
Avrupa ‹fl Ahlak› Örgütü (European Business Ethics Network/EBEN), aka-
demi, ifl dünyas›, kamu sektörü ve sivil toplumda s›kça karfl›lafl›lan bir kav-
ram olan ifl ahlak› konusunda çal›flmalar yapmak üzere 1987 y›l›nda kuru-
lan uluslararas› bir sivil toplum kurulufludur. Kurulufl, bünyesinde akade-
misyenler, STK temsilcileri ve kamu sektöründe çal›flan çok say›da üye ba-
r›nd›rmaktad›r. K›rk›n üzerinde ülkeden yüzlerce üyesi olan kurulufl, ifl ah-
lak› konusuna ne kadar farkl› yaklafl›mlar olabilece€inin de âdeta bir göster-
gesidir. Nitekim Baflkan Luca Van Liedekerke de EBEN’i tüm bu çeflitlili€i
onaylayan ve içeren bir kurulufl olarak tan›mlamaktad›r.1 Bu amaçla çeflitli
ülkelerde konferans ve çal›flma toplant›lar› düzenleyen kurulufl kendi görev-
lerini; ahlak ve mükemmelli€i ön planda tutmak, küresel piyasadaki ahlaki
zorluklar konusunda dikkatleri artt›rmay› sa€lamak ve ifl hayat›n›n toplum-
daki rolünü tart›flmaya açmak olarak aç›klamaktad›r.

Bu do€rultuda gerçeklefltirilen en önemli faaliyetlerden olan ve bu y›l yir-
mi birincisi düzenlenen EBEN Geleneksel Konferans›, 17-19 Ekim tarihle-
ri aras›nda Antalya’da gerçeklefltirildi. Organizasyonda çeflitli ülkelerden
ço€unlu€u akademisyen yaklafl›k 120 kat›l›mc› yer ald›. Kongre EBEN’in
Türkiye sorumlusu Mahmut Arslan, Hacettepe Üniversitesi ö€retim üyele-
ri ve ö€rencilerinden oluflan ekip taraf›ndan organize edildi. EBEN ifl ahla-
k› konusunda yap›lan çal›flmalar›n ortak bir platformda bir araya gelmesi
ve duyurulabilmesi aç›s›ndan oldukça önemli bir giriflim olan bu konferans
yoluyla bu konuya daha fazla dikkat çekmeyi amaçlamaktad›r. Bu sayede
sadece teoride de€il pratikte de ifl ahlak› konusuna yönelik baz› çözümler
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1 ‹fl ahlak› alan›nda akademik bilgiyle desteklenmifl fikirlerin bir araya gelmesini ve prati€e dökülmesini
amaçlayan EBEN, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda yap›lan çal›flmalara da ilgi gös-
termektedir. Örgütün amaçlar›; ifl dünyas›nda yaflanan tecrübelerle ideal pratiklerin karfl›laflt›r›lmas› ve
en uygun pratiklerin belirlenmesi, ifl ahlak› alan›nda çal›flan araflt›rmac›lar›n ve dan›flmanl›k hizmeti
verenlerin uluslararas› düzeyde birbirleriyle iletiflime geçmeleri, dünyan›n neresinde olursa olsun ayn›
alanda çal›flan örgütlerle iletiflime geçilmesi ve ortak proje çal›flmalar› yap›lmas› fleklinde özetlenebilir.
Örgütün dokümanlar›na baflvurarak ço€altabilece€imiz bu amaçlar, örgütü Türkiye’deki akademisyen-
ler, araflt›rmac›lar ve iflverenler/iflgörenler için de önemli hâle getirmektedir. Ayr›nt›l› bilgi için bk.
www.eben-net.org. 



ya da çözüm önerileri sunulmas› mümkün olabilecektir. Küresel krizlerden
dolayl› olarak da olsa etkilenen Türkiye’de ifl ahlak› konusunda prati€e yö-
nelik çal›flmalar yap›lmas›, potansiyel zararlar›n en aza indirilmesi aç›s›n-
dan büyük bir önem arz etmekte, bu yüzden ifl dünyas›na akademik for-
masyonda çözüm önerileri sunabilecek bir içeri€e sahip olan bu konferan-
s›n, bundan sonraki y›llarda da takip edilmesi hem akademi hem de ifl dün-
yas› için oldukça faydal› olacakt›r.

“‹fl Hayat› ve Toplumsal Hayatta Mesleki Ahlak” ana bafll›€›yla düzenlenen
konferansta; “Felsefe, Teori ve Etik”, “Ortak Sosyal Sorumluluk ve ‹fl Ahla-
k›”, “Kültür ve ‹fl Ahlak›”, “Avrupa’da Ortak Sosyal Sorumlulu€un Tarihçesi”,
“Bireysel Alg› ve Ahlak”, “Pazarlama, Müflteriler ve ‹fl Ahlak›”, “‹nsan Kay-
naklar› Yönetimi ve ‹fl Ahlak›”, “Siyaset, Bürokrasi ve ‹fl Ahlak›”, “Bilgi ve ‹le-
tiflim Teknolojileri ve Ahlak”, “Mesleki Ahlak”, “STK’lar ve Ahlak” bafll›klar›
alt›nda yap›lan oturumlarda ‹ngilizce ve Türkçe sunumlar gerçeklefltirildi.

Kongredeki önemli sunumlardan biri, Selçuk Uygur’un “Anadolu’da Ko-
bi’ler” örne€i üzerinden yapt›€› “‹slam’da Çal›flma Ahlak›” konulu çal›flmay-
d›. Uygur, de€erler üzerinden yap›lan ticarete elefltirel bir bak›fl getirerek
dinleyiciler aç›s›ndan oldukça faydal› bir sunum gerçeklefltirdi. Bir di€er
önemli sunum da Sven Helin ve Johan Sandstörm taraf›ndan haz›rlanan
“Etik ve Kimli€in Ortak Kodlar›” bafll›kl› sunum oldu. Bu sunum, çal›flt›kla-
r› ifl yerinin imkânlar›n› kullanarak yeni bir ifl kurmaya çal›flan iki orta dü-
zey yöneticinin iflten ç›kar›lmas›yla bafllayan etik tart›flmalar› üzerine infla
edilmiflti. Helin ve Sandstörm’un bu örnek üzerinden tart›flt›€› en önemli
konu, bireylerin çal›flt›klar› ifl d›fl›nda, iflle ilgili baflka hiçbir faaliyet yapma-
malar›n›n ne derece do€ru oldu€udur. Yani bireylerden beklenen çal›flmak,
eve gidip yemek yemek, uyumak ve sonra gelip tekrar ayn› iflte çal›flmak m›-
d›r, yoksa bireyler baflka aktiviteler yapmakta özgür olmal› m›d›r? Bu soru-
yu örgütsel kimlik perspektifinden soran ve yukar›da bahsetti€imiz örnek
üzerinden belirlemeler yapan Helin ve Sandstörm flu sorular› da sunumlar›-
na eklediler: “Biz kimdik?” ve “fiirketimiz bizden kim olmam›z› istiyor?”.

Çal›flman›n kimlik oluflumuna etkisi ba€lam›nda oldukça önemli belirleme-
ler içeren bu bildirinin d›fl›nda de€inebilece€imiz bir di€er bildiri ise ‹smail
Bakan ve A. Melih Eyitmifl taraf›ndan haz›rlanan “‹flyerinde Psikolojik Taciz
(Mobbing): Nedenleri, Sonuçlar› ve Birey-Örgüt Bilinci Konusunda Kamu
Kurumunda Yap›lan Bir Alan Araflt›rmas›” bafll›kl› çal›flmayd›. Çal›flanlar
aç›s›ndan bireysel baflar›n›n m› yoksa etik kurallar›n m› daha önemli oldu-
€u sorusu üzerinden gerçeklefltirilen bu çal›flmada var›lan sonuç, etik kural-
lara uymaya çal›flan bir kesimin varl›€›n› gösterse de, ciddi oranda bir kesi-
min de duruma göre etik kurallar› göz ard› edebildi€ini göstermesi aç›s›n-
dan önemli veriler ortaya koydu. 
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Bilçin Tak ve Fatmanur Ertu€rul sunduklar› “Çal›flanlar Paydafllar›n› Nas›l
Alg›larlar: Türk Bankac›l›k Sektöründe Ampirik Bir Çal›flma” bafll›kl› çal›fl-
malar›yla banka çal›flanlar›n›n, paydafllar›n kim olduklar›, güçlerinin ve
önemlerinin ne oldu€u ve ilgilerinin ne yönde oldu€una dair alg›lar›n› ana-
liz ettiler. Bu analize göre müflteriler, çal›flanlar ve paydafllar bankac›l›k sek-
töründe birincil paydafl olarak kabul edilmektedirler. Tak ve Ertu€rul bu
analizlerini ortak sosyal sorumluluk ve paydafl yönetimi üzerine yap›lan ça-
l›flmalar›n üzerine infla ettikleri bir deneysel çal›flmayla gerçeklefltirdiler. 

Bildirilerin sunuldu€u oturumlar d›fl›nda, EBEN’in Genel Kurul oturumu
gerçeklefltirildi. Genel Kurulda EBEN Yönetim Kurulunda yer alacak iki kifli
için yap›lan seçimi Yunanistan’dan Anthony Gortzis ve Almanya’dan Mic-
hael Asslander isimli üyeler kazanarak yönetime dâhil oldular. Bütçe sunu-
munun da yap›ld›€› ve oyland›€› oturumda konferans›n yirmi ikincisinin
2009 y›l›n›n Ekim ay›nda Atina’da yap›laca€› aç›kland›. “Pathos for Ethics”
ana bafll›€› alt›nda ifl baflar›s›, liderlik ve sürdürülebilirli€in sa€lanmas› ko-
nular› çerçevesinde gerçeklefltirilecek konferanstan önce farkl› tarihlerde
farkl› ülkelerde çeflitli çal›flma toplant›lar› düzenlenece€i duyuruldu. 

Konferansa Türkiye’deki çeflitli üniversitelerden çok say›da akademisyen
kat›l›rken, yurt d›fl›nda görev yapmakta olan Türk akademisyenlerin de
konferansa kat›l›m sa€lamas› dikkat çekiciydi. Bu bilgiye dayanarak organi-
zasyonun, ifl ahlak›yla ilgili çal›flmalar yapan akademisyenler taraf›ndan çok
önemsendi€ini söylemek mümkün görünmektedir. Sivil toplum kuruluflla-
r›ndan ise kurumsal kat›l›m yaln›zca ‹ktisadi Giriflim ve ‹fl Ahlak› Derne€i
taraf›ndan sa€land›. Oysa bilhassa sivil toplumun deste€iyle gelifltirilebile-
cek bir dinamik olan ifl ahlak› çal›flmalar›na STK kat›l›m›n›n artt›r›lmas›, bu
çal›flmalar›n pratikteki karfl›l›klar›n›n daha net görülebilmesi aç›s›ndan biz-
ce önemli bir katk› olacakt›r. Çünkü bilhassa ifl adamlar›n›n belli kayg›lar› ve
hassasiyetleri çerçevesinde örgütlenmifl olan dernekler ve vak›flar, EBEN
organizasyonlar›nda yer alan teorik çerçeveye örnek sunacak çok say›da
prati€i de bünyelerinde bar›nd›rmaktad›rlar. 

Konferans›n, ifl ahlak› konusunda yap›lan araflt›rmalar›n gittikçe derinleflti€i-
ni ve çeflitlendi€ini görmek aç›s›ndan umut verici nitelikte bir organizasyon
oldu€unu söyleyebiliriz. Ço€unlu€u Avrupa ülkelerinden olan kat›l›mc›lardan
baz› isimlerle yapt›€›m›z konuflmalarda, ifl ahlak› konusundaki yozlaflman›n
dünya çap›nda kayg› duyulan bir konu hâline geldi€ini gördük. Konferansta
sunulan çal›flmalar›n ana bafll›klar› da bu konuda çözüme yönelik ad›mlar at›-
labilmesi için yo€un bir çaban›n var oldu€unu gözler önüne sermektedir.
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