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Öz
Bu çalışmada, etik liderliğin algılanan stres ve iş performansı üzerindeki etkisini literatür doğrultusunda incelemek
amaçlanmıştır. Etik liderlerin etik ilke ve değerlere uygun tutum ve davranışlarda bulunması, çalışan performansı ve
algıladığı stres üzerinde etkilidir. Bir başka ifade ile etik liderlik özelliği gösteren yöneticilerin yönettiği örgütlerde
çalışanların daha yüksek iş performansı gösterdiği ve daha düşük stres algıları bulunmaktadır. Bu açıdan örgüt verimliliği
ve çalışan memnuniyeti yüksektir. Etik liderlerin örgüt verimliliği ve çalışan memnuniyeti üzerindeki olumlu etkisi
sebebiyle hizmet kalitesini ön plana çıkarmak isteyen örgütler, etik lider özelliğine sahip liderler ile çalışmayı
istemektedirler. Etik liderler beraber çalıştıkları örgüt üyelerinin istek ve beklentilerini dikkate alarak örgüt üyeleri için
etkili ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmada etkili olabilmektedirler. Örgüt verimliliğini arttırabilmek adına evrensel
ilkeler çerçevesinde etik kararlar alan ve proaktif davranışlarda bulunan etik liderler çalışanların daha yüksek performans
ile çalışmasını mümkün kılmaktadır. Sonuç olarak yöneticilerin eğitiminde etik liderlik eğitimlerine yer verilmeli ve
yöneticiler çeşitli teşvikler kullanılarak etik davranış göstermeleri yönünde motive edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Etik Liderlik, Algılanan Stres, İş Performansı, Örgüt Yönetimi

THE IMPACT OF ETHICAL LEADERSHIP IN ORGANIZATIONS ON PERCEIVED
STRESS AND JOB PERFORMANCE
Abstract
This study aimed to examine the impact of ethical leadership on perceived stress and job performance as per the literature.
Ethical leaders' attitudes and behaviours in accordance with ethical principles and values have an impact on employee
performance and perceived stress. In other words, employees in organizations led by managers who show ethical
leadership have higher job performance and lower stress perceptions. In this respect, organizational productivity and
employee satisfaction are observed to be high. To achieve this positive impact of ethical leaders on organizational
productivity and employee satisfaction, organizations that want to bring service quality to the fore want to work with
leaders who have ethical leadership characteristics. Taking into account the wishes and expectations of the members of
the organization they work with, ethical leaders can be effective in creating an effective and productive working
environment for the members of the organization. Ethical leaders, who make ethical decisions and act proactively as per
universal principles in order to increase organizational efficiency, enable employees to work with higher performance. In
conclusion, ethical leadership education should be included in the education of managers and they should be motivated
to show ethical behaviour by using various incentives.
Keywords: Ethical Leadership, Perceived Stress, Job Performance, Organizational Management
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1. GİRİŞ
Üretim ve hizmet sektöründe artan kalite beklentisi ve kaliteli hizmet talebi, ekonomik ve
finansal baskılar, işgücü sektöründe yaşanan sorunların çeşitliliğinin ve sıklığının artması,
demografik özelliklerde yaşanan değişimler, gerçekleşen teknolojik devrimler, rekabet şartlarının
ağırlaşmasını ve hizmet sunum sürecinde yaşanan etik ikilemlerin çeşitliliğini ve sıklığını
artırmaktadır. Nitekim bu etik ikilemlerin neden olduğu görevi kötüye kullanma gibi birçok olumsuz
durum zaman zaman medyaya yansımaktadır (1). Sektörde yaşanan bütün bu değişim ve olumsuz
durumlar aynı zamanda çalışanların yaşadığı iş stresini de etkilemektedir. İş stresi beraberinde çalışan
iş performansını olumsuz etkileyerek örgüt başarısını düşürmekte ve örgütlerin varlıklarını uzun
vadede devam ettirebilmelerini imkânsız hale getirmektedir (2). Bütün bunlara bir çözüm olarak
liderliğin bir alt boyutu olarak etik liderlik tarzı öne çıkmaktadır. Etik liderlik, etik kurallara uygun
olarak örgüt çalışanlarının davranışlarına yön veren liderlik türü olup etik ilke ve değerleri belirlemeyi
ve bu ilke ve değerleri etkili bir şekilde uygulamaya dayalı liderlik tarzıdır. Etik değerlere uygun
şekilde hareket eden, dürüst, adil, çalışanlara karşı önyargılı olmayan ve çalışan isteklerine önem
veren etik lider özelliğine sahip yöneticiler, örgüt ortamında etik ikilemleri ortadan kaldırarak
çalışanın yaşaması muhtemel stresi engellemekte ve örgütsel güven anlamında çalışanları olumlu
yönde etkileyerek çalışanların daha yüksek performans ile çalışmasını mümkün kılmaktadır (3). Bu
açıdan tercih edilen bir kuruluş olmayı hedefleyen örgütler; kaliteli, sistemli, etkili ve verimli hizmet
sunumu amacıyla örgütlerinde etik ilke ve değerlere sahip liderler görmeyi istemektedir (4).
Son yıllarda farklı sektörlerde yapılan çalışmalarda etik liderliğin çalışanların yaşadığı stresi
azalttığı ve iş performansını arttırmada etkili olduğu ortaya konulmuştur (5). Bu kapsamda bu
çalışmada, örgütlerde etik liderlik özelliklerinin algılanan stres ve iş performansı üzerindeki etkisini
literatür doğrultusunda incelemek amaçlanmıştır. Bu açıdan yöneticiler için çalışanların algılanan
stres düzeyini ve iş performansını iyileştirmek konusunda etik liderliğin bir liderlik modeli olarak
kullanımının olası faydaları özetlenerek ve önerilerde bulunulacaktır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Etik Liderlik
Etik liderlik; etik kurallara uygun olarak örgüt çalışanlarının davranışlarına yön veren liderlik
türü olup etik standartları belirlemeyi ve bu standartları etkili bir şekilde uygulamayı öngörmektedir
(6). Riggio (2018), etik liderliğin çalışanların kişisel özelliklerine saygı gösterme, dürüstlük,
güvenilirlik, samimiyet, yeniliklere açık olma, demokratik karar alma ve katılımı destekleme,
anlayışlı ve nazik olma gibi değerleri temel aldığını ifade etmektedir (7). Etik liderlik, çalışma
ortamında örgütsel bağlılık, iş tatmini, sorumluluk alma ve örgütsel güven anlamında örgüt
çalışanlarını olumlu yönde etkilemektedir (8). Örgüt çıkarlarını kendi çıkarlarının ötesinde tutan etik
liderler, örgüt amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla çalışma arkadaşlarını da karar alma sürecine dahil
etmektedir. Etik liderlerin bu özelliği hem çalışanlara örnek olmakta hem de örgüt içerisinde pozitif
etkisi olan etik iklimin oluşmasında etkili olmaktadır (3).
Sorumlu oldukları örgütün işleyişini bozacak yanlış uygulamaların önüne geçmek etik
liderlerin en önemli amacıdır. Örgütler yanlış uygulamalarla sistemli bir şekilde çalışamaz. Bu
sebeple etik liderlik, yanlış uygulamalara sebep olan etik dışı davranışlara karşı önemli bir liderlik
tarzıdır (9). Etik liderlerden beklenen husus, etik ilkeleri örgütün bir parçası haline getirmek ve ödül
ceza yöntemi ile etik ilkelere uygun davranışları ödüllendirmek, ilkelere uymayan davranışları ise
cezalandırmaktır (10).
Örgüt açısından etik liderlerin sahip olması gereken özellikler aşağıdaki şekilde
belirtilmektedir (11);
•

Etik değerleri sistemli bir şekilde açıklamak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini
sağlamak,
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•

Çalışanları etik ilkelere uygun davranmaları hususunda sorumlu tutmak,

•

Çalışanlara etik davranma konusunda örnek olmak,

•

Bütün iş ve karar verme sürecini etik değerlere uygun yerine getirmek,

•

Etik değerler ve alınan kararların birbirini destekler nitelikte olmasını sağlamak,

•

Etik ilkelere uygun davranması için örgüt çalışanlarına gereken zaman ve kaynak temini
sağlayarak güven ve becerileri kazandırmak,

•

Örgüt içerisinde etkisinin olduğu herkesin düşüncelerine, duygularına ve isteklerine dikkat
etmek,

•

Gerektiğinde istikrarlı bir şekilde değişimlere ayak uydurmak,

•

İşe alım ve kıdem ayarlaması sürecinde etik değerlere sahip bireylere fırsat vermek,

•

Örgütün benimsemiş olduğu etik değerleri çağa uygun olarak değiştirebilmek.

2.2. Algılanan Stres
İnsanların hayatını farklı şekillerde etkileyen stres kelimesi, Fransızca “estrece”, Latince
“estrictia” kelimelerinden türemiştir ve gerilim, baskı, zorlanma, sıkıntıya düşme gibi anlamlara
gelmektedir. Selye (1956), stresörü doğal hayatın dışında gelişen ve canlı vücudunda tepki yaratan
uyarıcılar, stresi ise doğal hayatın dışında gelişen uyarıcılara karşı canlı vücudunun verdiği fiziksel,
ruhsal ve bilişsel tepkiler olarak tanımlamıştır (12).
Stres, kişinin bir sıkıntı ya da fırsatla karşılaştığı durumlarda geliştirdiği duygusal ya da
psikolojik tepkilerdir. İnsan hayatında kendini sık sık gösteren ve kişiden kişiye farklı sonuçlar ortaya
çıkaran stres etkenine çok fazla maruz kalındığında ve başa çıkma mekanizmalarının yeterli olmadığı
durumlarda vücutta fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak aşılması zor sonuçlar ortaya çıkabilmektedir
(8, 13).
Stresten kaynaklı olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalan birey, örgütsel anlamda da problem
yaşamaktadır. Stres, bireyin işe ve örgüte karşı mevcut tutumunda olumsuz değişikliklere sebep olup
düşük iş tatmini ve düşük örgütsel bağlılık şeklinde sonuçlar doğurmaktadır. Bu da bireyin başarı ve
performansında düşüşe sebebiyet vererek bireyin örgüt içerisinde yabancılaşmasına neden
olmaktadır. Birey çalışma ortamında mevcut performansını sergileyemediğinde işten ayrılma, işe
gelmeme, işe sürekli geç kalma gibi düşünceler ortaya çıkabilmektedir. Bireyin işten ayrılmasına
sebep olan bu düşünceler örgüt açısından da olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir (14).
2.3. İş Performansı
İş performansı gerek çalışanlar gerek örgütler açısından büyük önem arz etmektedir.
Örgütlerin hedeflerine ulaşabilmek ve rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek adına çalışanların
yüksek performans ile çalışması örgütlere ciddi anlamda büyük katkılar sağlamaktadır. Örgüt
içerisinde çalışanlar, maddi ve manevi olarak doyuma ulaştırıldığında, çalışanların yüksek
performansla çalışması kaçınılmaz olmaktadır (15).
İş performansı kavramı ile ilgili çok sayıda tanım yapılmıştır. Bu kapsamda genel olarak,
çalışanlardan beklenen işin belirlenmiş standartlar dahilinde nitelikli ve kaliteli düzeyde yapılması
olarak ifade edilebilmektedir. İş performansı, iş davranışlarının ölçülebilir sonuçları (müşteri
memnuniyeti, finansal getiriler gibi) ve çalışanların davranış boyutları (iş ile ilgili iletişim, karar
verme gibi) açısından tanımlanabilmektedir (16).
İş performansı, etkililik ve verimlilik esasına dayalı olarak çıktının kalitesini belirleyen amaçlı
ve belli planlar dahilinde yürütülen faaliyetlerdir (15). Çalışanların performansına yön veren
değişkenler arasında; işi yapma becerisi, örgütsel destek, hedeflerin net olması, işin çalışanın kariyer
Year: 2022 Vol:5 Issue: 8

23

GÖBEKLİTEPE International Journal Of Health Sciences

gelişimindeki rolü, geri bildirimler, işe ilgi duyulması, ceza-ödül yöntemlerinin adil olması ve
kaynaklara ulaşabilme gibi faktörler yer almaktadır (17).
3. ETİK LİDERLİĞİN ALGILANAN STRESE ETKİSİ
Stres, çalışanları bireysel ve örgütsel anlamda birçok yönden olumsuz etkileme özelliğine
sahiptir. Hizmet sunumunda önemli rol oynayan çalışanların stres faktörü ile karşı karşıya kalması;
çalışanları stresli, yorgun ve mutsuz yapmakta iken, bu koşullar altında çalışanın işini kaliteli bir
şekilde yapması imkânsız olmaktadır. Etik uygulamaların olduğu çalışma ortamı çalışanların stres
yaşamalarını engellemede ve yüksek performans ile kaliteli hizmetin sunulmasında son derece önem
taşımaktadır. Bu açıdan, stres yönetiminde ve çalışan verimliliği üzerinde doğrudan etkili olan etik
değerlere sahip etik liderler kritik bir öneme sahiptirler (18). Etik liderlerin çalışanlarla iki yönlü
iletişim kurma ve adil tutum ve davranışlar sergileyerek çalışanları ve örgütü koruma gibi özellikleri
çalışanların kendilerini daha güvende hissetmesine ve iş ortamında daha az stres yaşamasında etkili
olmaktadır (5). Etik liderlik uygulamalarının olduğu çalışma ortamında çalışanların kendilerini daha
değerli hissettikleri ve buna bağlı olarak stres yönetiminde daha başarılı oldukları bilinmektedir (18).
Bu kapsamda Lantican (2020), etik liderlerin çalışan stresini azalttığı ve çalışanların daha yüksek
moral ile çalıştıklarını bulmuştur (19). Haque ve Yamoah (2021) ile Alimo ve arkadaşları (2008) ise
etik liderlik özelliğine sahip yöneticiler ile çalışanların algıladığı stres arasında negatif yönlü bir ilişki
tespit etmişlerdir (18, 20).
Zhou ve arkadaşlarının (2015) çalışmasına göre günümüzde örgütlerde çalışanların yüksek
stres yaşamasında etkili olan birçok faktör vardır. Bu faktörlerden birisi de etik dışı davranışlar
sergileyerek çalışan stresini artıran yöneticilerdir (21). Gill ve arkadaşları (2010) çalışmasında etik
lider tarzına uygun davranan bir yöneticinin varlığı söz konusu olduğunda çalışan stresinin negatif
yönde etkilendiği bulunmuştur (22). Goswami ve Dsilva’nın (2019) etik lider özelliklerinin çalışan
stresi üzerindeki etkisini test etmek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada; liderlerin etik liderlik
özelliklerinden uzaklaşarak çalışanlarla zayıf iletişim kurduğu, adil davranmadığı, çalışanların
yaptığı işi görmediği durumlarda, çalışan stresinin arttığı belirtilmektedir (23). Kim ve Kim’in (2020)
algılanan stres ile iş performansı arasındaki ilişkide etik liderliğin etkisini incelediği çalışmada ise
etik liderliğin stresi negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır (24). Benzer bir sonuç Erkutlu
ve Chafra’nın (2006) çalışmasında da bulunmuştur (25). Elçi ve arkadaşlarının (2012) farklı
şehirlerde ilaç, finans, sağlık, gıda, ulaşım, bilgi teknolojisi ve inşaat sektöründen olmak üzere toplam
yetmiş şirkette gerçekleştirmiş oldukları çalışmada etik liderliğin algılanan stres düzeyini negatif
yönde etkilediği tespit etmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre örgütlerin başında etik ilke ve
değerleri önemseyen, adil, dürüst ve dürüstlüğü takdir eden bir yönetici olduğunda çalışanlar emin
ellerde olduklarının huzurunu yaşarlar (26). Bu kapsamda etik lider özelliklerine sahip yönetici ile
çalışanların algılanan stres düzeyleri daha düşüktür (27). Sonuç olarak etik liderlik özelliğine sahip
yöneticilerin çalışanların iş ve örgüt kaynaklı algıladığı stresi azaltacağı söylenebilir.
4. ETİK LİDERLİĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ
İş performansı, sunulan hizmet kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Her hizmet sunucusu yüksek
performans ile talep edilen hizmetin giderilmesini ve örgüt amaçlarına ulaşmayı arzu etmektedir.
Hizmet sunumunda ön planda yer alan çalışanların, yüksek performans ile istenilen sonuca ulaşması
etik ilke ve değerlere sahip lider yöneticilere bağlıdır (28, 29). Bu tarz liderlik özelliği çalışanın
kendini güvende hissetmesini ve buna bağlı olarak iş verimliliğinin artmasını sağlamaktadır. Etik
değerlere uygun şekilde hareket eden, dürüst, adil, çalışanlara karşı önyargılı olmayan ve çalışan
isteklerine önem veren etik lider özelliğine sahip yöneticiler çalışanın yüksek performans ile
çalışmasını mümkün kılmaktadır. Ancak liderliğin etik dışı olarak algılandığı örgütlerde çalışanların
işe yabancılaştığı ve iş performansında düşmelerin meydana geldiği belirlenmiştir (30). Etik liderliğin
davranış ve tutumları iş ve örgüt performansı düzeyinin belirleyicisidir (31, 32). Bello’nun (2012),
Aksoy’un (2013), Obicci’nin (2015), Ayan’ın (2015), Kelidbari ve arkadaşlarının (2016), Bıyık ve
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arkadaşlarının (2017), Yasan ve arkadaşlarının (2019) ve Büyükbeşe ve Gündoğdu’nun (2021)
yaptıkları çalışmalara göre etik liderlerin iş performansını pozitif yönde etkilediği belirtilmektedir
(28, 33-39).
Çalışan performansı çok boyutlu bir yapı olup çalışan ve örgüt başarısını belirleyen son derece
önemli bir unsurdur. Gils ve arkadaşları (2015) örgütün etik liderler tarafından yönetilmesi
durumunda çalışan performansı ve örgüt başarısının arttığını göstermişlerdir (31). Joplin ve
arkadaşlarının (2019) çalışmasında etik ilke ve değerlere sahip liderlerin, çalışanların gerçek
performanslarını keşfetmelerine ve mevcut performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olduğu ve iş
performansını pozitif yönde etkilediği belirtilmektedir (40). Brown ve Trevino (2006) etik liderlerin
çalışanlar arasında olumlu davranışlara ilham verdiğini ve çalışanların performansını pozitif yönde
etkilediğini tespit etmişlerdir (41). Piccolo ve arkadaşları (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmada
etik liderlik özelliği sergileyen yöneticilerin çalışan motivasyonunu arttırdığı ve buna bağlı olarak
çalışan performansının pozitif yönde etkilendiği tespit edilmiştir (42). Walumbwa ve Schaubroeck
(2009) tarafından gerçekleştirilen çalışmada etik liderlik algılarının çalışanlara güven verdiği ve
çalışanların da kendilerini destekleyen bir liderlerinin olduğu bilincinde olduklarında
performanslarının pozitif yönde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır (43). Schwepker ve Dimitriou’nun
(2021) farklı kurumlarda yaptıkları çalışmada etik ilkelere aykırı davranışlar sergileyen liderlerin
çalışanların iş performansını düşürdüğü, etik ilke ve değerlere sahip liderlerin ise iş performansını
arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır (5). Literatür incelemesi sonucunda, etik liderliğin çalışan performansı
üzerinde pozitif yönlü etkisinin olduğu görülmektedir.
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Etik liderlik özelliği gösteren yöneticiler çalışanların algılanan stres ve iş performansı
üzerinde etkilidir ve çalışanların iş performansını pozitif yönde, algıladığı stresi ise negatif yönde
etkilemektedir. Etik liderler, etik ilke ve değerlere uygun davranış gösterme, adil muamele, iki yönlü
iletişim ve yeterli iş özerkliği sağladığında çalışanların daha az stres yaşadığı ve daha yüksek
performans ile çalıştığı belirtilmektedir. Bu açıdan etik liderlik özelliği gösteren yöneticiler
tarafından yönetilen örgütlerde; örgüt verimliliği ve çalışan memnuniyeti yüksektir. Literatür
değerlendirilmesi sonucunda yapılan çalışmalara dayanarak çalışan stresi ve iş performansı örgütteki
liderlerin davranış ve tutumlarının etik ilke ve değerlere uygun olması ile ilişkilidir. Çalışan stresi ve
iş performansı üzerindeki olumlu etkisi sebebiyle etik liderlik tarzına son yıllarda ilgi artmıştır.
Dolayısıyla çalışanların algılanan stres düzeyini azaltmada ve iş performansı düzeyini arttırmadaki
önemli rolü nedeniyle, yöneticilerin eğitiminde etik liderlik eğitimlerine yer verilmeli ve yöneticiler
çeşitli teşvikler kullanılarak etik davranış göstermeleri yönünde motive edilmelidir.
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