
  

 

ETİK KAVRAMI 

 

Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider.  Etik evrensel olarak kabul 

gören  kurallardır.  

Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayrıt  

etmek ve doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır.  

Kamu yönetiminde etik kavramı, kamu görevlilerinden beklenen davranış standartları  

ve ilkelerini ifade eder.  

Etik, kamu görevlerinin çalışmaları sırasında kullandıkları, kamu gücünü sınırlayan  

kontrol ve denge noktalarının bütünüdür.  

Etik bilincinin devlet yönetiminde tepeden aşağıya kadar var olması, sistemin düzgün  

işlemesini garanti eder.  

Kamu yönetiminde etik dışı faaliyetler her şeyden önce hukuk sistemine ve devlete 

olan  güveni  azaltmaktadır.  Bunun  sonucunda  da  toplumun  tüm  kesimlerinde  kuralları  

çiğneme alışkanlığı yaygın bir davranış olarak ortaya çıkmaktadır.  

Kamu  idarelerinde  etik  değerler  tüm  karar  alma  süreçlerine  ve  her  seviyedeki  

faaliyetlere nüfuz etmelidir.  

Etik altyapının kurulmasıyla birlikte etik dışı davranışlar konusunda açık standartlar 

belirlenmesi kamu yönetiminde kişisel sınırların çizilmesi ve tüm bunların beyan edilmesi 

gibi uygulamalar hayata geçirilecektir.  

Ayrıca  yöneticilerin  çalışanlarına  örnek  olması,  etik  değerlere  dayalı  kurumsal  

kültürün yerleşmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.  

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik 

yapılması hakkında kanun ile kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, 

dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlenmiş,  

uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur.  

Kamu  görevlileri  etik  davranış  ilkeleri  ile  başvuru  usul  ve  esasları  hakkında 

yönetmelik ise, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymakla yükümlü oldukları etik 

davranış ilkelerini ve etik sözleşme belgesini içermektedir.  

 

 

 

 



  

 

 

ETİK EĞİTİMİ 

 

Etik ilke ve değerlere dayanan bir kurum kültürü oluşturmanın ön koşullarından birisi 

de etik eğitimidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her düzeydeki personel, 

etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirilmek  

durumundadır.  

Kamu görevlileri Etik Rehberine göre kurum ve kuruluş yöneticileri, etik davranış 

ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim  

programlarında yer almasını teminle yükümlüdür.  

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yayımlanan Kamu Görevlileri Etik 

Rehberinde kamu idarelerinde çalışanların ve yöneticilerin uyması beklenen etik davranış 

kuralları ayrıntılı olarak belirlenmiştir.  

 


