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I.ETİK VE AHLAK KAVRAMLARI

Etik kurallarının, açık ve belirli bir alana ilişkin yazılı kuralları içermesi beklenir.Örneğin;
sanat etiği, siyaset etiği, tıp etiği, eğitim etiği, medya etiği v.b. Bu ilkeler, uyması beklenen
bireylerin özelliklerine göre değil evrensel kabul gören kavramlara dayalı olarak
geliştirilirler.Etik ilke ve değerler, her düzeydeki kamu görevlileri için, çalışma hayatı içinde
neyin iyi ve doğru olduğuna dair yönlendirici bir çerçeve sunmaktadır.
Ahlak", kelimenin en dar anlamıyla, neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile
ilgilenir. Bu anlamda ahlak görelidir ve toplumdan topluma değişebildiği gibi, aynı toplum
içindeki farklı grupların benimsediği ahlak kuralları arasında bile farklılıklar vardır.Etik ise
ahlakı konu edinen felsefe dalıdır.
Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl
yapılması gerektiğini’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve
standartlardır.Etik, insan tutum ve davranışlarının
iyi-kötü, doğru-yanlış açısından
değerlendirilmesidir.
Etik kurallarının, açık ve belirli bir alana ilişkin yazılı kuralları içermesi beklenir.Örneğin;
sanat etiği, siyaset etiği, tıp etiği, eğitim etiği, medya etiği v.b. Bu ilkeler, uyması beklenen
bireylerin özelliklerine göre değil evrensel kabul gören kavramlara dayalı olarak geliştirilirler.
Etik ilke ve değerler, her düzeydeki kamu görevlileri için, çalışma hayatı içinde neyin iyi ve
doğru olduğuna dair yönlendirici bir çerçeve sunmaktadır.

II. İLKELER
Elektrik-Aydınlatma Şefliği aşağıdaki ilkelere uymaları beklenir.
1. Dürüstlük
Elektrik-Aydınlatma Şefliğinin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları kanaat ve
değerlendirmelere itimat edilmesine zemin oluşturur.
2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık
Elektrik-Aydınlatma Şefliği, yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi toplarken, değerlendirirken ve
raporlarken en üst düzeyde mesleki tarafsızlık sergiler. Elektrik-Aydınlatma Şefliği ilgili tüm
şartların değerlendirmesini adil ve önyargısız bir şekilde yapar ve kendisi veya diğerlerinin
menfaatlerinden etkilenmez.
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3. Gizlilik
Elektrik-Aydınlatma Şefliği, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğine saygı
gösterir, hukuki ve mesleki zorunluluk olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz.
4. Yetkinlik (Ehil olma)
Elektrik-Aydınlatma Şefliği, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve
tecrübeyi ortaya koyarlar.

III. DAVRANIŞ KURALLARI
1. Dürüstlük
Elektrik-Aydınlatma Şefliği faaliyetlerini yürütürken:
1.1. Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder.
1.2. Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapar.
1.3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve
idare açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmez.
1.4. İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunur.
1.5. Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurur.

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık
Elektrik-Aydınlatma Şefliği:
2.1. Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve tarafsızdır.
2.2.

Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur.

2.3. Bireysel ya da kurumsal iç veya dış menfaat ve baskılara karşı durur.
2.4. Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüşleri alır, ancak
kararlarını özgür iradesiyle oluşturur.
2.5. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar (sonuçlar yalnızca elde edilen
kanıtlara dayalı olmalı ve denetim standartlarına uygun olarak birleştirilmelidir).
2.6. Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir
faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin çıkarlarıyla
çatışabilecek faaliyet veya ilişkiler için de geçerlidir.
2.7. Denetçinin profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir
menfaat kabul etmez.
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2.8. Bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin raporun
sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koyar.

3. Gizlilik
Elektrik-Aydınlatma Şefliği:
3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda
ihtiyatlı olur. Ancak, yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti
mevzuat gereği yetkili makamlara bildirir.
3.2. Sahip oldukları bilgileri, kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya da
idarenin meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmaz.

4. Yetkinlik
Elektrik-Aydınlatma Şefliği:
4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenir.
4.2. İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine
getirir.
4.3. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirir.
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