
ETİK ve AHLAK 
KAVRAMLARI



ETİK KAVRAMI

• Sosyal bir varlık olan insanın bireysel ve 
toplumsal ilişkilerinin temelini oluşturan 
kuralları ve değerleri, doğru-yanlış, iyi-kötü, 
gibi ahlaki açıdan araştıran bir felsefe 
disiplinidir.



• Etik için,

en yalın tanımıyla töre bilimi de denilmektedir.



• Yunancada karakter, alışkanlık veya töre 
anlamına gelen ethos kelimesinden türetilmiştir. 

• Aksiyoloji (değerler sorunu) dalı olan etik, 
felsefenin dört ana dalından biridir. Geçmişi 
Sokrates, Aristo ve Plato’ya kadar 
uzanmaktadır.



• Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla 
ahlak kavramının doğasını anlamaya 
çalışır. 

• Etik batı geleneğinde ahlak felsefesi olarak 
da anılmakta ve ethics veya Latince moral
kavramları anlamında da kullanılmaktadır.



• Etiği kuramsal felsefeden (mantık, matematik, 
fizik, metafizik gibi) ayırarak kendi başına bir 
felsefe alanı olarak ele alan ilk filozof 
Aristo’dur. Pratik felsefenin bir bölümü
olarak, insan eylemleri ve onların ürünlerini 
konu almaktadır. 
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• Bu anlamda etik sözcüğünün iki farklı
kullanımı bulunmaktadır. 

Birincisi,

alışkanlık töre ve gelenek anlamları taşırken,
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ikincisiikincisi,,

ki genel kullanımı budur, eylemde bulunan ve 
davranan kişinin, aktarılan eylem kurallarını
ve değer ölçülerini sorgulamadan 
uygulamayıp, aksine kavrayarak ve 
üzerinde düşünerek talep edilen iyiyi 
gerçekleştirmek için onları alışkanlığa 
dönüştürme çabalarıdır.
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• Genel olarak etik sözcüğü ahlak sözcüğü ile eş
anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde etik; 

Töre bilimi, bir meslek grubunun uymak 
zorunda olduğu davranışlar bütünü ve etik 
bilimi olarak ifade edilmektedir. 
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• Ayrıca ahlak felsefesi ve felsefenin ödev, 
yükümlülük, sorumluluk ve erdem gibi 
kavramlarını analiz eden, doğruluk ile yanlışlık, 
iyi ve kötüyle ilgili ahlaki yargıları ele alan ahlaki 
eylemin doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın 
nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan 
dalı şeklinde de tanımlanmaktadır.
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EtikEtik,,
insanlarinsanlarıın iyilin iyiliğğini esas alini esas alıır ve ar ve aşşaağığıda da 
belirtilen konularbelirtilen konularıı tarttartışışmaya amaya aççar;ar;

1. Bireylerin iyiliği,

2. Sosyal iyinin nitelikleri

3. Bireyin ve toplumun iyiliği arasındaki 
ilişkiler

11



4. Bireylerin sosyal iyiliği ve ahlaken doğru 
olanı yapmalarına etki eden faktörler

5. Keyif alma ile iyi arasındaki ilişkiler

6. Erdemin varlığı ve doğası
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7. Görev ve ahlaki zorunluluklar

8. Özgür irade

9. Pozitif ahlakın değerleri 
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Etik bilimimin sorguladEtik bilimimin sorguladığıığı ve ve 
çöçözmeye zmeye ççalalışışttığıığı sorunlar isesorunlar ise
şşunlardunlardıır;r;

1. Mutluluk davranışlarımızın nihai sonu 
mudur?

2. Erdemi keyif almaya tercih etmeli miyiz?

3. Keyif ile mutluluk arasında ne gibi 
farklılıklar bulunmaktadır?
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4. Kişi toplumun zorladığı belli bir davranış
tarzında mı davranmalı veya genel kabul 
gören prensiplere mi uymalı?

5. Kişi kendi veya ailesinin refahını sağlarken 
başkalarının refahını da gözetmek zorunda 
mı?

6. Eğer böyle bir zorunluluk varsa bu ikisi 
arasındaki oran nasıl olmalı?
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7. Özgür irade deyince ne anlaşılmalı?

8. Duygular mı yoksa akıl mı davranışların esasını
oluşturmalı?

9. Teoride ve uygulamada iyi, doğru, zorunluluk, 
görev, bilinç gibi kavramlar ne anlama gelmeli?
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Sayılan problemler ve çok sayıdaki benzerleri 
etik biliminin temel konusunu oluşturmaktadır.

• Buna göre etik, insan davranışlarının nihai 
sonunun gerçek değerini arayan ve bununla 
ilgili temel prensipleri araştıran bir bilimdir.
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Etik ile Etik ile İİlgili Temel Kavramlarlgili Temel Kavramlar

•• DeDeğğer:er: Karşımızdaki obje ya da kavramlar 
arasında bazılarına önem veya belli bir anlam 
yüklemektir.

•• Etik Kod:Etik Kod: Belli bir grup veya ülke içindeki 
insanların nasıl davranmaları gerektiğini 
gösteren kurallardır. 



•• İİlke:lke: Eylemleri yönlendiren temel düşüncelerdir.

•• Kural:Kural: İlkelere uygun eylem yollarıdır.

•• Standart:Standart: Beklenen davranışların sergilenmesini 
sağlayan ve istenmeyenlerden kaçınılmasında 
rehberlik eden sistemdir.



AHLÂK KAVRAMIAHLÂK KAVRAMI

• Mutlak olarak iyi ya da kötü olduğu kabul 
edilen, belli bir yaşam anlayışından 
kaynaklanan davranış kurallarını belirleyen 
kurallar bütünüdür.



• Ahlak kişi vicdanının belirli hareketleri 
doğru ve iyi olarak vasıflandırmasıdır. 

• Ahlak en iyi yaşama şeklinin ne olduğunu 
bulmaya çalışır.



Ahlak Felsefesi ile Ahlak Felsefesi ile İİlgili  Kavramlarlgili  Kavramlar

•• İİyi:yi: Ahlak açısından yapılması uygun olan 
eylemdir.

•• KKööttüü:: Ahlak yasası açısından yapılmasın 
uygun olmayan eylemdir.



•• ÖÖzgzgüürlrlüük:k: İradeyi kullanarak istediğini 
yapabilme yeteneğidir.

•• Erdem:Erdem: İradenin cesaret, bilgelik, cömertlik 
gibi iyiyi yapmaya yani ahlaksal olana 
yönelmesidir.



•• Vicdan:Vicdan: Bireyin kendi tutum ve eylemlerini 
değerlendirme yetisidir.

•• SorumlulukSorumluluk--irade:irade: İnsan aklının iyi-kötü
arasında seçim yapabilme yeteneğidir. 
Özgürlükle birlikte kullanıldığında anlam 
taşımaktadır.



•• Ahlak YasasAhlak Yasasıı:: Ahlak açısından uyulması
gerekli ve geçerli olan kurallardır.

•• Ahlaki Karar:Ahlaki Karar: Kişinin ahlak kurallarına kendi 
hür iradesiyle uyma eylemidir.

•• Ahlaki Eylem:Ahlaki Eylem: Ahlak kurallarına uygun ve 
iradeli olarak bir şeyi yapmaktır.



ETETİİK AHLÂK K AHLÂK İİLLİŞİŞKKİİSSİİ

• Etik, ahlaki davranışın kendisini değil, bu 
davranışın olmasını sağlayan temel ilkenin 
bilgi yapısını, özünü ve doğasını incelerken; 
ahlak, ahlakın ne olduğunu, insan 
davranışlarının dayandığı temelleri, iyi ve kötü
eylemlerin nedenlerini incelemektedir.



• Etik evrenselken, ahlak ulusaldır.

• Benzerlik ve farklılıklar???



Benim hayatımı yargılamadan önce,

benim ayakkabılarımı giy, 
benim geçtiğim yolardan, sokaklardan, 
dağ ve ovalardan geç! 

Hüznü, acıyı ve neşeyi tad. 

Benim geçtiğim senelerden geç, 
benim takıldığım taşlara takıl, 
yeniden ayağa kalk ve aynı yolu tekrar git, 
benim gittiğim gibi !!

Şimdi beni yargılayabilirsin.!
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AHLÂKAHLÂKİİ DEDEĞĞERLERERLER

• Değer kelimesinin sözlük anlamı; bir şeyin 
önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir 
şeyin değdiği karşılık, kıymet, bir şeyin ya da bir 
şahsın taşıdığı yüksek ve yararlı nitelik ya da 
kıymet olarak ifade edilebilmektedir.



• Günümüzde evrensel değerler dendiğinde; 
insanın doğuştan sahip olduğu hak ve 
özgürlükler, belli kıstaslara bağlı olarak 
yaşamasını garanti altına almayı hedefleyen 
fikri, ahlaki ve sosyal değer yargıları
anlaşılmaktadır.



EVRENSEL DEEVRENSEL DEĞĞERLERERLER

• Gerçeğe saygı: Saygı; kısaca, benliğimiz 
dışındaki bir olgunun mevcudiyetinin kabulüne 
verilen onaydır. Gerçeğin bizim isteğimize göre 
değiştirilemeyeceği inancı ve davranışlarımızı
gerçeği düşünerek yapmak demektir.



• Kişisel bütünlük: İnsanın özünün, sözünün 
ve davranışlarının bir bütünlük içinde 
olmasıdır. Ya göründüğün gibi ol ya da 
olduğun gibi görün!

• Hakkaniyet: Adalet ve hukuk sisteminin 
özünde bulunan bir kavramdır. Haklı olana 
hakkını vermektir.



• İnsan onuruna saygı: İnsan onuru ‘can’ ın bir 
parçasıdır ve doğuştan gelir. İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesinde de belirtildiği gibi 
her insan, ister yeni doğmuş bir bebek, ister 
fakir, ister zengin birbirine eşittir ve aynı
onursal haklara sahiptir.



• Hizmet: Dünyadaki canlı cansız bütün varlıklar 
farkında olmadan birbirlerinin yaşamlarını
devam ettirmelerine yardımcı olmaktadırlar. Bu 
olgu ‘biz yaşadığımızdan dolayı birbirimize 
hizmet etmekle yükümlüyüz’ ifadesinde yerini 
almaktadır.



• Sevgi: Bireyin en önemli ihtiyaçlarından birisi 
sevgidir. Sevgi, duygu ve düşüncelerin 
paylaşılması ve bunun sayesinde tutarlı ve 
zengin hale gelmesidir. 



Bununla beraber,

bireyciliği ele alan hedonizm (haz ahlakı), 
faydacılık, egoizm, anarşizm gibi 
yaklaşımlar evrensel ahlak yasasevrensel ahlak yasasıınnıın n 
olmadolmadığıığınnıı savunmaktadırlar.



• Hedonizm: Ahlaki eylemin değeri, eylemin 
sonucunda oluşan hazdan kaynaklanmaktadır.

• Fayda ahlakı: Bireye fayda sağlayan şeyler iyi 
sağlamayan şeyler kötüdür.



• Bencillik: Kişinin kendi benine ve çıkarlarına 
düşkünlük göstermesidir. 

• Anarşizm: Hukuk ve ahlakın insan özgürlüğünü
kısıtlayan olgular olduğu kabul edilir.



AHLÂKİ GELİŞİM SÜRECİ

• Ahlaki gelişim süreci, yunan filozoflarından 
günümüze kadar gelmiştir. Ahlak ve etik 
kavramları eski çağlardan beri üzerinde 
düşünülüp tartışılan konular olmuştur.



• Bu konuda ileri sürülen bazı görüşler aşağıda 
yer almıştır;

• Aristo’ya göre,

‘toplumda yönetenler ile yönetilenler arasında bir 
ayırım yapılması ahlakidir.’



• Sokrates’e göre, ‘İnsanın temel amacı
erdem olmalıdır.’

• Aristippos’a göre, ‘İnsanın amacı en 
yüksek hazza ulaşmaktır. İnsan kendine 
haz vermeyen şeylerden uzak durmalıdır.



• Protagoras’a göre, ‘Herşeyin ölçüsü insandır, 
genel geçerliğe sahip doğrular yoktur. 
Doğrular insandan insana değişir.’

• Farabi’ye göre, ‘Ahlak olgusu, yaratan ve 
yaratılan arasındaki bir kavramdır.’

• İbni Haldun’a göre, ‘Ahlaki bir varlık olmanın 
başta gelen koşulu yaşayan bir varlık 
olmaktır. İnsan öncelikle bu dünyada 
yaşamış olmaktır.



• Ahlaki gelişim süreciyle ilgili birçok görüş
bulunmaktadır. 

En önemlilerinden birisi de Kohlberg’in
görüşleridir. 

Ahlak konusunda çalışmalar yaparak 
ahlaki gelişim evrelerini açıklamıştır. 
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• Ahlaki gelişim süreciyle ilgili birçok görüş
bulunmaktadır. En önemlilerinden birisi de 
Kohlberg’in görüşleridir. Ahlak konusunda 
çalışmalar yaparak ahlaki gelişim evrelerini 
açıklamıştır. 

• Kohlberg’e göre bir birey üç düzey ve altı
evreden geçerek ahlaki gelişime ulaşmaktadır.
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I.Düzey: Gelenek Öncesi Düzey 
(4 - 9 yaş)

1.Evre: Ba1.Evre: Bağığımlmlıı Ahlak EvresiAhlak Evresi

Doğru ya da iyi olan otoritenin iyi dediğidir. Bu aynı
zamanda insanı cezadan koruduğu için doğrudur. 
Cezalandırılan davranış yanlış, ödüllendirilen 
davranış doğrudur.
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• Ben merkezci bakış açısı baskındır. Olayların 
diğer insanlar açısından değeri önemli değildir.

• Tanımlayan en güzel söz; Polis, karım, annem vb 
görmediyse sorun yok.
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2.Evre2.Evre:: Bireycilik ve Bireycilik ve ÇÇııkara Dayalkara Dayalıı
AlAlışışveriverişş EvresiEvresi

• Birey hedonist bir yapıya sahiptir. Kendi 
ihtiyaçlarını tatmin etmek ister. Kendi çıkar ve 
ihtiyaçlarını karşılamak için eylemde bulunma ve 
başkalarının da aynı davranışları yapmasına izin 
verme evresidir. Doğru olan aynı zamanda 
adildir, eşit bir değiş tokuş, bir anlaşma ve 
pazarlıktır. 
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• Buna en güzel atasözü:

Gör beni göreyim seni.

Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
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2. Düzey: Geleneksel Düzey
(10-20 yaş)

3. Evre: Kar3. Evre: Karşışıllııklklıı KiKişşiler Arasiler Arasıı Beklentiler Beklentiler 

ve Kive Kişşiler Arasiler Arasıı Uyum EvresiUyum Evresi

Başkalarını memnun eden, grup tarafından 
onaylanan davranışlardır. Bu evrede gruba bağlılık 
çok önemlidir. Bireyin kendisine yakın insanların 
beklentilerine uyma evresidir. ‘İyi olma’ önemlidir. 
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Güven, bağlılık, saygı ve iyilik gibi kavramlar 
karşılıklı ilişkilerin sürdürülmesinde önemlidir. 

Kişiye yakın olanlar, ana baba, evlat kardeş. 

Arkadaş gibi kişilerin beklentilerine uygun 
davranmak doğrudur. 
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Birey grup tarafından onaylanmak ister.

Babası görsün diye camiye gitmek.

Dostlar pazarda görsün.
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4. Evre: Kanun ve D4. Evre: Kanun ve Düüzene Uyum zene Uyum 
EvresiEvresi

• Yerel norm ve kurallardan çıkarak daha geniş
sosyal sisteme ve onun yasalarına uyma 
evresidir. Birey mevcut düzene ve kurallara 
katı bir şekilde bağlıdır. 

• Bir bütün olarak sistemin sürekliliğini sağlamak 
temel amaçtır. Yasalara büyük oranda uyulur. 
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• Doğru aynı zamanda topluma, gruba ya da 
kuruma katkıda bulunmalıdır. 

• Hukuk hem bireyin, hem grubun, hem 
toplumun, hem de kurumun hizmetindedir. 
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• Kurulu sosyal düzen eleştirilmeden kabul edilir. 
Toplumsal düzen ve yasalar tartışılmaz.

Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. 

Şeriatın kestiği parmak acımaz.
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3. Düzey: Ötesi ve İlkelere Dayalı
(15-20+ yaş)

5.Evre: Toplumsal Anla5.Evre: Toplumsal Anlaşşma, Yararlma, Yararlııllııkk

ve Bireysel Haklarve Bireysel Haklar

Doğru olan davranış insan hakları ve toplum yararı
gözetilerek, toplum tarafından kabul edilmiş
kurallara uymaktır. Kurallar görelidir. Ancak bu 
kurallara genellikle tarafsızlık uğruna ve toplumsal 
sözleşme oldukları için uyulur. 
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• Kurallar grubun kurallarına ters düşse bile 
korunur. 

• Yasal görüş kabul edilmekle birlikte, topluma 
daha fazla yarar sağlayacağına inanılırsa adil 
olmayan yasalar değiştirilebilir. 

• Yasa ve düzen insanın iyiliği için vardır. Ancak 
yasaların değiştirilmesi için  demokratik sürecin 
işletilmesi gerekmektedir.
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6. Evre: Evrensel Ahlaki 6. Evre: Evrensel Ahlaki İİlkeler lkeler 

• Bu evrede tersine çevrilebilirlik ve 
evrenselleştirilebilirlik gibi kavramlar yer alır.

• Tersine çevrilebilirlik hak ve görevlerin yer 
değiştirmesine dayanan mantıksal bir 
anlayışın simgesidir. 
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• Bir bireyin hakkı diğer bireyin görevidir. 

• Bir diğerinin görevi ise diğerinin hakkıyla ilgilidir.

• Çelişkili durumlarda bu durum tersine çevrilerek 
adil ve dengeli çözümler bulunabilir.
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• Evrenselleştirilebilirlik ise, tersine çevirme 
yoluyla verilen kararın herkesçe benimsenen ve 
paylaşılan adalet anlayışını ifade etmektedir.

• Doğru davranış sosyal düzenin yasa ve kuralları
ile değil, kişinin kendi vicdanı ile geliştirdiği ahlak 
ilkelerine uygun davranıştır. 

• Bu ilkeler adalet, insan hakları ve insana 
saygıdır.
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• Yasalar ve toplumsal anlaşmalar bu ilkelere 
dayandıkları için geçerlidir.

• Evrensel ahlak ilkelerinin geçerliliğine inanılır.
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ETETİİK KURALLARIK KURALLARI

• Toplumsal yaşam içerisinde, kişilerin topluma, 
toplumunda kişilere karşı uyması gereken bir 
takım kurallar bulunmaktadır. 

• Bu kurallar toplumdan topluma farklılık 
gösterebileceği gibi, meslek grupları itibariyle de 
farklılık gösterebilmektedir.



DDüürrüüstlstlüük k vve Doe Doğğrulukruluk

• Dürüstlük gerçeğin sözlere uygunluğu, özü
sözü bir olma, olanı yansıtma, gerçeği 
saklamama bildiğinden, inandığından ve 
olduğundan başka türlü görünmeme veya 
göstermeye çalışmama olarak tanımlanabilir. 



• Etik davranış, başkaları ile ilişkilerde dürüst 
olmayı ve içtenliği gerektirir. 

• Bu nedenle dürüstlüğü samimiyet olarak da 
ifade etmek mümkündür.



• Dürüstlük başkalarına olduğu kadar, kişinin 
kendisine karşı da söz konusudur. 

• Kişinin kendisine karşı dürüst olması, yaptığı
hareketleri, görevlerini aksatıcı hatalarını, 
vicdan denetlemesi esnasında hiçbir bahane 
ve mazeret bulmadan kendisine itiraf 
edebilmesidir. 



• Aynı zamanda kendisine karşı da samimi olmasıdır.

• Samimiyetsizlik ve iki yüzlülük kişinin hatalarını
maskeleyebilmek için mazeret ve bahanelerle 
gerçeği olduğundan başka göstermeye çalışmaktır. 

• Samimiyetsizlik insanlar arasındaki dostluğa, 
sevgiye ve karşılıklı güvene engel olan bir 
duygudur.



• Dürüstlük kişisel ilişkilerden toplumsal 
ilişkilere, ticari ve mesleki faaliyetlerden 
kamu görevlerine kadar hayatın bütün 
alanlarını ilgilendiren ve bütün bu 
alanlarda uyulması zorunlu olan ahlaki 
bir erdemdir.
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• Doğruluk bireylerin olduğu kadar, 
işletmelerinde uymaları gereken temel etik 
ilkelerden birisidir. 

• İşletmeler mal ve hizmetin üretiminden 
pazarlamasına kadar tüm yönetim işlevlerini 
yerine getirirken bu ilkeye uymak 
zorundadırlar.



SSöözzüünde Durmak, nde Durmak, 
Vaat, GVaat, Güüvenilir Olmakvenilir Olmak

• Verdiği sözü tutmak bağlılıklarını yerine 
getirmek, gerek sözleşme hükümlerine gerekse 
verilen sözlere bağlı kalmaktır.



• İnsanın en önemli erdemlerinden birisi, 
güvenilir olmasıdır. 

• Sözünde durmayan, sürekli olarak yalan 
söyleyen insanlar, diğer insanlara karşı
güvenilirliklerini kaybederler. 

• Yapmayacağımız, yapamayacağımız, yerine 
getiremeyeceğimiz veya sorumluluğunu 
taşıyamayacağımız hiçbir konuda hiç kimseye 
söz vermemektir.



• İş hayatında güvene dayalı ilişkiler kurmak, 
kendine ve başkalarına güven duymak ve 
güvenilir bir kişi olmak başarının temel 
anahtarlarından biridir.

• Güvenmek yalnızca inanmaktan öte, 
inandığını açıkça ifade etmek ve buna göre 
davranmaktır. 



• Güven duygusu kolay kazanılmaz ve çoğu 
zaman eyleme dönüşmesi uzun zaman alır. 

• Buna karşılık güvenin kaybedilmesi çok 
kolaydır ve bir anda gerçekleşebilir.



• Gerek kişisel, gerekse örgütsel hayatta 
istenen arzulanan huzur ve başarı için 
güvenin temel oluşturduğu bir gerçektir. 

• Dostluk, açıklık, adalet ve paylaşma duyguları
ile pekiştirilen güven duygusu yaratıcı gücü
ortaya çıkaran engelleri ortadan kaldıran ve 
kayıpları azaltan bir olgudur.



GÜVENLE İLGİLİ OKUMA PARÇASI:

YARGIÇ MAAŞLARI
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Sadakat (BaSadakat (Bağğllııllıık)k)

• Bağlılık, sağlam, güçlü dostluk anlamına da 
gelmektedir. 

• İnsanların birbirlerine içten bağlılık duymaları, 
sağlam ve güçlü dostluklar edinmeleridir. Bu ilke 
insanların, ailelerine, arkadaşlarına, iş
arkadaşlarına, ülkelerine içten yürekten bağlı
olmalarını gerektirir.



• Sadakat ilkesi özellikle çalışanlar ile işletme 
arasında söz konusu olan önemli etik 
ilkelerden birisidir.

• Çalışanların işletmeye karşı sorumlu olduğu 
durumlarda ortaya çıkar. 

• Çalışanların sahip oldukları sadakat bilinci 
nispetinde işlerine bağlılık ve sorumluluk 
gösterirler. 



• Sadakat ilkesinin işletme açısından diğer bir 
önemi de örgütsel sadakattir.

• Örgütsel bağlılık işgörenin çalıştığı örgütü ile 
uyum içerisinde çalışması, örgüt amaçları
yönünden çaba harcaması, örgütten de emeğinin 
karşılığını aldığına inanması ve örgütün bir 
üyesi olarak kalma sorumluluğunu 
hissetmesidir.



AdaletAdalet
• Eşit toplumsal koşullar ve imkanlar içinde tüm 

insanların özgürce, çok yönlü gelişmesi, eşit 
hak ve sorumluluğun paylaşılmasıdır. 

• Felsefeciler tarafından insanlığın en önemli 
erdemlerinden birisi olarak kabul edilmiştir. 
İnsanlar arasındaki eşitliğe saygı gösterip, 
yasalara uyma, değerli şeylerin dağılımında 
doğrunun bulunmasıdır.



• Adalet; toplumda kişilerin kendilerini 
geliştirebilmelerini ve bu durumu işlerine 
yansıtabilmelerini, herkese eşit temel hak ve 
ödevler tanınmış olmasını, kişinin erdemlerinin 
toplumca ve toplumun tüm üyelerince güvence 
altına alınmış bulunmasını ön gören hem etik 
hem de hukuk kuralıdır.



• Adalet ilkesi, tarafsız ve açık fikirli olmayı, 
hataları kabul etmeyi, yargıya bağlılık 
sergilemeyi bireylere eşit davranmayı, 
başkalarının noksanlıklarından kendisine 
çıkar sağlamamayı öneren bir kuraldır.









BaBaşşkalarkalarıına Saygna Saygıı GGööstermekstermek

• İnsan her şeyden önce insan olduğu için 
değerlidir. 

• Bu nedenle de saygıyı hak eder, temel 
yargısına dayanır. 



• İnsanların haklarına,özel yaşamlarına, kişisel 
tercihlerine müdahale etmemeyi, nazik, 
anlayışlı ve teşvik edici olmayı, insanların 
kendi hayatları ile ilgili karar verme haklarının 
olduğunu kabul etmeyi, kendini başkalarından 
üstün görmemeyi ve başkalarını küçük 
düşürücü davranışlardan kaçınmayı gerektiren 
bir kuraldır.



BaBaşşkalarkalarıına Yardna Yardıım Etmekm Etmek

• Yardım etme eğilimi; her insanda olan bir 
değer olmasına rağmen her zaman kişiler 
başkalarına yardım etmemektedirler. 



• Başkalarına yardım etmek bireyin, düşünceli, 
içteni samimi ve sahip olduklarını
paylaşması, çevresindekilerden sadece alıcı
olmaması, aynı zamanda çevresine de bir 
şeyler verebilmesi anlamına gelmektedir. 

• Yardım etme davranışı aynı zamanda 
toplumsal bir davranış tarzıdır.



MMüükemmeli Aramakkemmeli Aramak

• Mükemmel ; eksiksiz, kusursuz, tam ve yetkin 
olma anlamındadır.

• Bir boyutuyla hatalı olanları atmak, diğer 
boyutuyla eksik olanları tamamlamaktır. 



• Eksikleri tamamlamak gelişimin bir dürtüsüdür. 
İnsanın davranışsal ve düşünsel anlamda, 
mükemmeli araması, bilimin, sanatın ve kültürün 
gelişmesi anlamındadır.

• Mükemmellik insanın hayatında her konuda 
gayretli, güvenilir, üretken olmayı,yetenekleri 
çerçevesinde tüm görevlerinde en iyisi 
olmayı, mücadele isteğini ve bu isteğiyle de 
çalışmasını ve geliştirmesini gerektirir. 



SorumlulukSorumluluk

• Belli bir görevin istenilen nitelik ve nicelikte 
yerine getirilmesidir. 

• Sorumluluk özgür irade ile ortaya çıkan, ayrıca 
ceza ve ödül gerektiren her tür davranışı kapsar. 

• Kişinin kendi davranışlarını ve kendi yetki 
alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını
üstlenmesi şeklinde de ifade edilebilmektedir.



• Sorumluluk aynı zamanda kanunlara uymak, 
adil olmayan durumlara karşı tepkisini 
göstermek, katılımcı, bilinçli ve toplumsal 
hizmet veren olarak demokratik tüm hak ve 
ayrıcalıkları kullanabilmek, gerekli olmadıkça 
gizlilikten ve bilgileri saklamaktan kaçınmak 
davranışı olarak da kabul edilmektedir.

90



• İki şekilde gerçekleşmektedir: birincisi üstlere 
hesap vermeyi içeren sorumlu olmalıdır. 
İkincisi ise bir işi yapmayı üstlenmek 
anlamına gelen sorumluluk almalıdır.
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ETETİİK TOPLUM K TOPLUM İİLLİŞİŞKKİİSSİİ

• Hukuk genel olarak kişiler ile kişiler, kişiler ile 
devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve 
uyulması zorunlu olan kurallar bütünüdür.

• Hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran en 
temel özellik hukuk kurallarına uyulmaması
halinde kamu otorite gücünün devreye 
girmesidir. 



• Ancak bir toplumun hukuk düzeni sadece devlet 
tarafından konmuş olan yazılı hukuk kurallarından 
meydana gelmemektedir.

• Devletin iradesi dışında oluşan genel hukuk 
ilkeleri ile örf ve adet  kuralları da hukuk düzeninin 
kapsamı içerisinde yer almaktadır. 

• Ancak bunların bağlayıcılık niteliği kazanmaları
pozitif hukuk tarafından tanınmış olmalarına 
bağlıdır.



• Etik; hem felsefe disiplini, hem de belli nitelikteki 
toplumsal kurallar bütününü ifade etmek için 
kullanılmaktadır. 

• Etik veya ahlak kavramı hukuka göre daha 
tartışmalı bir nitelik taşımaktadır. 



• Ancak etik veya ahlak kavramı insanların toplum 
içerisindeki davranışlarını ve birbiriyle olan 
ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünün ve 
başka insanların toplum içindeki olumlu veya 
olumsuz davranışlarını değerlendirmede 
başvurulan ölçülerdir.

• Etik değerlere ve kurallara uymak uzun vadede 
toplumun bütün kesimlerine fayda sağlayacaktır.



• Etik kuralların benimsendiği toplumlarda 
sistemi, ilişkileri, kurumları ve işleyişi hukuk 
kurallarından çok etik ilkeler
düzenlemektedir. 

• Bu nedenle gelişmiş toplumlarda hukuki 
yaptırımlar yanında etik kurallara uymamaktan 
kaynaklanan davranış ve tepkiler önem 
taşımaktadır.



• Bunun tersi olarak bu tür ilkelere uymamak veya 
önemsememek sadece işletmelere veya 
kurumlara zarar vermekle kalmayacak toplumun 
bütün katmanları bu durumdan zarar görecektir.

• Bunun sonucunda etik ilkelere bağlılığın 
sağlayacağı bireysel faydaların toplumsal 
faydalar ile bağdaştırılması son derece önemli 
bir husus olarak kabul edilmektedir.
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Etik DeEtik Değğerlere Uygun erlere Uygun 
DavranDavranışışlarlarıın Sonun Sonuççlarlarıı

• Etik değerlere uygun davranışların çeşitli 
sonuçları bulunmaktadır. 

• Bu sonuçlar olumlu ve olumsuz olarak 
değerlendirilmektedir. 



• Olumlu sonuçları hem birey hem de kurumsal 
olarak şöyle sıralanabilir :

1. Saygınlık kazanmak,

2. Güvenilir olmak,

3. İyi bir imaja sahip olmak,



4. Problem çözümünde yardım almak, 

5. Toplumda kabul görmek,

6. Özellikle toplumsal çalkantı döneminde 
ahlaki çöküşün azalması ve toplum 
açısından kötü niyetli girişimlerin 
önlenmesi



Etik değerlere uygun olmayan davranışların 
olumsuz sonuçlarını;

Bireysel 

Kurumsal 

Toplumsal

açıdan ayrı ayrı ele almak mümkündür.



Bireysel Açıdan Etik Değerlere Uygun Olmayan 
Davranışların Olumsuz Sonuçları

1. İşini kaybetmek

2. Saygınlığını kaybetmek

3. Toplumdan soyutlanmak



4. Güvenilirliği kaybetmek

5. Kişisel benliğin zarar görmesi

6. Mesleksel ve örgütsel bağlılığın zayıflaması



7. Özsaygının kaybedilmesi

8. Çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin bozulması

9. Kişisel imajın bozulması



Kurumsal açıdan

etik değerlere uygun olmayan 
davranışların sonuçları;

1.Saygınlığın kaybedilmesi

2.Müşterilerin kaybedilmesi

3. İmajın zedelenmesi



4. İşbirliğinin zayıflaması

5. Grup çalışmalarının yapılmaması ve etkisinin 
kaybolması

6. Kurum içi iletişiminin zarar görmesi

7. Örgütsel bağlılığın zarar görmesi



Toplumsal Açıdan

Etik Değerlere Uygun Olmayan 
Davranışların Sonuçları;

1. Yozlaşmanın kurumsallaşması

2. Etik değerlerin öneminin kaybetmesi

3. Anemik davranışların yaygınlaşması



Bireyde Etik DavranBireyde Etik Davranışıışı Etkileyen Etkileyen 
FaktFaktöörlerrler

• Bireyin davranışlarına esas teşkil eden ve onları
şekillendiren değerler hakkında bireyin sahip 
olduğu bilince bireysel etik denmektedir. 



• Bir bireyin doğru ya da iyinin ne olduğu 
konusundaki kişisel değer ve inançlarının var 
olan kuralların etkisiyle oluşmasıdır. 

• Bireysel etik sisteminin en önemli temsilcilerinden 
olan Martin Buber bireysel etiğin kaynağının 
kişinin içinden gelen ses yani vicdan olduğunu 
söylemektedir.



• Bireysel etik kişinin toplum içerisindeki 
duruşunu belirlemektedir. 

• Bu etik anlayışı bireyin ahlaki alt yapısını
esas alır. 

• Bireyin yaşadığı veya çevresinde yaşanan 
olaylar karşısında gösterdiği tepkiler veya 
gösterdiği tavırdır.



• Bireysel etiğin olmasında etkili olan faktörler 
aynı zamanda ahlaki değerlerin oluşmasında 
etkili olan faktörlerle benzerlik göstermektedir. 



Etik Kodlar

• Etik kodlar; ahlaki uyum politikalarını içeren, 
yani ahlaki standartlar, temel değerler, 
prensipler olarak ifade edilen, organizasyonun 
etiksel uyumuna ve iş görenlerin davranışlarına 
ve organizasyonun tümüne rehberlik etmesi 
amacıyla oluşturulan resmi ve yazılı
dokümanlardır.



Etik kodlarEtik kodlarıı şşööyleyle ssııralayabiliriz:ralayabiliriz:

• Öncelikle insan ve insan mutluluğunun araç
değil amaç olması

• Temelde dürüstlük ve yasalara bağlılık



• Özeleştiri, güven ve yasalara bağlılık

• Duygu ve değerlerin ortak kültürü

• Sürekli gelişim ve tutarlılık



• Demokratik katılım

• Bütünsel bakış açışı

• Yaratıcılık ve uzlaşmayla sonuçlanan çıkar 
çatışmaları



• Ürüne ilişkin olarak güvenirlik ve kalite

• İşyeri hijyen ve güvenliği



Etik Karar Almada Uygulanacak 
Temel Unsurlar

• Problem Tespiti; Öncelikli olarak problemin 
tespitinde etik kodlar ile uyuşmazlıkların 
tespiti yapılmalıdır.

• Ayrıca işletmenin vizyonu ve misyonu ile zıt 
olabilecek konular açıklığa kavuşturulmalıdır.



• Bilgi Toplama; Bu aşamada etik kararın 
en önemli basamağı olarak düşünebiliriz. 

• Yani bilgi toplamakta zaman baskısı daha 
fazla olur. 

• Bu yüzden bilgiye kolay ulaşma çabaları, 
karar vericilere daha cazip geleceğinden 
etik kodlara uymayan davranışları
sergileyebilirler. 



• Potansiyel Kararlar; Bu bölümde etik 
kodlardan hareketle toplanan bilgilerin 
değerlendirilerek potansiyel kararların ortaya 
çıkarılmasıdır.

• Bu kararlar işletmenin vizyonuna ve 
misyonuna hizmet etmesi gerekmektedir.



• Kararın Seçimi; Bu  bölümde kararın 
verilmesi gerekir. Nihai kararın hangi niyete 
göre verildiği ve muhtemel sonuçların 
etkileşenler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı
önemlidir. 

• Bu nedenle nihai kararda etkileşenlerin 
hepsinin tatminkar olması problemin bir daha 
gündeme gelmemesini sağlayacaktır.
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• Uygulama; Bu bölüm  kararın uygulandığı
aşamadır. 

• Kararların uygulanmasında etik kodlara 
uygunluğu sağlanmaktadır. 

• Verilen karar etik kodlar ile uyumlu olabilir. 
Ancak uygulamada yapılabilecek etik dışı
davranışlar kararın etikliliğini
perdeleyecektir.



• Sonuç; 

Kararın uygulanması ile ortaya çıkan 
sonuçlar etik kodlar ile uyumlu olmak 
zorundadır. 

• Bu durum sağlanamadığı takdirde, işletme 
hem iç hem dış çevreye karşı itibar 
kaybedecektir. Bu da faaliyetlerin ciddi bir 
şekilde olumsuz yönde etkileyecektir. 



OKUMA PARÇASI: 
ATEŞ, SU ve AHLAK

www.salihyildiz.net
https://www.salihyildiz.net/wp-content/uploads/2021/02/ATES-SU-ve-AHLAK.pdf
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