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1. I.   Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak 
     zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kural 
     lardır. 
II.  Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve 
     toplumsal davranış kurallarını tespit eden ve ince 
     leyen bilim, felsefe bilimidir. 
III. İyi nitelikler, güzel huylardır. 
Yukarıda verilenlerden hangileri ahlak kavramı-
nın sözlükte yer alan tanımları arasında yer alır? 

A) I ve III 
B) II ve III 
C) Yalnız II 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

 
 
 

2. I.   Etik,  karakter  ve  alışkanlık  anlamına   gelen 
     ethos’tan türetilmiştir. 
II.  Etik, bir bireyin, bir halkın, bir toplumsal sınıfın,  
     bir çağın bilinçli yaşamına hakim olan inanç ve 
     tasarımlar topluluğudur. 
III. Etik; insanın bireysel ve toplumsal ilişkilerini nasıl 
     yönlendirmesi gerektiğini, iyi ve kötü söz ve dav- 
     ranışı  belirleyecek ölçütlerin  neler olabileceğini  
     inceler. 
Etik ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri 
doğrudur? 

A) I ve III 
B) II ve III 
C) Yalnız II 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı anlayışının ge-
rilemesine ve dolayısıyla kendisine duyulan ihti-
yacın artmasına neden olan işletme içi faktörler 
arasında yer almaz? 

A) Çalışanların kişisel ahlakî değer yargıları 
B) İşletme sahipleri, ortakları ve yöneticilerinin ki-

şisel ahlakî algılamaları, hırsları ve tutkuları 
C) İşletme içi çıkar çatışmaları 
D) İşletme içi denetim ve yaptırım mekanizmaları-

nın zayıflığı 
E) Ekonomik yapının bir bütün olarak işletmeleri 

ahlâksızlığa sevketmesi 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi ahlak ve etik değerlerin 
önem kazanmasında etkili olan faktörler arasın-
da sayılamaz? 

A) İnsanın tatminsizliği 
B) İnsanın empati yeteneğinin artması 
C) İnsanın kendi çıkarına olan düşkünlüğü 
D) İnsanın başkalarının haklarını görmezden gel-

mesi 
E) İnsanın sorumluluktan kaçma eğiliminin artması 

5. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakının gelişim dö-
nemlerinden biri değildir? 

A) İş dünyasında koruyucu iş ahlakı dönemi 
B) İş dünyasında ahlak arayışı dönemi 
C) Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi 
D) İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında 

karmaşıklık dönemi 
E) Küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi 

 
 
 

6. I.   Normatif etik  
II.  Metaetik 
III. Uygulamalı etik 
Yukarıdakilerden hangileri ahlak felsefesi içinde 
yapılan çalışmaların sınıflaması içinde yer alır? 

A) I ve II 
B) II ve III 
C) I, II ve III 
D) Yalnız II 
E) I ve III 

 
 

7. Sonuççu teorilerin en çok bilineni ve en yaygın 
olanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğalcılık 
B) Görecilik 
C) Duyguculuk 
D) Faydacılık 
E) Özgecilik 

 
 
 

8. Deontoloji ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır? 

A) Deontolojiye ödev ahlakı da denilebilir.  
B) Deontolojik teorilerde vurgu eylemin veya ey-

lem türlerinin sonuçları üzerindedir. 
C) Deontolojistlere göre ahlaksal bakımdan yanlış 

araçlarla iyi olduğu iddia edilen sonuçlara 
ulaşmaktansa doğru araçlarla kötü sonuçlara 
ulaşmak yeğdir. 

D) Bir eylemi sonuçları iyi olacak diye yapmak, ah-
laksal bir duruşu yansıtmaz.  

E) Bazı eylemler sonuçları iyi de olsa kötü de olsa, 
kendi başına iyidir. 

 
 
 

9. I.   Haz yaşamı 
II.  Siyaset yaşamı 
III. Teori (temaşa) yaşamı 
Yukarıdakilerden hangileri Aristoteles’in belirle-
diği yaşam tarzları arasında yer alır? 

A) II ve III 
B) I, II ve III 
C) I ve II 
D) Yalnız II 
E) I ve III 
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10. Aristoteles’e göre insan yaşamının amacı aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Haz 
B) İktidar 
C) Eudaimonia/İyi yaşama 
D) Ruh sükûneti 
E) Popülarite 

 
11. İş ahlakı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) İş ahlakı, iş dünyasında hüküm süren doğru ve 
yanlış davranışları ele almaktadır.  

B) İş ahlakı, genel ahlak fikirlerinin işletme davra-
nışlarına uygulanmasıdır.  

C) Genel olarak hayatı düzenlemede yasalar iş 
ahlakından daha fazla olumlu etkiye sahiptir. 

D) İş ahlakı genel ahlaktan ayrı ve sadece işletme-
ler için uygulanan bir ahlaki uygulamalar bütü-
nünden daha fazlasını ifade etmektedir.  

E) İş ahlakında işletme içerisinde bireyin davranış-
larının ahlak prensipleri karşısında değerlendi-
rilmesi söz konusu olmaktadır. 

 
12. İşletmenin sosyal sorumluluk boyutları arasında 

aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Gönüllü sorumluluklar 
B) Ahlaki sorumluluklar 
C) Zorunlu sorumluluklar 
D) Yasal sorumluluklar 
E) Ekonomik sorumluluklar 

 
13. İşletmelerin birincil paydaşları arasında aşağı-

dakilerden hangisi yer almaz? 

A) İşletme sahipleri 
B) Tüketiciler 
C) Çalışanlar  
D) Medya kuruluşları 
E) Tedarikçiler 

 
14. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama fonksiyon-

larıyla ilgili iş ahlakı konuları arasında yer al-
maz? 

A) Ürün güvenliği 
B) Uygun olmayan ürün ambalajları 
C) Yetersiz garanti ve servis hizmetleri 
D) Hızlı ürün eskitme 
E) Çalışan bilgilerinin gizliliğinin korunması 

 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonk-
siyonuyla ilgili iş ahlakı konuları arasında yer 
almaz? 

A) Ücret ve çalışma haklarının gözetilmesi 
B) Yeni işe alımlarda ayrımcılık ve istihdamda eşit-

lik 
C) Fiyat anlaşmaları 
D) Eğitim ve yetiştirme hakları 
E) Ödüllendirme 

16. İşletmelerin, işletme faaliyetleri hakkında doğru 
ve net bilgi vermek, yatırımlarını korumak ve de-
vamlılığı sağlamak ve kârlılıklarını artırmakla yü-
kümlü olduğu paydaşı aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Tedarikçiler 
B) Tüketiciler 
C) Kamu kurumları 
D) Hissedarlar 
E) Sivil toplum kuruluşları 

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ikincil pay-
daşlarından biri değildir? 

A) Kamu kurumları 
B) Tüketici dernekleri 
C) Müşteriler  
D) İşletmenin rakipleri  
E) Sivil toplum 

 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi bir metaetik teorisi de-
ğildir? 

A) Doğalcılık 
B) Öznel görecilik 
C) Faydacılık 
D) Duyguculuk 
E) Kültürel görecilik 

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi bir eylemi, o eylemin 
sonuçlarının değerine (sonuçların iyi olup ol-
mamasına) göre değerlendirir? 

A) Deontolojik teoriler 
B) Erdem etiği 
C) Faydacı etik 
D) Sonuççu teoriler 
E) İdeolojik teoriler 

 
 
 
 

20. İnsanın bireysel ve toplumsal ilişkilerini nasıl 
yönlendirmesi gerektiğini, iyi ve kötü söz ve 
davranışı belirleyecek ölçütlerin neler olabilece-
ğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Bilgi 
B) Ahlak 
C) Kültür 
D) Etik 
E) Görgü 
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CEVAP ANAHTARI 
1 E 11 C 
2 A 12 C 
3 E 13 D 
4 B 14 E 
5 A 15 C 
6 C 16 D 
7 D 17 C 
8 B 18 C 
9 B 19 D 

10 C 20 D 
 


