Etik Nedir?
Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak
ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik,
insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’
belirlemede yardımcı olan kılavuz değerler,
ilkeler ve standartlardır.
Etik davranış kuraları ile yasalar arasında yakın bir ilişki vardır. Yasaların düzenlemediği
öznel durumları etik davranış kuralları düzenler.

Kamu hizmeti bir “emanet”tir!
Kamu görevlileri, bu emanetin bilincinde olarak, kamu hizmetlerini
etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli; görevlerini yerine getirirken
ve takdir yetkilerini kullanırken mesleki etik ilke ve standartlara bağlı
kalmalıdır.

Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde
edilmek istenen amaç, devlette ve toplumda
yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır.

Etik
İlkeler
Etik, iyi yönetimin temel
anahtarıdır.

Etik Neden Önemlidir ?
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.

2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs günü
ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer
aldığı hafta da “Etik Haftası” olarak
kutlanmaktadır.
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AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK İLKELERİ
“Amasya Üniversitesi Etik İlkeleri” Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri” ve
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle
Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak hazırlanmış, 16.11.2015 tarih
ve 2015/104 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.

Temel Etik İlkeler
* Dürüstlük, insan onuruna ve emeğine saygı,
özerklik, adalet, akademik özgürlük, sorumluluk,
güven, güvenilirlik, doğruluk, nesnellik, açıklık,
özeleştiri, koruma, çevreye, doğaya ve canlı haklarına duyarlılık bu ilkelerin temelini oluşturur.
* Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, yaş,
bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle
ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden adil ve
dürüst davranılması esastır.
* Üniversite dışında yapılan her etkinlikte, üniversitenin toplum içindeki yeri ve saygınlığı korunur.
* Bilimin gelişme süreci herkes tarafından desteklenir, bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve
öğretim özgürlüğü korunur.
* Bireysel gelişim desteklenerek özendirilir;
akademik ve idari liyakata önem verilerek, deneyim ve emeğe saygı gösterilir.

Hizmet Etiği
* Üniversitemiz personeli, görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci ile hareket eder.
* Sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alır.
* Üniversitemiz personeli, hizmetlerin yerine getirilmesinde, ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli biçimde
karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, hizmetlerin
sonucuna odaklı olmayı hedefler.
* Üniversitemiz yöneticileri ve diğer personeli, kamu
hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun
şekilde yürütür.
* Üniversitemiz personeli; görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi
inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamaz.
* Üniversitemiz personeli, Üniversitemiz amaçlarına
ve misyonuna uygun davranır.
* Üniversitemiz personeli; tüm eylem ve işlemlerinde
yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
* Üniversite personeli, keyfi davranışlarda, baskı,
hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık
ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez.

* Üniversitemiz personeli, kaynakların kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai
süresini, kamu kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu
davranır.
* Üniversitemiz personeli, görevlerini yerine
getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya
girişimlerde bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı
beyanat veremez
* Üniversitemiz personeli, görev, unvan ve
yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya
üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve
aracılıkta bulunamaz, siyasal kayırmacılık veya
herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamaz.
* Etik kurallara aykırılığa yönelik somut iddiaları incelemek ve bir sonuca bağlamak Üniversitemiz Etik Kurul görevleri arasında olup aykırılık gerekçesiyle yapılan başvurular Amasya
Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi“ uyarınca
Kurul tarafından değerlendirilecektir.
Amasya Üniversitesi Etik
İlkeleri” uyarınca Etik
Sözleşme Üniversitemiz
personeli tarafından imzalanmalı ve personel özlük
dosyalarında saklanmalıdır.
Bu Broşür Eylem Planı KOSE.1 Uyarınca Hazırlanmıştır.

