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TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Not :   5176 Sayılı Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, “Etik Sözleşme” belgesini imzalamakla yükümlüdürler. 

KAMU GÖREVL!LER! ET!K SÖZLE"MES! 

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde oldu!u ve kamu görevlisinin halkın 
hizmetinde bulundu!u bilinç ve anlayı"ıyla;  

 Halkın günlük ya"amını kolayla"tırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde 
kar"ılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için 
çalı"mayı,  

 Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, 
kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlü!ü ilkeleri do!rultusunda yerine getirmeyi,  

 Dil, din, felsefi inanç, siyasi dü"ünce, ırk, ya", bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı 
yapmadan, fırsat e"itli!ini engelleyici davranı" ve uygulamalara meydan vermeden 
tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,  

 Görevimi, görevle ili"kisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel ki"iden hediye almadan, 
maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sa!lamadan, herhangi 
bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,  

 Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dı"ında 
kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,  

 Ki"ilerin dilekçe, bilgi edinme, "ikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, 
hizmetten yararlananlara, çalı"ma arkada"larıma ve di!er muhataplarıma kar"ı ilgili, 
nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,  

Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmelikler ile YÖK tarafından hazırlanan 
“Yüksekö!retim Kurumları Etik Davranı" #lkeleri” nin 5.1. Bölümünde bulunan “Yüksekö!retim 
kurumları mensuplarının hizmet sunumunda uyaca!ı etik de!er ve ilkeler” de belirtilen etik 
davranı" ilke ve de!erlerine ba!lı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.  

Adı Soyadı 

Unvanı 

Birimi 

Tarih 

#mza 



YÜKSEKÖĞRETİM		KURUMLARI	ETİK	DAVRANIŞ	İLKELERİ	

BEŞİNCİ	BÖLÜM	
HİZMET	ETİĞİ	

5.1.	Yükseköğretim	Kurumları	Mensuplarının	Hizmet	Sunumunda	Uyacağı	Etik	Değer	
ve	İlkeler	

(a) Topluma	 hizmet	 kapsamındaki	 eylem	 ve	 işlemlerinde	 hukuka	 saygı,	 yasallık,	 adalet,
eşitlik,	 dürüstlük,	 şeffaflık	 ve	 hesap	 verebilirlik	 ilkeleri	 doğrultusunda	 hareket	 etmek,
görevini	yerine	getirirken	ve	hizmetlerden	yararlandırmada	dil,	din,	dünya	görüşü,	 siyasi
düşünce,	 ırk,	 yaş,	 cinsiyet	 ve	 benzeri	 sebeplerle	 ayrım	 yapmamak,	 insan	 hak	 ve
özgürlüklerine	 aykırı	 veya	 kısıtlayıcı	 ve	 fırsat	 eşitliğini	 engelleyici	 davranış	 ve
uygulamalarda	bulunmamak.
b) Toplumsal	 konulara	 (çevre,	 sağlık,	 eğitim,	 adalet	 vb.)	 duyarlık	 göstererek	 insanlığın
yararını	gözetmek.
(c) Üniversite	dışındaki	herhangi	bir	etkinliğe	ya	da	çalışmaya	katılmak	 için	üniversiteye
karşı	yükümlülüklerini	aksatmamak.
(ç)	 Üniversite	 dışında	 yürüttüğü	 gelir	 getirici	 nitelikteki	 işleri,	 yasal	 düzenlemelere	 ve	
dürüstlük	ilkesine	uygun	olarak	yapmak.	
(d) Ticari	reklam	aracı	olmaktan	uzak	durmak,
(e) Üniversite	 dışı	 etkinliklerde	 üniversitenin	 ve	 mesleğinin	 toplum	 içindeki	 yerini	 ve
saygınlığını	korumak.
(f) Dürüstlük	ve	tarafsızlığını	tehlikeye	düşürecek	etkinliklerden	uzak	durmak.
(g) Kamu	 hizmetlerini	 belirlenen	 standartlara	 ve	 süreçlere	 uygun	 şekilde	 yürütmek,
hizmetten	yararlananlara	 iş	ve	 işlemlerle	 ilgili	 gerekli	 açıklamaları	yaparak	onları	hizmet
süresi	boyunca	aydınlatmak.
(ğ)	Keyfi	davranışlarda,	baskı,	hakaret	ve	tehdit	edici	uygulamalarda	bulunmamak,	açık	ve	
kesin	 kanıtlara	 dayanmayan	 rapor	 düzenlememek,	mevzuata	 aykırı	 olarak	 kendileri	 için	
hizmet,	imkan	veya	benzeri	çıkarlar	talep	etmemek.	
(h) Etik	ilkelerle	bağdaşmayan	veya	yasa	dışı	iş	ve	eylemlerde	bulunmasının	talep	edilmesi
halinde	veya	hizmetlerini	yürütürken	bu	tür	bir	eylem	veya	işlemden	haberdar	olduğunda
ya	da	gördüğünde	durumu	yetkili	makamlara	bildirmek.
(ı)	"Çıkar	ilişkisi"	ve	"çıkar	çatışması"	konusunda	dikkatli	davranmak.	
(i)Görev,	ünvan	ve	yetkisini	kullanarak	kendisi,	yakınları	veya	üçüncü	kişiler	lehine	menfaat
sağlayacak	davranışlardan	kaçınmak
(j) Görevinin	ifası	sırasında	ya	da	bu	görevin	sonucu	olarak	elde	ettiği	gizli	ve	özel	bilgileri,
görevdeyken	ve	görevden	ayrıldıktan	sonra	yetkili	makamlar	dışında	hiçbir	kurum,	kuruluş
veya	kişiye	açıklamamak;	kendisine,	yakınlarına	veya	üçüncü	kişilere	doğrudan	veya	dolaylı
olarak	herhangi	bir	menfaat	elde	etmek	için	kullanmamak.
(k) Yürüttüğü	görevle	 ilgili	bir	 iş	yapan,	hizmet	veren	veya	çıkar	 ilişkisi	olan	gerçek	veya
tüzel	kişilerden	kendisi,	yakınları,	üçüncü	kişi	veya	kuruluşlar	için	doğrudan	veya	aracı	eliyle
herhangi	bir	hediye	almamak	ve	çıkar	sağlamamak.
(l) Kamu	 bina	 ve	 taşıtları	 ile	 diğer	 kamu	malları	 ve	 kaynaklarının	 kullanımında	 israf	 ve
savurganlıktan	kaçınmak;	mesai	süresini,	kaynaklarını,	işgücünü	ve	imkanlarını	kullanırken
etkin,	verimli	ve	tutumlu	davranmak.
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