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ÇALIŞMA 
HAYATINDA 

ETİK



TANIM

ETİK

inancı için kullanılır.»

«Neyin doğru ya da yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal 
kurallar topluluğu ya da ilkeler topluluğudur.»

«Herhangi bir eylemin kabul edilebilir bir biçimde 
gerçekleşmesini sağlayan temel kurallar ya da değişkenlerdir.»

«İnsanların sübjektif olarak çeşitli davranışlarının yanlış ya da 
doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi, kavramı veya 

inancı için kullanılır.»



KÖKEN

“Etik” terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden 
türemiştir. 

Genellikle kültürel, dini, seküler ve felsefi topluluklar 
tarafından kullanılmıştır.

Türkçede etik sözcüğü “ahlak” sözcüğüyle eş anlamlıdır. 

TANIM



ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

 ETİK 
Etik, kurallara dayalı 
insan davranışlarını, 
ahlak ve normlara 
uymanın içsel 
yükümlülüğünü bilimsel 
olarak inceleyen ve 
sistematik ahlak 
değerlerine hizmet eden 
bir felsefe dalıdır. 

 İŞ ETİĞİ 
İş etiği, insanların 
yönetimi, adalet, 
dürüstlük ve eşitlik 
konuları ile yakından 
ilişkili bir kavramdır. 
Başka bir ifadeyle iş etiği, 
belli bir grup ya da özel 
bir topluluk için 
belirlenen, grup ya da özel 
topluluktaki bireyler 
tarafından benimsenen ve 
inanılan davranış 
kurallarını
kapsamaktadır.



ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK - AHLAK

 AHLAK

Ahlak, belli bir dönemde 
belli insan toplulukları 
tarafından benimsenmiş 
olan ve toplum içinde 
insanların 
davranışlarını ve 
birbirleriyle ilişkilerini 
düzenlemek amacıyla 
başvurulan, töresel 
davranış kurallarının ve 
ilkelerinin bütünüdür.

 İŞ AHLAKI 

İş ahlakı, genel ahlak 
kurallarının iş 
yaşamında 
uygulanmasıdır.



İş etiği =Work ethics

İş ahlakı =Work morality
kavramlarının, zaman zaman birbirlerinin yerine
kullanıldıkları görülmekle birlikte;

Yükledikleri anlam,
İçerik,
Nitelik ve
Kapsam

bakımından birtakım farklılıkları bulunmaktadır.

İŞ ETİĞİ İLE İŞ AHLAKI ARASINDAKİ 
İLİŞKİ; FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER



 İş hayatında; ekonomik ve sosyal yaşam içinde
işlevsellikleri bakımından;

 İlişkileri düzenleme,
 Güven oluşturma,
 Bütünleştirme,
 Kontrol etme,
 İş barışının geliştirilmesi,
 Dürüstlük,
 Saygı,
 Eşitlik

kavramlarının gelişiminin sağlanması gibi
benzer nitelikler taşımaktadır.

İŞ ETİĞİ İLE İŞ AHLAKI ARASINDAKİ 
İLİŞKİ; FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER



 İş etiği, insanların birbirleriyle ilişkilerinde yol 
gösterici davranış kurallarına dayalı bir sistemdir ve 
hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış 
ilkelerini içermektedir. Küreselleşme, kültür ve sosyal 
sorumluluk iş etiğini etkileyen faktörlerdir.

 İş ahlakı ise, çoğu zaman dinsel inançlarımızın bir 
parçası olan kurallardan hareket etmekte, dine ve 
dinsel inançlara göre uyulması gereken kurallar 
bütününü kapsamaktadır.

 İş etiği ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan 
bir özellik taşırken; iş ahlakı göreceli, töresel ve 
toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir. 

İŞ ETİĞİ İLE İŞ AHLAKI ARASINDAKİ 
İLİŞKİ



İŞ ETİĞİ İLE İŞ AHLAKI ARASINDAKİ İLİŞKİ

BOYUTLAR İŞ ETİĞİ İŞ AHLAKI

Çıkış Noktası Düşünme Ve Felsefe Din Ve Dinsel 

İnançlar

İçerik Evrensel Normlar Gelenek Ve 

Görenekler

Referans Hukuk Felsefesi Ahlak Felsefesi

Nitelik Genel, Herkes İçin 

Geçerli

Toplumdan Topluma 

Değişken

Kapsamı Kurallar Bütününü 

Kapsar

Davranış İlkelerini 

Kapsar



İŞ ETİĞİ İLE İŞ AHLAKI ARASINDAKİ 
İLİŞKİ

 İş etiği

 İnsan ilişkilerinin 
temelinde yer alan 
değerleri ve özel 
gruplar için 
geliştirilmiş belirli 
davranışları, 
kuralları ve normları 
içermektedir.

 İş ahlakı

 Genel ahlak  
kurallarının iş 
yaşamında 
uygulanması şeklinde 
tanımlamak 
mümkündür. 



ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK 

Etik; Felsefenin başlangıcından bu yana yaklaşık iki 
bin yıldır tartışılan bir konudur. Bazı etkenler ve 
etkilerinin artmasıyla birlikte 1990’lı yıllardan 
başlayarak dünya devleri “etik ticaret”le tanıştı. O 
etkenlere örnek verecek olursak:

• Artan küreselleşme ve onun getirdiği rekabet

• Karşı karşıya olduğumuz ciddi çevre sorunları

• Küresel ısınma

• Tüketicilerin bilinçlenerek çevreye duyarlı etik 
şirketleri seçmesi 



ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK 

Bu dönemde markaların dünya çapında yaygınlaşmaya 
başlaması, markalara karşı geliştirilen eylemleri de 
beraberinde getirdi. 

1999 yılında, Haiti’de bir Disney taşeronunun çalışanları, 
oldukça kötü koşullarda ve yoksulluk sınırında maaşlarla 
çalıştığı görüntülendi. Bunun sonucunda Disney, sömürücü 
şirket damgası yedi. 

Bu anlamda bir örnek de Nike. 2000′li yıllarda ünlü spor 
markası Nike’ın Pakistan, Vietnam gibi ülkelerde, çocuk 
işçilerin çalıştırıldığı atölyelerde üretim yaptırdığı ortaya 
çıkmıştı. Nike, gerçeği kabul etti ve tüketicilerinden özür 
diledi. 

İşte tüm bu marka saldırıları ve sömürücü şirket 
suçlamalarının sonucunda, şirketler “etik ticaret”le tanışmak 
zorunda kaldı. Çalışanlarının haklarını koruyan, çalıştıkları 
3’üncü parti şirketlerin haklarına saygılı, çevreye duyarlı 
üretim yapmaya başladılar.



İŞ ETİĞİ GEREKLİLİĞİ 

 Dünya nüfusu giderek artmakta ve bu artışla 
beraber yeni istihdam ihtiyacı da giderek 
büyümektedir. Yeni iş imkanları oluşturulamazsa 
işsiz ve yoksul kesimler zenginlikten pay almak 
için sosyal ve siyasal şiddete başvuracak bu da 
medeniyeti tehdit edecektir.

 Yeni geliştirilen biyolojik ve askeri teknolojiler iş 
dünyasının kontrolündedir. Eğer bunlar belli bir 
sorumlulukla ele alınmazsa dünyayı yok 
edebilecek bir tehdit ve tehlike söz konusu 
olacaktır.

 Artan çevre kirliliği çevreye duyarlı bir iş 
dünyasını zorunlu kılmaktadır.



İŞ ETİĞİ GEREKLİLİĞİ 

 Küreselleşme sonucunda değişik kültürlerden 
gelen insanların çok uluslu firmalarda çalışması 
yeni ahlaki sorunları da beraberinde getirmiştir.

 Tüm dünyada daha fazla demokrasi ve insan 
haklarına talep vardır ve iş hayatında da bu 
ilkeler önemli hale gelmektedir. Etnik köken, 
dil, din, cinsiyet gibi konularda iş hayatında 
ayrımcılık yapılmamalıdır

 Farklı dinlerin iş dünyasındaki kültür ve 
değerleri nasıl etkilediği de iş etiği disiplini 
tarafından araştırılmaktadır.



25.5.2004 tarih ve 5176 sayılı "Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun" ile kamu görevlilerinin uymaları 
gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, 
hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi 
etik davranış ilkelerini belirlemek ve 
uygulamayı gözetmek üzere kurulmuştur. 
Kamu görevlilerinin görevlerini 
yürütürken uymaları gereken davranış 
ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle 
belirlemek,

KAMUDA ETİK





ETİK İLKELER= İYİ DAVRANIŞTA BULUNMA VE

KÖTÜ DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA







İŞ HAYATINDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

 İş kalitesini önemsememe 

 Ürün sorumluluğunu ve güvenliğini

 Rüşvet isteme veya verme önemsememe

 Kurum varlıklarının kötü biçimde kullanımı

 Çalışanlara eşit davranmama

 Ast, üst ya da çalışma arkadaşlarını sömürme

 İş yerinde ayrımcılık yapma

 Özel yaşama müdahale

 Görevi ihmal etme

 Çevre kirliliğine duyarsız kalma 

 İş yerinde bencil davranma

 Kurumun olanaklarını kişisel amaç için kullanma 

 İş yerinde yaranma ve dalkavukluk yapma

 Kayıt ve raporlar üzerinde tahrifat



İŞ HAYATINDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

 Psikolojik ve cinsel tacizde bulunma yapma 

 Yetkisini kötüye kullanma

 Yanlış bilgilendirme ya da bilgi saklama

 Çalışma arkadaşları ile ilgili söylenti ve dedikodu yayma

 İş yerinde hırsızlık yapma

 Çıkar çatışmalarına girme 

 Zimmet ve görevi suiistimal etme

 Ticari ya da mesleki sırları sızdırma

 İş arkadaşlarını yıldırma ve korkutma

 Rakiplerle ilgili bilgilerin toplanmasında etik dışı 
yöntemler kullanma

 Şiddet-baskı-saldırganlık

 Yobazlık-bağnazlık



ETİK DEĞERLERE UYMAMANIN 
OLUMSUZ SONUÇLARI

 İşini Kaybetme
 Saygınlığını Yitirme
 Yozlaşmanın 

Kurumsallaştırılması
 Müşterisini Kaybetme
 Etik Değerlerin Önemini 

Yitirmesi
 Toplumdan Soyutlanma
 İmajının Zedelenmesi
 Anemik Davranışların 

Yaygınlaşması
 Güvenirliğini Yitirme
 İş Birliğinin Zayıflaması

 Kişisel Benliğin Zarar 
Görmesi

 Grup Çalışmalarının 
Etkililiğini Yitirmesi

 Mesleksel ve Örgütsel 
Bağlılığın Zayıflaması

 Kurum İçi İletişimin 
Zarar Görmesi

 Özsaygının Yitirilmesi
 Örgütsel Bağlılığın 

Zayıflaması
 Çalışma Arkadaşlarıyla 

İlişkilerin Bozulması
 Kişisel İmajın Bozulması



ETİK AÇIDAN ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ

VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 INTERNATIONAL 
CODE OF ETHICS
FOR OCCUPATIONAL 
HEALTH 
PROFESSIONALS
UPDATED 2002
ADOPTED BY THE 
ICOH BOARD IN 
MARCH 2002
First printing: 1992
Second printing: 1994
Third printing: 1996
First updating: 2002

 Etik kurallar çerçevesinde 
iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerinin tam bir 
bağımsızlık ve yetkinlikte 
çalışa bilmeleri, iş sağlığı 
ve güvenlik hizmetlerinin 
etkin yürütülmesi ve 
dolayısıyla çalışanların ve 
işyerlerinin korunmasını 
temin için Uluslararası İş 
Sağlığı komisyonu (ICOH) 
tarafından «İş sağlığı 
profesyonelleri için 
uluslar arası etik 
kurallar» rehberi 
hazırlanmıştır.



İş Sağlığı Etiği

Mesleki uygulamalarda etik değerlere aykırı 
davranılması aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

A. Mesleğin saygınlığında kayıp
B. Mesleğin güvenirliğinde kayıp
C. Hizmet verilen kesimlerin haklarının korunması
D. Aynı meslekten olan kişilerle ilişkilerde sorunlar 
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İş Sağlığı Etiği

Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A. Bilim doğruya, estetik güzele ve ahlak da iyiye ulaşmaya 
çalışır.

B. Gelişmiş ülkelerin refahını artırmak için, gelişmekte olan 
ülkelerden ucuz iş gücü sağlamak, fakir ülkenin 
ekonomisine katkı sağlayacağından etik olarak 
değerlendirilmelidir.

C. Ahlak; toplumun en üst düzeydeki davranış standartlarıdır.
D. Etik; İnsanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan 

değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, doğru yada yanlış 
olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalıdır.

İHE



İş Sağlığı Etiği

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası etik 
ilkelerinden değildir?

A. Bağımlılık

B. Zarar vermeme

C. Dürüstlük

D. Güvenilirlik

İHE



İş Sağlığı Etiği

Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak 
hangisi yanlıştır?
A. İş sağlığı profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve 

teknik yeterliliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman 
görüşüne başvurmalıdır.

B. İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir 
profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve 
gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler.

C. İş sağlığı profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen 
işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri taşımayan 
kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır. 

D. İş sağlığı profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu 
için herhangi bir nedenle işyeri sorunlarına ilişkin kayıt 
tutmamalıdır.

İHE



İş Sağlığı Etiği

Etik veya çalışma etiğini tanımlarken 
aşağıdaki kavramlardan hangisini 
kullanmak doğru olmaz?
A. İnsan ve çevre
B. Meslek şerefi
C. Ahlak felsefesi
D. Ahlak bilimi

İHE
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