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Giriş

• Siyaset ve etik

• Din ve etik

• Din ve ahlak

• Haya, ahlak

• Etik ve ahlak

• Kadın- erkek, 

• İşveren-işçi

• İlişkiler…..
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Problemler

• Yolsuzluklar

• Telefon dinlemeler

• Kameralar, filmler…

• Skandallar

• Yozlaşma

• Etik dışı davranışlar

• ……..
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Çözüm

• Uyum

• Tepki

• ……..
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Martin Luther King, Jr.

“Bir erkeğin  ölçüsü, rahat ve keyifli anlarında durduğu 
yer değil, meydan okuma ve tartışma zamanlarında 

durduğu yerle ölçülür”.



Kendimizi nasıl görüyoruz

• Memur

• Kamu görevlisi

• Kamu hizmeti veren

• Vatandaşın efendisi

• Vatandaşın hizmetçisi

• Kamu hizmeti görevdir. Kutsaldır.
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Savunma
• “Burası Türkiye”, Osmaniye, ……

• “Normal” burada işler böyle yürür

• “Sistem bozuk” / “Ekonomik adaletsizlikler”

• Adalet duygusunun sarsılması / Tuz Kokmuşsa

• “Anaokulundan başlayın”

• Boş işler / 40 yıllık ahlâk davasını bırakalım

• Yolsuzluk yok, olmaz, olsa da az

• Çözüm yok…!

• YOK mu?????
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Var ?
Ne?
Kendinden başla

• Doğru
• Şeffaf
• Hesap verebilir
• İyi iş ahlaklı
• Saygılı
• Saygın ol



Din-Ahlak-Etik

• DİN- Ulvi
• Din, ilahi bir aslı olmayan dinler veya 
• Allah’ın peygamberleri vasıtası ile insanlara 

bildirdiği inanç

• AHLAK- Göreceli-Yerel
• Kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları

(hissettikleri) davranış biçimleri ve kurallar

• ETİK- Evrensel
• İnsan tutum ve davranışlarının  iyi-kötü, doğru-yanlış açıdan 

değerlendirilmesi 
• Etik, ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’ belirlemede 

yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlar
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Din

Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz: 
İyilik ve güzelliği belirlenmiş olana 

özendirirsiniz, kötülük ve çirkinliği belirlenmiş 
olandan sakındırırsınız, Allah'a iman edersiniz 

(Kur'an-ı Kerim 3: 110)

(Qur’an 3:110)
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Etik -Tanım

“Etik, insanın sahip olduğu ahlaki ilkeler sistemidir.      
Eylem ve inançlar yargılanabilir

iyi ya da kötü ya da doğru ya da yanlış ”

“Müslüman ahlakı“ ahlaka ”a dayanmaktadır, yani

kişilik, bireyin davranışları

Tanrı’ya olan inancı ve diğer insan olma özellikleri ”
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Etik ve Din

• Seküler - Laikliğin hedefi, kendini kurma, kendini 
kurtarma.. 

• İslam liderliğinin hedefi Jannatul Fidaus'tur
(cennetteki en yüksek pozisyon).

• Seküler-Laik- kendisi-insana saygı duymak için 
çalışıyor. 

• İslami düşünce Allah'ın rızası için çalışır.
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Ahlak-iyilik -(Goodness)

• Doğruluk

• Eşitlik

• Denge ve Adalet

• Gerçek ve Doğru

• Bilinen ve Onaylanan

• Dindarlık
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Neden Etik Davranış?

• İnsan olmanın gereği

• Kurumsal imaj ve marka değeri artar 

• Kamu, desteği sağlanır 

• Kurumsallaşma artar

• Yatırımcıları çeker

• Toplumsal yaşam kalitesini iyileştirir



Etik problemler

• Siyasette
• Kamuda 
• Özel kurumlarda
• Toplumda-Halkta 

SONUÇ

• Etik değer zedelenmesi
• Doğru yanlış
• Günah sevap
• İyi kötü 
• YOZLAŞMA

19.09.2019 17



YOZLAŞMA-kamuda

• Bozulma, çürüme, kötüleşme
• Saflığını dürüstlüğünü kaybetme

Yozlaşma nedeni
• Kamu görevlilerinin kendi isteği
• Hizmet alanların teşviki
• Özel çıkar
• Tercih
• Prestij
• Belli bir grubun çıkarı
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• İyi niyet
• Açgözlülük
• Arkadaşlık, takımdaşlık
• İdeolojik inanç ve adanma
• Kişisel ve ailevi kazanç
• Ekonomik sorunlar ve baskılar
• Yasaların bilinmemesi
• Emirlere uymak
• Benlik, güç gösterisi
• Konumu koruma çabası
• Hırs

İnsanlar etik ilkelere neden uymazlar



Etik Dışı Davranışı Haklılaştırma

• Gerekli ise etiktir

• Yasal ve izin verilebilir ise, uygundur

• Bu işin bir parçası

• Sonuçta herkesin yararı sağlanacak  

• Bunu sadece senin için yapıyorum

• Sadece ateşe ateşle karşılık veriyorum

• Kimse zarar görmeyecek

• Herkes aynı şeyi yapıyor

• Kişisel olarak benim kazancım yoksa tamam

• Hak ettiğimi alamıyorum 

• Hala tarafsız olabilirim
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ETİK DAVRANMAK ZORDUR…

VİCDANINIZ KILAVUZUNUZ OLSUN…



Genel Sonuçlar
• Güvensizlik
• Yabancılaşma
• Verimsizlik
• İsraf
• Mali kriz
• Hizmet pahalılığı
• Gelir dağılımı bozukluğu
• Etkisizlik
• Kamu görevlilerinin liyakatsizliği
• Sosyal doku zayıflığı
• Demokrasi kesintisi
• Yolsuzluklar….
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Yozlaşmaya karşı Çözüm; ETİK

• Siyasi ve idari denetim

• Yargı denetimi

• Ombudsman denetimi

• Kamuoyunun denetimi

• Saydamlık

• Performans denetimi

• Etik değerlerin geliştirilmesi 
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Etik Davranış İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
ile 5176 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinden 
kaynaklanan yetkiye istinaden, kamu 
görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları 
gereken “Etik Davranış İlkeleri” belirlenmiştir.



• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
• Halka hizmet bilinci
• Hizmet standartlarına uyma
• Amaç ve misyona bağlılık
• Dürüstlük ve tarafsızlık
• Saygınlık ve güven
• Nezaket ve saygı
• Yetkili makamlara bildirim
• Çıkar çatışmasından kaçınma
• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
• Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
• Savurganlıktan kaçınma
• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
• Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
• Mal bildiriminde bulunma
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Daha kısa olarak

• Dürüstlük

• Güvenilirlik

• Liyakat

• Adalet

• Şeffaflık

• Şükran-şükür
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İŞ ETİĞİ 

Kendi kişisel değerlere ek olarak, kurum 
değerlerinin, profesyonel sorumluluk ve 
beklentilerin de girmesiyle  karar vermenin farklı 
bir boyuta taşındığı, iş yaşamında doğru, haklı, iyi 
ve adil olduğuna inandığımız şeyleri belirleyerek 

yapmaktır.
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ETİK KARAR VERME 



• Etik bir ikilemin çözümünde, doğru-yanlış, 
etik–etik dışı olarak net bir standart 

bulunamayabilir. 

• Çok zordur!
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Etik Karar Verme



Etik Karar Verme(2)

• Karar verilecek  problemi tanımla

• Paydaşları tanımla

• Temel ilkeleri, kanun, yönetmelik vb. tanımla    

• Alternatif kararları tanımla ve değerlendir     

• Farklı bir görüş  araştır        

• Karar ver eyleme geç          
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Etik Karar Verme



Karar aldıktan sonra
harekete geçmeden önce, 
bir adım geri gidin ve 
şu testi tamamlayın
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Etik karar testi
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• Zamanı düşün- karar bir süre sonra nasıl görülecek

• Aile-çocuklar, bu kararla övünür mü, utanır mı?

• Amir, kararımın sonuçlarını savunabilecek miyim

• Ben, kararımın sonuçlarına katlanabilir miyim
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Sonuç olarak; 

Mesleki görevimizde etik ilkelere uygunluk, 
kişisel ve kurumsal başarı konusunda büyük 

önem taşımaktadır.

Bizler kadim bir ilin 
OSMANİYE

mensupları olarak, dünyada yüceltmekle ve 
güçlü bir şekilde geleceğe taşımakla sorumlu 
olduğumuz ilimiz adına, görevlerimizi en iyi 

şekilde yapmalıyız.
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SON SÖZ

sözlerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür; 

düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür; 

duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür; 

davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür; 

alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür; 

değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür; 

karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür! 

(mahatma gandhi)
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Kapanışşş

ETİK İLKE VE DEĞERLERE 
BAĞLI KALMANIZ  
DİLEKLERİMLE 

TEŞEKKÜR EDERİM.

Prof. Dr. Mahmut Hamil NAZİK


