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Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli geli imi, kat l mc l , saydaml , 

tarafs zl , dürüstl

 

 

Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halk n günlük ya am n  kolayla t rmay , 

ihtiyaçlar n  

 

 

Kamu görevlileri, çal t klar  kurum veya kurulu un amaçlar na ve misyonuna uygun davran rlar. Ülkenin 

karlar , toplumun refah  ve kurumlar n n hizmet idealleri do rultusunda hareket ederler. 

4. DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK 

 

 

Kamu kurum ve kurulu lar n n yöneticileri ve di er personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve 

süreçlere uygun ekilde 

 

 



 

6. SAYGINLIK VE GÜVEN 

Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sa layacak ekilde 

 

Kamu görevlileri, halka 

çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. 

7. NEZAKET VE SAYGI 

Kamu görevlileri, üstleri, meslekta lar , astlar , di er personel ile hizmetten yararlananlara kar  nazik ve 

sayg l  davran rlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin d ndaysa ilgili birime veya yetkiliye 

yönlendirirler. 

 

Kamu görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik davran  ilkeleriyle ba da mayan veya yasad  i  ve 

eylemlerde bulunmalar n n talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya 

i  durumu yetkili makamlara bildirirler. 

 

kar çat mas , kamu görevlilerinin görevlerini tarafs z ve objektif ekilde icra etmelerini etkileyen ya da 

etkiliyormu  gibi gözü

 

 

Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayr cal kl  bir ekilde faydaland ramaz, 

onlara imtiyazl  muamelede bulunamaz. 

 

Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yak nlar  veya üçüncü ki iler lehine 

menfaat sa layamaz ve arac l kta bulunamazlar, akraba, e , dost ve hem ehri kay rmac l , siyasal 

kay rmac l  

Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya ba kalar n n kitap, dergi, kaset, 

cd ve benzeri ürünlerinin sat n  ve da tm n  yapt ramaz; herhangi bir kurum, vak f, dernek veya spor 

 

 

Kamu görevlisinin tarafs zl n , performans n , karar n  veya görevini yapmas n  etkileyen veya etkileme 



 

Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir i , hizmet veya menfaat ili kisi olan gerçek veya tüzel 

ki ilerden kendileri, yak nlar  veya üçüncü ki i veya kurulu lar için do rudan do ruya veya arac  eliyle 

 

13. KAMU MALLARI VE KAYNAKLARININ KULLANIMI 

Kamu görevlileri, kamu bina ve ta tlar  ile di er kamu mallar  ve kaynaklar n n kamusal amaçlar ve 

hizmet gerekleri d nda kullanamaz ve kulland ramazlar, bunlar  

 

14. SAVURGANLIKTAN KAÇINMA 

Kamu görevlileri, kamu bina ve ta tlar  ile di er kamu mallar  ve kaynaklar n n kullanm nda israf ve 

savurganl ktan ka n r; mesai süresini, kamu mallar n

 

 

Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini a arak çal t klar  kurumlar n  ba lay c  a klama, 

 

16. HESAP VERME, SAYDAMLIK VE KATILIMCILIK 

Kamu görevlileri, halk n bilgi edinme hakk n  kullanmas na yardmc  olurlar. Gerçek ve tüzel ki ilerin talep 

 

17. YÖ  

Kamu gö

 

Yönetici kamu görevlileri, kurumlar n n amaç ve politikalar na uygun olmayan i lem veya eylemleri 

 

 

Kamu görevlileri, kendileriyle e lerine ve velayeti alt ndaki çocuklar na ait ta n r ve ta nmazlar , alacak 

ve borçlar  hakk nda, 3628 say

 

 

 


