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AHLAK

(ADET – TÖRE)

İnsanların birbirleri veya devlet ile ilişkilerinde 

kendilerinden “yapmaları istenen” ve toplum düzenini 

sağlayan kurallar ve normlar bütünüdür.

ETİK TANIMI

ETİK

Değişik ahlak anlayışlarının kesiştiği ortak noktadan 

çıkan evrensel normlar bütünüdür ...



09.01.2019

2

ETİK ÇATIŞMANIN OLUMSUZ SONUÇLARI 

• Birey – Birey ( Ahlaki değerlerin çatışması veya diğerinin hakkını gasp etme)

SONUÇ  KAVGA, DAVA

• Birey – Kurum ( Ahlaki değerlerin çatışması, rüşvet, ticari yolsuzluk )

SONUÇ  MÜŞTERİ VE ÇALIŞAN KAYBI, DAVA

• Kurum – Kurum ( Taklit, teknoloji çalma, fikri hakların çatışması )

SONUÇ  TİCARİ SAVAŞ, DAVA

• Birey – Toplum ( Toplum değerleri ile çatışma )

SONUÇ  KANUNİ CEZA, DIŞLANMA, PROTESTO

• Kurum – Toplum ( Yasalara aykırı faaliyet )

SONUÇ  YASA DIŞI FAALİYET, YASAL CEZA, İŞSİZLİK

• Toplum – Toplum ( Göçmenlere davranış, 3. Ülkelerle ilişkiler )

SONUÇ  TİCARETİN DÜŞMESİ, AMBARGO, SAVAŞ

İş Ahlakı Tanımları

İş ahlakı; bütün ilişkilerde dürüstlük, güven, saygı ve hakça 

davranmaktır.

İş ahlakı; genel ahlak kurallarının iş hayatındaki uygulamasıdır.

İş ahlakı; dürüstlük ve doğruluk üzerine kuruludur ve toplumun 

beklentilerinden adil rekabete, reklamcılıktan halkla ilişkilere, 

sosyal sorumluluktan tüketicinin bağımsızlığına kadar çok farklı 

boyuttadır.

İş ahlakı; işletme faaliyetlerinde iyi yada kötü kurallarla ilgilidir 

ve göreceli bir kavram olduğundan ifade ettiği anlam kişiden 

kişiye değişir.



09.01.2019

3

İş Ahlakı

Yalan zeka işidir dürüstlük ise cesaret…
Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, 

cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.
Victor Hugo

İş Ahlakı

Doğruluk, dürüstlük, güvenilir olma, sadakat,

adalet, başkalarına yardım etme, başkalarına saygı

gösterme, vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma,

yalan söylememe, başkasının hakkını yememe,

karşısındakinin güç durumundan yararlanmama,

acısı olanın acısını paylaşma, dayanışma, bireylerin

eşitliğinin kabul edilmesi, kaynakların adil

dağıtılması, mükemmeliyeti arama vb
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İş ahlakı işi iyi şekilde çalışarak başarıyla yapmayı hedefleyen
bir değerdir. Tüm toplumlar işini layıkıyla yapan bireyleri övmüştür.
Toplum bireysel çalışmaların bileşkesi olduğundan herkesin işini iyi
yapması halinde iyi bir toplum oluşacağına inanılmıştır. Bazı
toplumların diğerlerinden daha üstün olması başarılı bireysel
çalışmaların bir araya gelmesiyle mümkün olmuştur. Adı iş ahlakı
olmasa da görevini çok çalışarak yapmayı öven metinler dünyanın her
yerinde tarih boyunca yazılmıştır. İster Konfüçyüsçü metinlere, ister
Budistlere, isterseniz Orhun Abideleri‘ne bakın, iş ahlakı dediğimiz
değere önem verildiğini görürsünüz. Bununla birlikte toplum içinde
sözlü kültür ile de benzer değerler öğütlenmektedir. Bu konuda bazı
atasözlerini hatırlayalım.

•Adamın iyisi işte belli olur.

•Az eli aşta gör, çok eli işte gör.

•Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

•Bugünün işini yarına bırakma.

•Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.

•İşini kış tut da yaz çıkarsa bahtına.

•İşleyen demir pas tutmaz.

•İşleyen demir ışıldar.

•İşten artmaz, dişten artar.

•Tek kanatla kuş uçmaz.

•Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

http://www.dmy.info/orhun-abidelerinin-yazilisi/
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İş insanın hayatıdır. İşini iyi yapmak da iyi bir

hayatın belirtisidir. İşini iyi yapmayan, görevini yapmayan

kimse hem kendine hem de başkasına eziyet eder.

Çalışmaktan kaçan bir insana tüm işler zordur. Çalışmayı

göze almadan hiçbir işte başarılı olunamaz. Ülkemizde görev

bilinci düşük ve iş ahlakı da asgari düzeydedir. Bunun

giderilmesi için insanlar çalışmanın kendilerine faydalı

bir erdem olduğu hakkında bilgilendirilmelidir. Tek sorun

doğru işte olup olunmadığıdır. Sevdiğiniz bir işte değilseniz

çalışmak zor gelebilir. Eğer çalışmanın kendisini

sevmiyorsanız da hayat sizin için bir işkence haline gelmiş

demektir. Hayatta yaşadığımız her an bedensel anlamda bir

iştir. Aslında sürekli çalışır haldeyiz. Sürekli çalışan bir

makineyi boşta tutmak yerine bir şeylere yaramasını

istemiyorsanız aslında yaşamın tadına varmıyorsunuz
demektir.

Is Ahlaki Kurallari
Bu kurallar "bir isletmede dogabilecek sorunlari ve bu

sorunlar karsisindaki tutumlari belirleyici nitelikteki kurallar
bütünüdür." Is ahlaki kurallarinin baslica iki özelligi
bulunmaktadir. Birincisi bir isletmedeki çalisanlarin gelistirilip
uymasi gereken deger ve davranislara rehber olmak, ikincisi ise is
ahlakina aykiri davranislara karsi tavizsiz tutumlari tanimlamaktir.

Ahlak insanlararasi iliskilerde nasil davranilmasi (ya da nasil
davranilmamasi) gerektigini gösteren kendiliginden olusmus ve
hazir deger yargilari sistemidir. Ahlak kurallari kendiliginden olusur.
Ancak daha sonra hukuk kurali haline dönüsebilir.

http://www.dmy.info/iyi-insan-olmak/
http://www.dmy.info/erdem-nedir-fazilet-ne-demektir/


09.01.2019

6

İş Ahlakı
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Hiç bir miras dürüstlük kadar zengin degildir
William Shakspeare

İş ahlakı Genel ahlak kavramının bir alt kategorisidir. 

Ahlak genel olarak insanın nasıl davranması gerektiğini, insan için 

doğru veya yanlışın, güzel veya çirkinin ne olduğunu tanımlayan 

bir kavramdır

İş ahlakı da İşle ilgili bilinen, uyulması beklenen ancak her zaman 

yazılı olmayan kurallar bütünü şeklinde tanımlanabilir

İş ahlakı uygulamalı bir ahlak bilgisidir ve iş hayatının bütününü 

kapsar 

İŞ AHLAKI KAVRAMI
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İŞ AHLAKININ KAYNAĞI

Evrensel değer 
hükümleri 

Toplumların değer 
hükümleri

Dini Değer 
Hükümleri 

Hukuki 
Kurallar 

İş Hayatının 
Değerleri 

Organizasyonların 
Değer Hükümleri ve 

Kurum Kültürü 

Kişisel Çıkar ve Bencillik

Ahlaki değerlere uygun kişilerin alınması
oldukça önemlidir. Bu süreçte rüşvet, zimmete para
geçirme faaliyetlerini yapacak olanların işe
alınmamasına dikkat edilmelidir. Kişisel çıkarlarını
diğerlerininkinden üstün gören kişilere ‘ahlak
egoisti’ denir. Onlara göre herşey serbesttir ve
amaçları ‘bir numara olmaktır’.
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YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARA KARŞI ETİK
[ AHLAKİ] SORUMLULUKLARI

• Çalışma hakkına saygı

• Adil ücret ödeme

• Çalışanlara özgür konuşma hakkını sağlama

• İşçilerin dernek / sendika kurma ve grev yapma hakkına engel 
olmama

• Özel hayatın gizliliğine saygılı olma

• Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve çalışma hayatının kalitesini 
artırma

• Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama ve cinsel tacizden sakınma

• Çalışanlara kararlara katılma hakkı sağlama

ÇALIŞANLARIN YÖNETİCİLERE KARŞI ETİK 
SORUMLULUKLARI

• Kapasitesini çalışmaya adamak ve gelişmek

• Amire yalan söylememek ve dürüst olmak

• Çıkar çatışmalarından doğan verimsizlikleri önlemek

• Kayıtları ve belgeleri değiştirmemek

• Kuruluşun malını özel çıkar için kullanmamak

• Hırsızlık yapmamak

• Hediye ve rüşvet almamak

• Firma politikalarına uygun davranmak

• Alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kaçınmak

• Cinsel tacizden kaçınmak
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İŞ AHLAKINA ÖRNEK

İŞ AHLAKINA ÖNEM VEREN KURUMLARDA
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Ast – Üst İlişkileri
Türk kamu yönetiminde ast-üst ilişkileri, yada amir-memur

ilişkileri, daha çok bir mevzuat konusu olarak ele alınmakta, iş
ilişkilerinin sosyal ve psikolojik yönleri üzerinde durulmamaktadır.

Ast - üst ilişkilerinin en önemli öğesini, grup üyeleri ile aynı dili

konuşabilmek ve ortak paylaşılan alanlarını arttırmak oluşturmalıdır.
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Özellikle bir mesleğin üyeleri olarak, her an

izleniyormuşçasına davranış ve tutumlarına özen,

devletin ve otoritenin değerini vatandaş önünde

düşürmeye yol açmaktadır.

Eş Düzey İlişkiler

Gerek memurlarının gerekse yöneticilerinin kendi

aralarındaki ilişkilerdeki davranışlarında oldukça duyarlı

olmalıdırlar.

Özellikle bir mesleğin üyeleri olarak, her an

izleniyormuşçasına davranış ve tutumlarına özen

göstermelidirler. Kamu görevlisi devleti ve otoriteyi temsil

etmesi sebebiyle, kendi aralarında yapacakları her

olumsuz davranış, devletin ve otoritenin değerini vatandaş

önünde düşürmeye yol açmaktadır.



09.01.2019

14

Bir yere gidilirken mutlaka izin alınmalı ve

dönüşten de mutlaka bilgi verilmelidir.

Çalışmış olduğunuz mekanlar temiz ve düzenli

olmalıdır.

Kılık kıyafet yakışır şekilde olmalı, ayakkabı boyası

ve günlük sakal traşına dikkat edilmelidir.

Yapılması için bir iş söylendiğinde, neticesinden

olumlu olsun olumsuz olsun bilgi verilmelidir.

Biriminiz dışında iş harici boş dolaşılmamalıdır.

Aksi takdirde sizin ve biriminiz hakkında “işleri yok

boş boş geziyorlar” diye düşünürler.

 Mesai saatlerine uymada azami dikkat

edilmelidir. Avrupalı bir düşünürün; ”Ben

başarılarımı işime ve randevularıma 10-15 dakika

önce gitmeme borçluyum” sözü unutulmamalıdır.

 Diğer birimlerin personelleriyle sürtüşmeye

girilmemeli, konu birim amirlerine intikal

ettirilmelidir.

 Toplantı için bir araya gelindiğinde mutlaka

telefon kapatılmalıdır. Makama evrak için

gidildiğinde veya bir konu için çağrıldığında da yine

telefon kapalı tutulmalıdır.
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Amirinizin bilmesi gereken herhangi bir olay

olduğunda veya yeni bir şeyler öğrendiğinizde

amirinizi bilgilendirmelisiniz.

Bilgiler veya yazışmalar makama hiyararşik yapı

takip edilerek aktarılmalıdır.

Şahsınıza ait bir ajandanız olmalıdır.Toplantılar için

veya önemli konularda not tutmanız için faydalı

olacaktır.

Biriminiz dışından birimizle ilgili bir istek geldiğinde

amirinizin bilgisi dahilinde gereği yapılmalıdır.

Görevlerde, maçlarda veya benzeri uygulamalarda

sigara içilmemeli, kuruyemiş yenmemeli, sakız

çiğnenmemelidir.

Borçlanma alışkanlık haline getirilmemelidir.

Denetlemelerde veya üstler birimleri ziyaret

ettiğinde mutlaka ayağa kalkılmalıdır.

Devletin araç ve gereçleri özel işlerde

kullanılmamalıdır.

Basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon

kurumlarına bilgi yada demeç verilmemelidir.

Bir sorun veya problem amire intikal ettirilirken

alternatif çözümlerle birlikte aktarılmalıdır.
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Sır tutun ve başkaları hakkında kesinlikle

arkasından konuşmayın. Dedikodu yapmayın.

Yanınızda biri var ve telefonunuz çalıyor,

açmanız gereken bir telefon ise izin isteyerek, bir

kenara çekilerek konuşmalısınız.

İzin almadan hiç kimsenin cep telefon

numarasını bir başka kişiye vermeyin.

Her birimde başarılı kişiler hemen göze çarpar.

Bu kişilerin hangi kriterler dahilinde başarılı

olduklarını ve başarı yöntemlerini gözlemleyin.

Başarılarına katkı sağlayan unsurları objektif bir

şekilde tespit etmeye çalışın.

Zamanında yapılmayan iş, yapılmamış iştir.

Amirinizin özelliklerini inceleyip öğreniniz ve

onlara uymaya çalışınız.

Hata ve yanlış yaptığınız takdirde özür

dileyiniz. Özür dilemek, insanı küçültmez, aksine

yüceltir. Unutmayınız ki kusursuz insan yoktur.

Başkalarının akıl ve tecrübesinden

faydalanınız. Yaptığınız işi daha iyi bilen varsa

onların görüşlerini alınız. Akıllı insan, başkasının

aklından faydalanan insandır.

Amirinizin karakteri, özellikleri üzerinde hiç

kimseyle dedikodu etmeyiniz. Ondan ve onun

gibilerden hoşlanmıyorsanız, bunu sadece

kendinize saklayınız.
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Telefon açtığınızda önce kendinizi tanıtmakla

söze başlayın. Telefonu kim açtıysa önce onun

kapatması gerektiğini unutmayın. Ancak, üstünüzle

telefonda görüşürken, üstünüz ahizeyi kapatmadan

önce telefonu kapatmayın.

Çağrılara, toplantılara ve randevulara daima saat

ve dakikasında gidin.

Yöneticiniz "buyurun oturun" demeden oturmayın

veya oturmanız gerekiyorsa "Müsaadenizle

efendim" diyerek oturun. Otururken amiriniz veya

üstleriniz karşısında bacak bacak üstüne atmayın.

Üstünüz yöneticiniz size "hoş geldiniz" veya "gülü

güle" derken toka etmek için elini uzatmıyorsa,

önceden elinizi uzatmayın.

Amirinizi aşarak bir üst makama gitmeyin.

Yöneticinize daima saygıyla ve unvanıyla hitap

edin.

İçeri girerken ceketinizin düğmeli olmasına dikkat

edin.

Amirinizle mümkün mertebe “ben” ve “benim” le

başlayan cümlelerle konuşarak kendinizi ön plana

çıkartmayın.

Arz edeceğiniz mevzuda; amirinizin yapacağı

itirazlarla, sana yönelteceği soruları önceden tahmin

edin ve bunları ikna edici bir tarzda cevaplandırmak

için hazırlıklı olun.

Amirinizin, senin vermen gereken malumatı

başkasından işitmesi, sizin önce puan kaybetmenize

sonrada yerinizi kaybetmenize neden olabileceğini

unutmayın.
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Meselelerinizi amirinizin üzgün, yorgun ve aşırı

neşeli olduğu zamanlarda arz etmeyin. Uygun

zaman kadar, uygun zemin de çok önemlidir.

Amirinizle aranızda ilk yanında çalışmaya

başladığınız günkü terbiye, nezaket ve mesafeyi

koruyun. Samimiyetle laubaliliğin farklı şeyler

olduğunu unutmayın.

Amirinize, senin için “ne dalkavuk adam, beni

enayi yerine koyuyor” dedirtecek ölçüsüz

methiyeler dizmekten kaçının. İcap ettiğinde

hakikatleri söyleyin. (Ama söylemesini bilerek.)

Amirinize senin ve işin hakkında başka bazı

kaynaklardan da bilgi gittiğini unutmayın.

İlgisiz kişilerin yanında birimle ilgili sıkıntılar konuşulmamalı.

Problemlere çözüm olabilecek kişilerle paylaşılmalı

Toplantılara zamanında gelinmeli

Toplantının konusuna göre hazırlık yapılarak gelinmeli.

Mesai saatlerine dikkat edilmeli.

Zaman belirtilen işlerde mutlaka zamana dikkat edilmeli.

Şahsi işlere öncelik verilerek diğer işleri geri plana atarak

diğer personelin motivasyonu kırılmamalı.
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Çalışılan birimde hatalarını ve güzel çalışmaları gören ve

bunları tüm gerçekleriyle söyleyebilecek gerçek dost bulmalı.

Makam aracına makam sahibi binip gidecekse o anda

yakın bulunuluyorsa otonun sağ arka tarafında durarak

selamlama yapılmalı ve araç ayrılınca ayrılmalı.

Yapılan güzel çalışmalar başka şubeler yapsa da üst kısımdakilerle

paylaşılmalı.

Bir problem veya sıkıntı varsa, çözüm için tüm yollar denenmiş ve hala

sonuç alınamamışsa o zaman üst makamlar yardım için devreye

sokulmalı.

Yapılan işler zamanında yapılıp bağlı olunan makam zamanında

bilgilendirilmeli.

Çalışılan birimde başarılı ve sevilen kişilerin özellikleri

örnek alınmalı, başarısız ve sevilmeyenlerin özelliklerinin

de tersi örnek alınıp benimsenmeli.

Yeni bir birime gidildiğinde oradaki tecrübeli kişilerle

konuşulmalı.

Yapılan işlerin sonucunda olumsuzluklar varsa not edilmeli

ve bir daha o tür olumsuzluklar tekrarlanmamalı.

Çalışılacak olan birimin yönetmelikleri ve teftiş rehberi

incelenmeli, öncelikle onlar yapılmalı sonrasında ise ekstra

ilaveler ve yenilikler getirilmeli.
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Yapılan işler fotoğraflanacak cinsten ise öncesi ve sonrası

fotoğraflanmalı.

Kendi birimimizin yapması gereken iş ve işlemler başka birileri

tarafından söylenmeden yapılmalı.

Başka birimin veya kişinin yapmış olduğu iş, kendimiz yapmış

gibi üstlenip satış yapılmamalı.

Birimde yanlış yapılan iş ve işlemler varsa, mevzuatlardaki

yasal dayanaklarla birlikte ilgili kişiler usulüne uygun bir şekilde

bilgilendirilmeli.

İstenilen hususlar ile ilgili örnek olunmalı, yapılabilecekler

söylenmeli, söylenenler yapılmalı.

Amir ve üstlerin yanında, bacak bacak üstüne atma, tesbih

sallama, elleri pantolon veya mont cebine sokma gibi

hareketlerden kaçınmalı.

Periyodik iş takip çizelgeleri çıkartılmalı ve işler ona

göre takip edilmeli.

Çalışılan birimle ilgili yasal mevzuat (Kanun. Tüzük,

Yönetmelik, Genelge) ve teftiş rehberi hem

dosyalanmalı hem de bilgisayar ortamında bulunmalı.

Yeni bir birimde göreve başlandığında odada kolonya-

çikilota bulundurulmalı.

 Yeni göreve başlandığında çiçek gönderenler ve

ziyaret edenler not alınmalı ve iadei ziyaret yapılmalı.

Hoş geldine gelmeyenler 25-30 gün geçtikten sonra

ziyaret edilmeli ve tanışılmalı.

Hemşericilik yapılmamalı.
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"İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz,

onlar bir daha yanlış yapmayacaklar,

ancak şeref ve utanma duygularına da

sahip olmayacaklardır.

İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile

yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma

duygusuna sahip olacaklar, hem de

doğruyu yapmaya çalışacaklardır."

Konfüçyüs

Zengin Fakir

Köylü  Şehirli

Erkek  Bayan

Amir Memur

Genç Yaşlı

...... ........

Herkesin farklı bir bakışı açısı vardır.

Herkesi bulunduğu konumda kabul etmek 

gerekir. 
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Bir Hikaye

Bir adam Microsoft şirketine iş için konuşmaya

gidiyor. Girmek istediği iş de tuvalet temizleyiciliği

Kurum menajeri ile görüşüp tıkanmış bir lavaboyu

temizleyip testten geçiyor. Kurum menajeri adama

testi geçtiğini, hangi gün saat kaçta iş başı yapması

gerektiğinin kendisine e-mail yoluyla gönderileceğini

söylüyor. Adam, bilgisayarı olmadığını dolayısıyla e-

mail kullanmadığını açıklıyor. HR menajeri:

"Üzgünüm ama e-mailiniz yoksa siz sanal olarak var

sayılamazsınız ve bu yüzden sizi işe alamayız."

diyor. Adam çaresizce dışarıya çıkıyor ve "

Ne yapsam, ne etsem!" diye düşünürken cebindeki 10

dolar ile 20 kilo kiraz almaya karar veriyor. Kapı kapı

gezerek kirazları satıyor ve 2 saat içinde sermayesini

2 katına çıkarıyor. "Bu şekilde ekmek paramı

çıkarabilirim." diyerek her gün sabah erkenden

kalkıyor ve kapı kapı dolaşarak kiraz satıyor. Her gün

sermayesi büyüyor. Derken küçük bir kamyonet alıyor

ve satışa devam ediyor. Az bir zaman sonra büyük bir

kamyon ve birkaç küçük kamyonet alıyor. ...5 sene

geçiyor...
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Bu adam şu anda Amerika'nın en büyükleri arasında

yer alan bir nakliyat şirketinin sahibi.

Bir gün ailesinin geleceğini düşünerek sigorta

yaptırmak istiyor. Sigorta şirketi kendisinden bir e-mail

adresi istiyor. E-mail kullanmadığını söylediğinde

sigortacı: "İlginç, e-mailiniz olmadan büyük bir holding

kurmuşsunuz. Bir de e-mailiniz olsaydı neler

yapardınız!" diyor. Adamın cevabı: "E-mailim olsaydı

şu an da Microsoft'ta tuvalet temizliyordum.

ÖĞRT. GÖRV. ASIM TAŞ

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

. 
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