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Abstract
Abiding moral rules will make a community live in peace prosperity and secure from any
single individual to entrepreneurs. Every entrepreneur, anywhere in the world, in any case
should act in accordance with the work ethic. As the Entrepreneur is honest, consistent and
has appropriate moral behavior, the side where business interacts increase the credibility and
prestige in society. On the other hand entrepreneurs, businesses and organizations in the
community to be accountable to the people next to you to obtain and respond to the
expectations of profit is also desirable. Both work ethic's reputation in the community as well
as entrepreneurs who are aware of social responsibility, is expected to make a difference in
the long term image and market value. Business ethics and social responsibility approach of
today's business are discussed in the study.
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Girişimcilikte İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluğun Önemi
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Özet
Bir toplumda bireylerden girişimcilere kadar sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir yaşamın temel
unsurunu ahlaki kurallara uygun davranılması oluşturmaktadır. Her girişimci, dünyanın her
yerinde, her durumda iş ahlakına uygun bir şekilde davranmalıdır. Girişimcinin, dürüst, tutarlı
ve ahlaka uygun davranışı, işletmenin etkileşimde bulunduğu taraflar nazarında güvenilirliğini
ve saygınlığını artırır. Diğer taraftan girişimcinin, işletmesinde kâr elde etmenin yanında
toplumdaki kişi ve kuruluşlara karşı sorumlu olması ve beklentilerine cevap vermesi de
arzulanmaktadır. Hem iş ahlakı hem de sosyal sorumluluğunun bilincinde olan girişimcinin
toplumdaki saygınlığı, imajı ve piyasa değerinin uzun vadede fark yaratması beklenmektedir.
Çalışmada günümüz işletmelerinin iş ahlakı ve sosyal sorumluluk yaklaşımları
tartışılmaktadır.
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