
ETETİİK SK SİİSTEMLERSTEMLER



Etik Sistemleri beş başlık altında ele almak 
mümkündür. 



Tabloda bu sistemler ve sistemlerin kurucuları gösterilmektedir. 

Etik Sistem Temsilcisi Tanımı

Amaçlanan Sonuç
Etiği

John Stuart Mill (1806-
1873)

Bir eylemin ahlaki doğruluğu 
amaçlanan sonuç tarafından 
belirlenir.

Kural Etiği 
Immanuel Kant (1724-
1804)

Bir eylemin ahlaki doğruluğu 
standartlar ve yasalar tarafından 
belirlenir.

Toplumsal 
Sözleşme Etiği 

J.Jack Rousseau (1712-
1778)

Bir eylemin ahlaki doğruluğu belli 
bir toplumun normları ve 
gelenekleri tarafından belirlenir.

Kişisel Etik
Martin Buber (1878-
1965)

Bir eylemin ahlaki doğruluğu kişinin 
vicdanı tarafından belirlenir.

Sosyal Yaşam 
Etiği

Bir eylem sosyal ve ekolojik 
kurallara uygun olmalıdır.



• Bir eylemin ahlaki doğruluğunun amaçlanan 
sonuca göre belirlenmesidir. Faydacılık olarak da 
ifade edilmektedir. 

1. Amaçlanan Sonuç EtiEtiğğii



• Sorunlara pratik bir yaklaşım getirir ve elde 
edilecek sonuçlara odaklanır. 

• Haz arama ve acıdan kaçma üzerine kurulmuştur. 

• Bu yaklaşım Jeremy Bentham ve John Stuart Mill
tarafından geliştirilmiştir. 



• Mill’e göre bir eylemi iyi kılan şey, sonuçta 
getirdiği fayda ile mutluluğu sağlamasıdır. 

• İyinin ölçütü olan mutluluğun, sadece eylemde 
bulunanın değil, ilgili herkesin, dolayısıyla tüm 
insanlığın mutluluğu olduğunu savunur. 



• Dolayısıyla eylemin sonucu açısından 
değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

• Birey ya da işletme en fazla faydayı sağlayacak 
şekilde davranmalıdır. Bu davranış şekli toplum 
refahını süreç içerisinde yükseltecektir.



• Bu kuram karar ve davranışların sonuçlarına 
önem verir. En az yarar ve en az zarar ile 
sonuçlanan karar ve davranışlar, etiktir. 

• Sonuçlar önemli görüldüğü için davranışın 
neden ve nasılı göz ardı edilir. Davranışın 
niyeti, amacı değil; somut sonuçları önemlidir.



Örneğin; 

kazara bir evin yanmasına neden olan kişi 
kasıtlı olarak bir otomobili yakandan daha 
suçlu görülür.



• Bu tür kuramlardan biri olan yararcılık bir 
davranışın etik olup olmadığının 
değerlendirilmesinde, sonunda ortaya çıkan 
toplam yarara bakılması gerektiğini savunur. 



• Sonuçta, en çok kişiye en büyük yararı getiren 
davranış, bu durumdaki etik davranış olarak 
kabul edilir.

• Machiavelli (1469-1527)’nin ahlak anlayışına 
göre ‘amaca ulaşmak için her şey mubahtır’



• Örgütlerin yönetimi açısından bakıldığında 
örgütsel politikaların oluşumunda ve test 
edilmesinde basit ve anlaşılır bir temel 
oluşturduğu görülmektedir. Buna göre örgüt 
içerisinde politikalara, kurallara ve ilkelere körü
körüne uyulması yerine bunların faydalı olup 
olmadığının sorgulanması gerekmektedir.  



Sorunlara pratik yaklaşımı ve eylemlerin 
etkileyeceği bireylerin, verilen kararda 
dikkate alınmasını gerektiren faydacı
yaklaşım günlük sorunlara çözüm 
getirmede etkili olabilmektedir.



1. Bir eylemin doğru ya da yanlış olduğuna karar 
verebilmek için sonuçlarına yoğunlaşmak 
gerekir.

2. Eylem kuralları, onlara uyacak bireylerin 
karakterinden kaynaklanmaktadır.

Kurucusu olan Mill’in Faydacılık 
İlkeleri



3. Eylemlerin doğruluk oranı arttıkça, mutluluk da 
artar, azaldıkça mutluluk da azalır.

4. Her insan kendi mutluluğunu istediği sürece, bu 
onların en yüksek mutluğuna ulaşmaları için 
yeterli bir neden sayılacaktır.

5. Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve 
onun ölçütü ahlaki oluşudur.



6. Mutluluk sadece bireyin kendi mutluluğu değil 
eylemin herkes için doğruluğudur.

7. Eylemin fayda derecesi, mutluluğa neden olabilir 
veya mutsuzluğu engeller.



8. Bir eylemin etik olarak doğru kabul edilebilmesi için 
eylemin sağladığı toplam faydanın bireyin yapacağı
başka bir eylemin sağlayacağı toplam faydadan 
büyük olması gerekmektedir.

9. Faydacılık birbirine zıt etik yükümlülükler arasında 
seçim yapmada genel bir hakemdir.



• Bu etik anlayışında önemli olan amaçlanan 
sonuca ulaşmaktır. İlkelerin ve kuralların fazla bir 
önemi bulunmamaktadır.

Dikkat!
Amaçlanan sonuç etiği anlayışında ‘hedefe giden 
her şey mubahtır’ anlayışı hakimdir denebilir.



• Temeli eski yunan filozofları Sokrates ve Kant’a kadar 
uzanmaktadır. Bu nedenle de zengin bir tarihsel 
mirasa sahiptir. 

Kural Etiği



• Kural etiği bir eylemin sonuçlarının dikkate alınması
yerine eylemin niyetinin ve bireyin haklarının 
dikkate alınması gerektiğini savunmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle koşulları dikkate almadan sadece evrensel 
doğrular ve ilkelerle ilgilenmektedir.

Dikkat !
Bütün insanlar için geçerli evrensel kurallar arayışı, bireyin
davranışlarında temel alacağı sağlam çerçeveler  çizebilir.



• Yaşam içerisinde uyulması gereken kurallar
bulunmaktadır. Bu kuralların bir kısmı yazılı
kurallardır ki bunlara yasa denir. Bu kurallara 
uymamanın cezai yaptırımı bulunmaktadır. 

• Ancak yasal olan her şey etik olmayabilmektedir.
Gerçek etik yasal olanının üzerinedir. 



• Bunun yanı sıra yazılı olmayan kurallar da vardır. 
Örf ve adetler gelenek ve görenekler 
bunlardandır. 

• Cezai yaptırımları bulunmaz fakat uymayanlar 
toplum tarafından dışlanabilmektedirler. 

• Hatta bu yönleriyle yazılı kurallardan daha etkili 
olabilirler.



• Etik davranışların ahlak ilkelerine bağlı olarak 
belirlendiği ve mantığa dayalı kurallardan 
oluştuğu ileri sürülmektedir.

• Eylemlerin sonuçları değil etik olup olmadığı
önemsenmektedir. 

•• İİnsan Haklarnsan Haklarıı Evrensel BeyannamesiEvrensel Beyannamesinde yer 
alan bütün kişi ve grupların temel hak ve 
özgürlükleri bulunmaktadır.



• Devletin ve hukukun kökenini, bireyler arasında 
bilinçli olarak akdedilmiş bir sözleşmede bulan, 
bir toplumun üyelerinin birbirleriyle olan 
ilişkilerinde devletin yönetimi altında karşılıklı
sorumluluk ilkesine göre davranmak için 
anlaşma yapmış olduklarını savunan görüştür.

3. Toplumsal sözleme Etiği



• Birey olarak toplumun genelince kabul gören, 
ilkeler ve standartların benimsenmesinin toplum 
halinde yaşamanın getirdiği çatışmaları önleyeceği 
kabul edilmektedir. 

• Jean Jack Rousseau için en önemli olgu otorite ve 
özgürlük arasındaki dengedir. Bireyler ile toplum 
arasındaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması
zorunlu olan kurallar hukuk kurallarıdır.



• Hukuk kuralları da özgür insanlar arasında eşit 
koşullar altında yapılan toplumsal sözleşmeye 
dayanmaktadır. Yaptırımla güçlendirilmiştir. 

• Hukuka ters bir davranış her zaman yaptırımla 
karşılaşmaktadır. Bu yaptırımlar hürriyetin 
kısıtlanması, para cezası, uzaklaştırma, meslekten 
men gibi müeyyideler olarak karşımıza çıkmaktadır. 



1. Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle 
uygulanan kurallardır.

2. Her hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır.
Toplumdaki olaylar, hukuk tarafından 
değerlendirilir ve kural haline getirilir.

1. Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler.

Hukuk Kurallarının Belirleyici Özellikleri



4. Hukuk kuralları çoğu kez olumlu ya da 
olumsuz emirler şeklindedir. Bazen izin 
bazen yasaklama biçiminde kendini gösterir.

5. Hukuk kuralları tek bir olaya değil, aynı
niteliği taşıyan bütün olaylara uygulanır.

6. Hukuk kurallarının gücü fazladır. Bu güç
devlet tarafından korunur.



• Kişisel etik sisteminin en önemli temsilcisi Martin 
Buber’dir. Buber kişisel etiğin kaynağının insanın 
içinden gelen ses yani vicdan olduğunu savunur. 
Kişisel etik, kişinin toplum içerisindeki duruşunu 
belirler.

4. Kişisel Etik

VİCDAN pusula gibidir…
Ona uyarsan, doğru yolu bulursun.



Bu etik anlayış bireyin ahlaki altyapısını temel 
almaktadır. 

• Kişisel etik bireyin yaşadığı çevresinde yaşanan 
olaylar karşısında gösterdiği tepkiler ya da ortaya 
koyduğu tavırladır.



1.Kişisel etik, gerçeğin doğrunun sadece zekadan 
değil içinden geldiğini savunur.

2.Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde 
vardır.

Kişisel Etiğin Özellikleri



3. Kişisel etik, bireyin kendisine dönmesi sağlar.

4. Bireyin karşılaştığı durumlarda doğru ve yanlış
kararlar vermesi, kendi vicdanına bağlar.

5. Bireyi, amacına ulaştıracak davranış, etik olmalıdır.

Burada Mahcivelle’nin düşüncesine terstir.



6. Yaşamda belli kuralların olamayacağı pek çok 
durum söz konusudur.

7. Birey bir grupta yer aldığı için, haksızlığa göz 
yummaz.

8. Birey özgürleştikçe kendi etik standartlarını
geliştirir.



9. Birey sadece kendi çabaları ile kusursuzluğa 
erişir. Başkaları bunu kişi adına yapamaz.

10.Bireyler hayatları boyunca geliştikleri için, yeni 
değerler edinirler.

Dikkat !
Birey sadece kendi çabaları ile kusursuzluğa 
erişir. Başkaları bunu kişi adına yapamaz.



Sosyal yaşam etiği, kişinin sosyal yaşam içerisinde 
kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar bütünüdür. 

Hiçbir varlık tek başına değildir ve yaşamak için 
başkalarına ihtiyacı bulunmaktadır. 

5. Sosyal Yaşam Etiği



Bu yüzden insanların kendi aralarındaki ilişkilerde 
gerekse diğer canlılarla olan ilişkilerde uyması
gereken kurallar bulunmaktadır. 



Bu kurallara sosyal yaşam etiği adı verilmektedir.

Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi 
davran.

Sana yapılmasını istemediğini sen de 
başkasına yapma.



1. İnsanlar birbirleri ile olan ilişkilerini karşılıklı
saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde 
yürütürler.

2. Tüm taraflar görevlerinin gerektirdiği hak ve 
sorumlulukların bilinci içinde davranırlar.

Sosyal Yaşam Etiği İlkeleri 



3. Kuvvet ve güç kullanımı gibi baskı yöntemleri 
kullanılmaz.

4. Meslektaşlar, öğrenciler ve çalışanlar hiçbir 
çıkar doğrultusunda yönlendirilmez.

5. Toplumun Tüm üyeleri uygunsuz olarak 
nitelendirilebilecek davranışlardan kaçınır.



OKUMA PARÇASI: AKIL OKULU


