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AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN 

ÜNİVERSİTESİ 

ETİK KURULU 

 

ETİK NEDİR? 

 

Etik, kişinin davranışlarına temel olan 

ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade 

ile etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması 

gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan 

kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve 

standartlardır. Etik, aynı zamanda bir 

süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve 

uygulamayı yaparken, belirli değerlere 

bağlı kalınarak hareket edilir. 

Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya 

elde edilmek istenen amaç, devlette ve 

toplumda yolsuzluğu ve genel olarak 

yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim 

kılmaktır. 

 

 

ETİK NEDEN ÖNEMLİDİR? 

 

  

Kamu yönetiminde etik, kamu gücünün 

yanlış veya kamu yararına aykırı 

kullanımının önlenmesi bakımından önem 

taşımaktadır.  

Kamu yönetiminde etik dışı faaliyetler, 

hukuk sistemine ve devlete olan güveni 

azaltmaktadır. Bunun sonucunda da 

toplumun tüm kesimlerinde kuralları 

çiğneme alışkanlığı yaygın bir davranış 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Etik 

Değerler tüm karar alma süreçlerine ve her 

seviyedeki faaliyetlere nüfuz etmelidir.  

Bazı durumlarda, yasalar ve diğer hukuki 

düzenlemeler, bir kurumda ortaya çıkan 

ahlak dışı davranışların tanımlanmasında 

yetersiz kalabilmektedir. Böylesi yasal 

boşlukların bulunduğu “gri alanlar” da, 

karşılaşılan ikilemlerin çözümünde kamu 

görevlilerine yardımcı olacak etik ilke ve 

standartlar, en az yasalar kadar önemlidir. 

Öte yandan, mevcut denetim yöntemleri, 

yönetim süreci içinde ortaya çıkan kötü 

yönetim uygulamalarını ve yolsuzlukları 

önlemede yetersiz kalmaktadır. Mevcut 

yöntemlerle yolsuzluklar, ancak ortaya 

çıktıktan sonra tespit edilebildiğinden, israf 

olan kamu kaynaklarını geri kazanmak 

çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu 

durumda yolsuzluğu ortaya çıkmadan 

önlemeye yönelik bir araç olan etik 

denetimi büyük önem kazanmaktadır. 

 

2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs 

günü ülke genelinde “Etik Günü”, aynı 

günün yer aldığı hafta da “Etik Haftası” 

olarak kutlanmaktadır. 

 

 

 

 

 



ÜNİVERSİTEMİZ ETİK KURALLARI 

 

1- İnsan hak ve özgürlüklerine saygı 

gösterilmesi, 

 

2- Üniversitede yetkilerin akademik 

özerklik, özgürlük ve iyi niyet 

çerçevesinde kullanılması, 

sorumlulukların tam olarak yerine 

getirilmesi; söz konusu ilkelerin 

yöneticilerce kurum içi ve dışında 

korunması  

 

3- Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, 

cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, 

bedensel engel ve benzeri 

özellikler nedeniyle ayrımcılık ve 

önyargıya yer vermeden hakça ve 

dürüst davranılması,  

 

4- Bilgilenme, bilgilendirme, 

öğrenim ve öğretim özgürlüğünün 

korunması, 

 

5- Bilimin gelişme sürecinin herkes 

tarafından desteklenmesi, 

 

6- Saydamlık ilkesi ile saklı kalması 

gereken bilginin korunması ilkesi 

arasında denge kurulması, 

 

7- Kurumsal kaynakların korunması, 

özenli, verimli ve etkili 

kullanımının sağlanması, 

 

8- Karardan doğrudan ya da dolaylı 

etkilenenlerin karar verme 

sürecine katkılarının sağlanması, 

 

9-  Yapılan iş ve alınan kararlarda 

insanlığın yararı gözetilip sosyal 

sorumluluk bilinciyle 

davranılması, 

 

10-  Profesyonel yetkinliğin 

geliştirilmesi; görevin kendine 

özgü amaçlarına, kurum ve 

görevin saygınlığının korunmasına 

uygun davranılması; işin 

yapılmasında kalite ve etkililik 

ilkelerinin benimsenmesi, 

 

11-  Bireysel gelişimin desteklenerek 

özendirilmesi; akademik liyakat, 

deneyim ve emeğe saygı 

gösterilmesi. 

  

 


