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Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrencilere iş etiği bilincini kazandırmak ve iş etiği ile ilgili temel kavram ve konular
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Ders Çıktıları




İş etiği ile ilgili temel kavramları, yaklaşımları, konuları yorumlama
İş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk konusunda daha bilinçli hale gelme
Geleceğin yönetici ve çalışanları olarak iş hayatında etik ile ilgili problemlere çözüm üretme

hususlarında öğrencilere gerekli bilgi, beceri ve yeterliliğin kazandırılması

Yöntem
PowerPoint sunuları, ders notları, vaka analizleri ve ödevler eğitim araçları olarak kullanılacaktır. Derslerde
öğrencilerin aktif katılımı beklenmektedir.

Ana Kaynak
İşletmelerde İş Etiği, İstanbul Ticaret Odası, Sabri Orman, Zeki Parlak, 2009, İstanbul.
Ethics and the Conduct of Business, John R. Boatright, 2011, Seventh Ed. Pearson Education
Managing Business Ethics, Straight Talk about How to Do It Right, Linda K. Trevino and Katherine A. Nelson,
USA, 2007.

Devam Prosedürü
Dersin başarılı bir şekilde tamamlanması için öğrencilerden derslere düzenli olarak devam etmeleri
istenmektedir. Öğrencilerin ders başlamadan derste hazır bulunmaları ve önceden bildirilmiş mazeretleri
olmadığı sürece dersin sonuna kadar sınıfta olmaları beklenmektedir. Ders esnasında cep telefonu ve benzeri
araçların kullanımı yasaktır.
Not: Öğrencinin dersi kaçırması durumunda o ders ile ilgili sorumluluğu ortadan kalmaz. “Ben o derste yoktum”
mazereti kabul edilemez. Dersi kaçırılması durumunda hocayla irtibata geçerek kaçırılan dersle ilgili materyalleri
sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır.

Değerlendirme Notu
Sosyal sorumluluk projesi geçme notunun büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Sosyal sorumluluk projenizle
ilgili dönem sonuna doğru sınıfta bir sunum yapmanız istenecektir.
Aksi bir açıklama olmadığı sürece 1 vize ve 1 final sınavı yapılacaktır. Sınavlar o ana kadar derste anlatılan
konuları kapsayacaktır.
Dersten geçmek için proje ve sınavlara katılımın yanı sıra derslere de düzenli olarak devam edilmesi
gerekmektedir.
Geçme notu aşağıdaki gibi olacaktır:
Sosyal sorumluluk projesi
Vize
Derse devam ve katılım
Final

:20 %
:15%
:15%
:50%

Hafta

Konu

Hafta 1:

İş etiği dersine giriş ve temel kavramlar

Hafta 2:

İş etiği neden gereklidir ve önemlidir?

Hafta 3:

İş etiği ile ilgili temel yaklaşımlar

Hafta 4:

İş etiği ile ilgili temel konular: Ticari Sırlar, Whistle Blowing

Hafta 5:

İş etiği ile ilgili temel konular: Ayrımcılık, Mahremiyet

Hafta 6:

Etiğin bireysel bir sorunsal olarak ele alınması

Hafta 7:

Etiğin örgütsel bir sorunsal olarak ele alınması

Hafta 8:

Vize

Hafta 9:

Etiğin yasal bir sorunsal olarak ele alınması

Hafta 10:

Kurumsal Yönetim

Hafta 11:

Kurumsal sosyal sorumluluk

Hafta 12:

Fonksiyonel birimlerde etik konusu

Hafta 13:

Sosyal sorumluluk proje sunumu

Hafta 14:

Sosyal sorumluluk proje sunumu

Hafta 15:

Ders döneminin genel olarak değerlendirilmesi

