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Eti( kiŞinin dovronışlorıno temel olon ohlok ilketerinin tümüdür. Boşko bir ifode ile
etik, insonloro "iŞlerin nosıl yopılmosı gerektiğini'belirlemede yordımcı olon kılovuz
(rehber) değerler, ilkeler ve stondortlordır.

Etik dovronıŞ ilkeleri ile vorılmok veyo elde edllmek istenen omoç, devlette ve toplumdo
Yolsuzluğu ve genel olorok yozloşmoyıönlemek ve dürüstlüğü hökim kılmoktır.
EtlK günümüzde ÇeŞİtli mesleklerin yürütü!mesinde esos olınon değerlerin boşındo
ge!mektedir. SiYosette, yönetimde, yorgıdo, ticoret hoyotındo, tıpto, eğitimde, biIim, sonot ve
bosın-yoyın olonlorındo, hem mesleğin icro edildıği toplumun genel etik değer|erınden,
hem de o meslekle ilgili evrensel kobul görmüş bel|i bozı İlkelerden etkilen etik ilke ve
değerler ön plono çıkmoktodır.
Bir meslek etiği olorok komu yönetimi etiği de, yönetim olonındo, doğru dovronışloro
uloşmok için gerekliolon ilke ve stondortlorı ifode etmektedir.

yöilETlM ırlölrı lı.işxlr lıxr vu DEöERIER

İYi dovronıŞto butunmq ve kötü dovronışlordon koçınmo konusundo, komu
görevlilerine rehberlik ederler,

Devlete ve komu görevlilerİne o]on güveni ortırırlor, yönetimin meşruiyetini
geliştirirler ve devlet-holk bütünleşmesini soğlorlor,

Komu kurumlorındoki yönetsel dovronış stondortlorını yükseltirler,

Değerlerİn Çotıştığı durumlordo koror vericilere ve uygulomocıloro yol gösterirle1

Sosyol dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrosiyive hukuk devtetini güçlendirirler,

Komu hizmetlerinin moliyetlerini düşürürler ve hizmet kolitesini yükseltirler.

Komu hizmetleri, votondoşlorın vergileriyle yerine getlrilmektedir. Votondoşlor, düşük
moliyetli ve koliteli hizmet olmo beklentisiyle vergilerini komu görevlilerine emonet
etmektedir. Bu onlomdo komu hizmeti bir "emonet'tir. Komu görevlileri, bu emonetin
bilincinde olorok, komu hizmetlerini etkin, verim]i ve dürüst bir şekilde yürütmeli; görevlerini
yerine getirirken ve tokdir yetkilerlni kullonırken mesleki etik ilke ve stondortloro boğtı
kolmo]ıdır.

komu Görevlileri Etlk kurulunco
derlenmiştir.

hozırlonon "Komu Görevlileri İçin Etik Rehberi"nden
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Yoso i]e ohlokın birbiriyle örtüşmesi gerekmektedir; oncok ohloki olon bir Şey her zomon

yoso| değildir, yosol olon bir şey de her zomon ohloki olmoyobilir. Komu görevliIeri, etik

ikilem içeren durumlordo, vicdontorının sesini din]emeli, problemIere torofsıa odi] ve dikkotli

bir şekilde yokloşmolıdır.
yönetimde yozloşmo otgusu, holkın yönetime o]on güvenini ortodon koldırmoktodır.

Sovurgonlık ve görevi kötüye kullonmonın devlet yönetiminde yeri yoktur ve bunlorın

moliyeti de, doho oz ve kolitesiz hizmettir. Demokrotik yönetim, holklo komu görevlilerinin

orosındoki güvene doyolıdır. Toplum, komu görevlilerinden, yönetsel stondortloro duYorlı

olmolorını bek]emektedir. Bu nedenle komu görevlilerinin, sodece rüŞveğ zimmet,

koyırmocılık vb. gerçek yolsuztuklordon değil, ho]kın güven duYgusunu zedeleYecek

yolsuz|uk şüphelerinden de kendilerini korumo]orı gerekmektedir.

EEİ" ETıK ıKILEMLEB

Etık ikilem, iki veyo doho fozlo yorışon değerın çotışmo holinde olmosıdır. Eğer, Çotışon bu

değerIerden birisi korunurso, diğeri korunomomoktodır yo do bir veyo doho fozlosını

koruyobilmek için, diğerlerini göz ordı etmek zorunluluğu bulunmoKodır,

Komu görevlilerinin günlük hoyotlorındo sıklıklo korşıloştıklorı yo do korŞıloŞobilecekleri etik

ikilemleri4 grupto ele olmok mümkündür:

I
ETiK iKitEMtER

BİRİNCl İKİLEM

Önlerindeki seçeneklerin hiç birisinin tom monosıylo totmin edici olmodığı, onlorın

içinden en oz kötü yo do diğerlerine göre doho iyi olon seçeneğin belirlenmesi

durumudur.

E örnek: Yıkılon bir köprünün yenisinin yopılmosı için oçılon iholede, iholeye

kotılmok üzere boşvuron firmo]orın hiç birisi, tom on]omıylo yeterli

şortlorı toşımomoktodır. Ancok, yeni bir iholenin oçıImosı için gerekli

zomon yoKur ve kororın bir on önce verilmesi gerekmektedir. Bu

durumdo, komu görevlisi, yeterli şortlorı toşımoyon firmoIor içinde,

diğerlerine göre en iyisini seçmek durumundodır

ixixciixiıru

Seçeneklerin birden fozlosının yo do tomomının kendi boşıno iyi olduğu ve birisinin

seçilmesi durumundo diğerinden vozgeçilmesinin gerektiği bir durumdur. Burodo

komu gÖrevlisi, "en iyi"ler orosındo bir seçim yopmok durumundodır..

Q Örnek: Bir komu görevine otomodo, oynı okuldon ve oynı diplomo
derecesiyle mezun olon, yopılon sınovlordo do oynı performonsı
gösteren iki odoy orosındon birisinin tercih edilmesi, böyle zor bir

seçimi gereKirmektedir.
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üçüncü ixilru

Forklı kiŞi ve grup|or üzerinde forklı etki ve sonuçlor doğurmosı muhtemel bir
kororın verİlmesidir. Burodo en fozlo kişiyi memnun edecek bir kororın verilmesi
gerekmektedir.

EQ örnek: Bir komu orozisinin, özel sektöre yotırımı teşvik omocıylo bedelsiz
olorok tohsls edilmesi, bozı yerel topluluk üyelerini çevre kirlil|ği
oçısındon rohotsız edebilecek, bozı|orıno do yeni iş imkönlorı temin
edebilecektir. Bozılorı kororı ekonomik gelişme yönünde olumlu o]orok
değerlendirirken, bozılorı ise yolsuzluk olorok nitelendirebilecektir.

273

oönoüırcü iriııu
Komu gÖrevlİlerİnin korşıloşobilecekleri son ikilem türü, verecekleri kororın
muhteme] sonucundon, kendilerinin yo do yokınlorının olumlu yo do o]umsuz
ve/veYo doloy|ıyo do doloysız etkilenmeleridurumudur. Böyle bir durumdo, ,,çıkor

ÇotıŞmosı" söz konusu olmoKodır. Yoni, koror o]ıcının bireysel çıkorlorı ile genel
onlomdo komu Çıkorı çelişmeKedir. Bir kimsenin, kendi çıkorı oleyhine bir koror
verebilmesi son derece güçtür. Böyle durumlordo, ilke olorolç korordon olumlu yo
do olumsuz ve/veyo do|oylı yo do doloysız olorok etkileneblIecek komu
görevlilerinin, koror verme sürecine kotılmomolorı gerekmektedir.

EQ örnek: Bir yöneticinin, omcosının orsosının do bulunduğu bir yerin
komuloştırılmosıno koror verecek bir kurulun içinde yer olmosı.

Öncekİ dÖnemlerde, Ülkemizde, komu görevlilerinin uymosı gereken etik ilke ve değerlere
ilişkin özel bir düzenleme yoktu.

2OO4 Yılındo 5176 soYılı "Komu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmosı ve Bozı Konun|ordo Değişik|ik
Yopılmosı Hokkındo Konun" ile Komu Görevti|eri Etik Kurulu kurulmuştur.
Komu Görevlileri Etik Kurulu torofındon hozırlonon "Komu Görevlileri Etik Dovronış ilkeleri ile
BoŞvuru Usul ve Esoslorı Hokkındo Yönetmelik" İse, komu görevlilerinin, görevlerini yerine
getİrirken uYmolorı gereken genel etik ilke ve stondortlorı toplu o]orok ortoyo koymosı
bokımındon önemIidir.

CumhurboŞkonı, milletvekilleri ve bokonlor ile Türk SilohIı Kuwetleri, yorgı ve üniversite
mensuPlorı dıŞındokİ tÜm komu personelİ, 5176 soyılı Konun ve ilgili yönetmeliğin
kopsomındodır.

Komu görevlileri, görevlerİni yürütürken Yönetmelikte belirtilen etik dovronış itkelerine
uYmoklo Yükümlüdürler. Bu i|keler, komu görevlilerinin istihdomını düzenleyen mevzuot
hükümlerinin bir pcırçosını oluşturur.



276 GÖREVDİ YÜKSELME SlNAVl DERS NOTLAR|

v. ETiĞE iı-işxiıu önçürsrt yApı

Ülkemizde etikıe ilgili ıkı temel örgütlenme bulunmoKodır. Bunlordon bİrincisi, komu

görevlilerinin uymolorı gereken etik dovronış itkelerini belirlemek ve uYguIomoYı gözetmek

üzere kurulon Komu Görevlileri Etik KuruIu, ikincisi kurum ve kuruluŞlordo oluŞturulon etlk

komisyon!orıdır.

ıçtİı şr tT ı!r ş şr şrşşr lET ş

ı Komu Görevlileri Etik Kuru|u,ll üyeden oIuşur ve Kurulun dÖrt Önemlİ İŞlevİ vordır:

I İ t. Komu görevIilerinin görevlerini yürütürken uymolorı gereken etik dovronıŞ

l I ilkelerinibelirlemek,
. 2. Etik dovronış ilkelerinin ihIöl ediIdiği iddiosıylo re'sen veyo yopılocok boşvurulor

üzerine gerekli inceleme ve oroştırmoyı yopmok,

3. Komudo etik küıtürünü yerIeştirmek üzere çolışmolor yopmok veyo yoptırmok

ve bu konudo yopılocok çoIışmoloro destek vermek,

4. Hediye olmo yosoğının kopsomını betirlemek ve uygulomosınl izlemeK

5. Kurum ve kuruluşlorın, etlk dovronış ilkeleri konusundo uYgulomodo

korşıIoştıklorı sorunloro yönelık oıorok görüş bildirmek.

Etik komisyonlorı, kurum içinden en oz üç kişiden oluşmoktodır. Etik komisYonunun üYeleri,

üyelerinin ne kodor süreyle görev yopocoğı ve diğer hususlor, kurum ve kuruluŞun üst

yöneticisince be]ir]enir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletiŞim bilgileri, üÇ oY İÇİnde

Komu Görev]ileri Etik Kuru]u,no bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile iŞbirliğiiÇinde ÇolıŞır.

A. Kqmu GörevIileri Etik Kurulu

B. Etik Komisyonlorı

l. kurum ve kuruluşlordo, etik kültürünü yerleştirmek ve

geliştirmek,

2. Personelin etik dovronış ilkeleri konusundo korşıloştıklorı

sorunlorlo ilgili olorok tovsiyelerde ve yönlendirmede

bulunmok,

3. Etikuygulomolorıdeğerlendirmek,

4. kurum ve kuruluşlorın, yürüttük]eri hizmetin veyo görevin

niteliğine göre, kendi kurumsol etik dovronış ilkelerini

düzenlemek ve komu Görevlileri Etik kuruIu,nun inceleme

ve onoyıno sunmok.

Etik Komisyonlorının İştevleri l
)
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Bu esoslor, ÇolıŞonlorın Yeniİiklere ve gelişmelere her zomon oçık olmosını, çolışonlorın ve
hizmetten Yororlononlorın Yönetime kotılobilmesini, kurumlorın koror olmo süreçlerinin kurol
olorok holko oÇık olmosını, Yönetimin oldığı kororlorın komuyo duyurulmosını, resmi bilgi vebelgelerin istenildiğinde Yönetimden olınobilmesini, votondoşloro korşı torofsız dovronmoyı,
doğru, dürüst, odil ve hoktonır olmoyı, kişisel çıkorlordon çok komu yororını gözetmeyı,
komu hizmetlerinin Yerine getirilmesi sırosındo hesop verebilirliği, komusol değerlendirme
ve denetime her zomon oÇık ve hozır olmoyı, iş ve işlemlerle ilgili prosedür ve süreçierin
Öngörülebilir olmosını, hizmetlerin votondoşo en yokın birimlerce yürütülmesini, votondoşın
beyonıno güven duymoyı öngörmektedir.

Komu görevlilerİ, komu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, kotılımcılığı,
soYdomlığı, torofsızlığı, dürüstlÜğü, komu yororını gözetmeyi, hesop verebilirliği,
öngörülebilirliği, hizmette yerindeliğive beyono güveniesos o|ırlor (md. 5).
Komu GÖrevlileri Etik DovronıŞ ilkeleri ile Boşvuru Usul Ve Esoslorı Hokkındo yönetmelik ile
belirlenen etik dovronışlorı betimleyen ilketer şunlordır:

**&&&&=&.&-g&-&.-&-&.a=a-a=4ü=4&,=&----
I. Görevin yerine getirilmesinde komu hizmetibilinci

2. Holko hizmet bi|inci

3. Hizmet stondortlorıno uymo

4. Amoç ve misyono boğlılık

5. Dürüstlük ve torofsızlık

6. Soygınlık ve güven

7. Nezoketve soygı

8. yetkili mokomloro bildirim

9. Çıkor çotışmosındon koçınmo

l0. Görev ve yetkilerin menfoot soğlomok omocıyto kul|onıtmomosı

ll. Hediye o|mo ve menfoot soğlomo yosoğı

12. Komu mollorıve koynoklorının kullonımı

13. SovurgonlıKon koçınmo

14. Boğloyıcı oçıkIomolor ve gerçek dışı beyon

15. Bilgiverme, soydom|ık ve kotı!ımcılık

l6. Yöneticilerin hesop verme sorumluluğu

l7. Eski komu görevlileriyle ilişkiIer

l8. Mol bildirim|nde bulunmo

!ı
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A. Hqlko Hizmet Bilinciyle Horeket Etme l

ro., görevlileri, ho]ko hizmet etmenin herhongi bir kişi veyo grubun çıkorıno hizmet

etmekten çok doho önemIiolduğunu idrok ederek, komu hizmetlerinin yerine getirilmesinde

şunlorı hedef ]emelidir]er:

_ ._, &, _&,&R &,&=,&=&.&,. Ma="&.=.M*&*&&&
l. Holkın günlük yoşomını koloyloştırmoyı,

2. HoIkın ihtiyoçlorınıen etkin, hızIıve verimli biçimde korşılomoyı,

3. Hizmetko]itesiniyükseltmeyi,

4. Holkın memnuniyetini ortırmoyı,

5. Hizmetten yororlononlorın ihtiyocıno ve hizmetlerin sonucuno odoklıolmoyı

Bu doğrultudo, yopılocok hizmetlerle ilgili hizmetten yororlononlorın ihtiyoÇlorını Ve

beklentilerini önceden tespit etmeye yönelik onket ve referondumlor yopılobilir, holkın

hizmet1ere ilişkin memnuniyet düzeyi düzenli olorok ölçülebilir, özel sektörün ve diğer komu

kurumlorının iyi uygulomo örnekleri görev yopılon kurumo oktorllobilir, kurumdoki iŞ

süreçleri onoliz edilerek kırtosiyeciliğe ve zomon koybıno yol oçon gereksiz işlem odımlorı

koldırılobilir.

B. Hİzmet Stondortlorıno Uymo, Votondoşo Yoı Gösterme, Nezoket ve Soygı

Hizmet olmok için komu kurumlorıno mürocoot eden votondoşlor, çoğu zomon iş ve

işlemlerle ilgili hongi belgelerin gerektiğini, nereye mürocoot edeceklerini, nosıl bir yol

izleyeceklerini ve işlerinin ne kodor sürede tomomlonocoğını bilmemektedirler,

Böyle durumlordo votondoşlor, işlerinin hızlı ve sorunsuz görülebilmesi iÇin, kendilerine

yordımcı olocok bir tonıdık, eş-dost veyo okrobo oromokto yo do iş tokipçisi ve orocıloro

yönelmektedir.

Etik dışı dovronışloro zemin hozırloyon böylesi durumlorın önlenebilmesi iÇin, öncelikıe

hizmet stondortlorı ve iş süreçleri belirlenerek internet, ofiŞ, levho, el ilonı, broŞür vb,

yönlendiriciler vosıtosıylo holko duyurulmolı ve iş ve işlemler bu stondortloro göre

yürütülmelidir.

Hizmet stondortlorının ve iş süreçlerinin önceden belirlenmesi kodor, hizmet süreci boYunco

iş ve işlemlerle ilgili gerekli oçıkloyıcl bilgilerin verilerek votondoŞlorın oydınlotılmosı do

önemlidir. Votondoşlor, çoğu zomon bosılı ve yozılı yönlendiriciler YoluYlo bilgilense bile,

durumu resmi bir görevliye teyit ettirme ve sözlü bilgiolmo eğilimindedir,

Bu durumdo kurumlordoki donışmo birimleri önem kozonmoktodır. Kurumlorın donıŞmo

birimlerinde niteliklive tüm iş süreçlerini iyiderecede bilen personel görevlendirilmelidir,

Tüm komu görevlileri, tomomlodıklorı bir işlemin ordındon, sonroki iŞ süreci hokkındo iŞ

sohibini bilgilendirmeli, kendilerine soru soron veyo donışon votondoŞloro gerekli bilgileri

vermeli ve gerekli yerlere yönlendirmelidir,

ı
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komu görevlilerı, komu hlzmetinın emonet olduğu düşüncesıyle holko hevesle hizmet
etmeli, meslektoŞlorıno ve hizmetten yororlononloro korşı sobır|ı, noziç soygılı ve güter yüzlü
olmolıdır.

EQ Örnek l: Selohottin Bey uzun
topusunu koybetmiş,
sotobileceğİni söYlemiştİr. Teloşlo topu müdürlüğüne gelen Selohottin Bey,
durumu sormok üzere doğrudon topu müdürünün odosıno girmiştir. Önünde
incelemesi gereken onlorco evrok bulunon topu müdürü, yoşlı odomı dinlemiş,
belgeYi bulon kiŞinin evini sotomoyocoğını defolorco uygun bir dille kendisine
onlotmlştlr. Ancok yoşlı odom onlotılonlorto ikno olmomoktodır. Bunun üzerine
topu müdürü gülümseyerek yoşlı odomo, topusunu koybettlğine doir bir
dilekçe yozmosını, bunu dosyoyo koyocoklorını, böylece kimsenin evini
sotomoyocoğını söyleyerek ikno olmosını soğlomıştır

çolışmo hoyotı boyunco zorlo
bir komşusu kendisine topusunu

sohip olduğu evinin
bulon kimsenin evini

e Örnek 2: Küçük bir köyde Kozım Bey kendislne tebllğ edilen vergi cezosınıyoşoyon
ödemek üzere ilçedeki vergi doiresine gelmiştir. Nereye ve kime boşvurocoğını
bilememektedir. Ne yqpmos ıgerektiğini sormok üzere kopısını oçık bulduğu ilk
odoyo girmiş ve elindeki belgeyi mososındo oturon memur İlyos Beye
uzotmıştır. Dışorıdo hovo çok soğuk olduğu için yoşlı odomın kosketi boşındove elleri ceplerindedir Memur İlyos Bey, boşını eline oldığı belgeden
koldırmodon, sert bir ses tonuylo "çıkor elini cebinden" diye seslenmiştir. Kozım
Bey, kendisine söylenme diğinidüşünerek oynı şekilde durmoyo devom etm iştir
İlyos Bey bu kez ''sono elierini cebinden çıkor dedim'' diye boğırorok belgeyi
Kozım Beyin eline tutuşturmuş, "önce devlet doiresine nosıl girileceğini öğren,
ondon sonro gel" diyerek Kozım Beye kopıyıgösterm iştir

Komu kurum Ve kuruluŞlorının yöneticileri ve diğer personeli, komu hizmetlerlni
belirlenen stondortloro Ve süreÇlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yororlononloro
İŞ ve iŞlemlerle İlg_ili gerekli oçıkloyıcı bilgileri vererek onlorı hizmet süreci boyuncooydınlotırlor (md.7).

Komu gÖrevlileri, üstleri, meslektoştorı, ostlorı, diğer personel ile hizmetten yororlononloro
korşı nozik ve soygılı dovronırlor ve gerekıi ilgiyi gösterirter, konu yetkilerinin dışındoyso ilgili
birime veyo yetkiliye yönlendirirler (md. ll).

Komu görevlileri, ÇolıŞtıklorı kurum veyo kuruluşun omoçlorıno ve misyonuno uygun
dovronırlor, Ülkenin Çıkorlorı, toplumun refohıve kurumlorınln hizmet ideolleridoğrultusundo
horeket ederler (md. 8).

Koymokom
todilotınıyo

Ali Bey, Köylere Hizmet
ptırmış ve mokom orocı

Götürme Birliği'nin bütçesinden lojmonının
olmıştır.

C. Amoç ve Mlsyono Boğlılık

Q Örnek:
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l.Geneilike
Komu görev;ileri; tüm eylem ve işlemlerinde yosollı( odolet, eŞitlik ve dürüstlük ilkeleri

doğrultusundo horeket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmet]erden

yororlondırmodo dil, din, felsefi inonç, siyosi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerıe

oyrlm yopomoz|or, inson hok ve özgürlüklerine oykırı veyo kısıtloyIcı muomelede ve fırsot

eşitliğini engelleyici dovronış ve uygulomo]ordo bulunomozıor (md. 9),

2. T dköirYetkisİnİn Kuİİanımı ndon Kcçınmc vey ğ Kİşİseİ Çıko r Sağİcmo

A:r*ecryia Kullonrnçı

komu görevlilerinin, tokdir yetkilerini, komu yororı ve hızmet gerekleri doğrultusundo, her

türıü keyfilikten uzok, torofsızlık ve eşitlik İlkelerine uygun olorok ku|lonmolorı gerekmektedir

(md.9).

Komu görevIilerinin, sorumlulukton koçmo omocıylo tokdir YetkiIerini kullonmokton

koçınmolorı veyo tokdir yetkilerini kendive yokınlorının çıkorIorı doğrultusundo kulIonmolorı

etik dovronış ilkelerine oykırıdır

Q Örnekl: İnson Koynoklorı Müdürü Selomi Bey,

uygulomok isteyen oroştırmocının mü

sorulordon bozılorının ileride boşıno

kurum personeli üzerinde bir onket

rocootını incelemiş, onkette yer olon

iş oçobileceğini düşünerek konuyu

kurumun üst yöneti cisine hovole etmiştir

Q Örnek Z: iı sogııt Müdürü ihson Bey, tıpto uzmonlık sınovıno hozırlonon ve hostolorın

yoğun olduğu bir soğlık ocoğ ındo görev yoptığı için sınovo hozırlonocok

zomon bulomoyon yeğeni protisyen hekim İsmoil Beyi, hosto yoğunluğunun

olmodığı bir yere görevlendirmiştir

3. i.iiıı"aet K ayı rmcı cıtığt

Komu görevlileri, gerçek veyo tüzel kişilere öncelikli, oyrıcolıklı, toroflı ve eşitlik ilkesine oykırı

muomele ve uygulomo yopom ozlor, herhongi bir siyosi porti, kişi veyo zümrenin yororını

veyo zororını hedef o]on bir dovro nışto bulunomozlor (md. 9)

Q Örnek: Genel Müdür Holuk Bey, millefuekili odoylığı için görevinden istifo etmiştir. Holuk

Beyin seçim komponyosı nı büyük ölçüde kurumun iholeli işlerini yürüten

işodomı Emin Bey finonse etmiştir. Milletvekili seçilemeyen HoIuk Bey, Genel

Müdür olorok göreve geri dönmüştür, Emin Bey, Holuk Beyden hok ediş ve

ödeme]erde oyrıcol ık beklemektedir

4. kcmu Makomlarınln Mevzuoto uygun politıkoıarını, kğrorlorını ve

Eylernteri n i E n gei i etyıe (aü rok rati k §c botoi)

komu görevlileri, tüm siyosol iktidorloro eşit mesofede ve torofsız olorok görev yopmok ve

seçimle iş boşıno gelen kişi ve kurumlorco belir]enen kqmu politikolorını uygulomoklo

görevlidirler. Kqmu görevliIeri, oynı görüşte olmoso]or bite, holkın seÇtiği temsilcilerce

mevzuqto uygun o|orok belirlenen politiko|orı uygulomok zorundqdırlor,
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GQ örnek: Bokonlık, personele verilen yemek ve temiz|ik hizmetlerinin hizmet olımı yoluylo
Yerine getirilmesi için tüm toşro teşkilotıno yozı göndermiştir. il vuouru Muhsin
BeY, komu hizmetlerinin özel firmolorco yerine getirilmesine korşıdır. yozının
üzerinden bir yıl geçmesine roğmen, henüz hiçbir girişimde bulunmomıştır.

Komu görevlileri, komu mokomlorının mevzuoto
eylemlerini engelleyemezler (md. 9).

uygun politikolorını, kororlorını ve

D. SoygınIık ve Güven

Demokrotik Yönetim, holklo komu görevlileri orosındoki güvene doyonmoktodır. Bu nedenle,
komu görevlileri, komu yönetimine güveni soğloyocok şekilde dovronırlor ve görevin
gerektirdiği itibOr ve güvene loyık olduklorını dovronışlorıylo gösterirler. Holkın komu
hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yoroton ve odolet ilkesine zo(or veren
dovronışlordo bulunmokton koçınırlor (md. lO).

GQ örnek: Devlet hostonesinde iç hostolıklorı uzmonı olorok görev yopon Dilek Honım,
tetkiklerini yoptırmolorı için hostolorını önceden onloştığı görüntüleme
merkezine yönlendirmektedir.

Komu gÖrevlileri, holko hizmetin kişisel veyo özel her türlü menfootin üzerinde bir görev
olduğu bilinciYle hizmet gereklerine uygun horeket eder, hizmetten yororlononloro kötü
dovronomoz, iŞi sovsokloyomoz, çifte stondort uyguloyomoz ve torof tutomozlor (md. lo).

Q örnek l: Burcu Honım, nüfus cüzdonını yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gitmiş, sıro
numorosl olmıŞ ve beklemeye boşlomıştır. Sıro kendisine geldiğinde, mesoinin
blttlğl ve yorın gelmesi gerektiği kendisine bildirilmiştir

Q örnek 2: Huzur evinde görev yopon Melohot Honım, yotoğo boğımlı yoşlılorın temizliğini
yoporken, onloro boğırıp çoğırorok hokoret etmektedir

Yönetici veYo denetleyicİ konumundo bulunon komu görevlileri, keyfi dovronışlordo, boskı,
hokoret ve tehdit edici uygulomolordo bulunomoz, oçık ve kesin konıt]oro doyonmoyon
roPor düzenleYemez, mevzuoto oykırı olorok kendileri için hizmet, ımkon veyo benzeri
Çıkorlor tolep edemez ve tolep olmoso dohi sunulonı kobul edemezler (md.lo).

@ örnekl: BelediYe BoŞkonı Muso Bey, Müdür Nevzot Beyin istifo ederek seçimlerde kendisine
rokiP olocoğını duymuştur. Bunun üzerine hemen Newot Bey hokkındo bir
soruŞturmo boŞlotmış, görevlendirdiğisoruşturmocıyıetkileyerek gerçeğe oykırı bir
ropor düzenlenmesini soğlomış ve Nevzot Beye disiplin cezosı vermiştir

Q ömek2 Vergi denetmeni Tolgo Bey, denetlemek üzere glttlğl bir özel hostonenin sohibine,
muhosebe koyıtlorındo ciddİoçıklor bulduğunu, oncok kendisine ücretsiz check-up
yopılmosı durumundo bunlorı görmezden gelebileceğini söylemiştir

EQ ömek 3: Genel Müdür Semih Bey, kobo inşoot holinde bir ev sotın olmıştır. Kurumun iholeli' iŞlerini Yürüten f|rmo sohibi Coşkun Bey, Semih Beye, evinin ince işlerini ve bohçe
düzenlemesini sembolik bir ücret korşılığındo tomomlomoyı teklif etmiştir.
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Yolsuzluk gizlilik içerislnde yürütülüı bu neden]e de ortoyo çıkorılmosl son derece güÇtür. Bir

komu kurumundoki ohlok dışı uygulomolorı, dolondırıcılığı, sovurgonlığı ve gÖrevi kötüYe

kullonmoyı dışorıdokilere nozoron doho iyi bilen yo do hoberdor olon, kurum iÇerisindeki

görevlilerdir. Ancok kurum içerisindeki ohloktı komu görevlilerinin, meslek onurunu korumok

ve komu koynoklorının isrofını önlemek omocıylo, ohlok dışı uygulomolordo ve Yolsuz
dovronışlordo bulunonlorı ihbor etmeleri suretiyle söz konusu oloylor koloylıklo oÇığo

çıkorılobilir.

Bütün zorIukloro roğmen, "gözlerimi koporım, vozifemi yoporım" yo do "bono dokunmoYon

yılon, bin yıl yoşosın" onloyışı ile horeket etmek ve ohlok dışı uygulomolorı görmezden

gelmek doğru değildir.

Bu nedenle komu görevlilerinin, etik dovronış ilkeleriyle boğdoşmoyon veyo yosodıŞı iŞ ve

eylemlerde buIunmolorının tolep edilmesi holinde veyo hizmetlerini Yürütürken bu tür bir

eylem veyo işlemden hoberdor olduklorındo yo do gördüklerinde durumu Yetklli

mokomloro bildirmeleri; kurum ve kuruluş omirlerinin de, ihbordo bulunon komu

görevlilerinin kimliğini gizli tutmosı ve kendilerine herhongi bir zoror gelmemesi iÇin gerekli

tedbirleri olmosı, yoni onlorı korumosı gerekmektedir.

GQ örnek: Kocoeli,nde görev yopon memur Orhon Bey ve orkodoşlorı, hofto sonu

tuttuklorı tokımın moçını seyretmek üzere, komu orocı ile İstonbul'o

gitmişlerdir. orhon Bey, pozortesi sobohı, hofto sonu moço gelmeyen Fİgen

Honım ve Suot Beyle birlikte oynı oroçlo göreve gitmiştir. Orhon BeY, toŞıt

görev formuno, hofto sonu yoptıklorı kilometreyi de eklemek iStemektedir.

Durumu fork eden Figen Honım, beni ilgilendirmez dİyerek koyıtsız kolmıŞtır.

Suot Bey ise orhon Beye yoptığının yonlış olduğunu ve durumu omİrlerİne

bildireceğini söylemiştir. orhon Bey, Suot Beye hoftoyo oynonocok moÇo

birlikte gitmeyi teklif etmiş, Suot Bey teklifi kobul etmeyerek durumu

omirine bildirmiştir

çıkor çotışmosı; komu görevlilerinin görevlerini torofsız Ve objektif Şekilde
etmelerini etkileyen yo do etkiliyormuş gibi gözüken ve kendi]erİne, Yokınlo

icro
rlno,

orkodoşlorıno yo do ilişkide bulunduğu kişi yo do kuruluŞloro soğlonon her türlü

menfooti ve onlorlo ilgili moli yo do diğer yükümlülükleri ve benzeri Şohsi Çıkorloro
sohip olmolorı holini ifode eder.

Komu görevlisinin yopocoğı işlem, eylem veyo olocoğı korordon olumsuz olorok etki]enecek

yo do bunlordon çıkor soğloyocok kişilerin içinde, kendisinin yo do eŞ, dosÇ okrobo,

orkodoş, doho önceki işinden tonıdığı kimselerin (objektif olorok dovronmosını

etkileyebilecek herkes) bulunmosı, çıkor çotışmosını ortoyo çıkormoktodır.

çıkor çotışmosının bulunduğu durumlordo, koror olıcının bireyseI Çıkorlorı ile genel

onlomdo komu çıkorı çelişmektedir. Bu nedenle, çıkor çotışmosınln, görevin torofsız ve

objektif bir şekilde yerine getırilmesini etkileme "ihtimol"i bulunmoktodır. Çıkor Çotışmosı

durumu, görevi etkilemese bile, dışorıdon bokonlorco görevi etkiliYormuŞ gibi

olgılonobilmektedir.

F. Çıkor Çotışmosındon Koçınmo
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[l örnek: Bir iholede kontrol mühendisi olorok görev yopon Selçuk Bey, firmo sohiplerine
oit totil kÖyünde oilece ücretsiz totile dovet edilmiştir. Selçuk Bey, dovete icobet
ederek oilece bir hofto ücretsiz totil yopmış, totil dönüşünde firmoyo oit hok
ediŞİeri kontrol ederken imolotlordo eksiklik olduğunu tespit etmiştir. Eksiklikleri
firmo sohibine ileteceği sırodo, firmo sohibi Selçuk Beye, totilden memnun
kolıp kolmodığınısormuştur. Bu durumdo Selçuk Bey nosıl dovronocoktır?

Örnekte, firmo sohibi, Selçuk Beyi ücretsiz totile göndererek ono kişisel bir çıkor soğlomıştır.
Bu durumdo Selçuk Bey ikişekilde dovronobilir:

V bir Şekilde foydolondırmomosı ve onloro imtiyozlı muomelede bu|unmomosı
gerekmektedir (md. 2l).

f örnek: Emekli hostone müdürü Ömer Bey, muoyene olmok üzere eskiden görev
yoptığı hostoneye gelmiştir. Rondevu veyo sıro numorosı olmok yerine,
hostone müdürünü ziyoret etmiş ve öncelikliolorok muoyene olmuştur.

A. Komu Görevlisinin Ayrıldıkton Sonro Kurumlo İş Yopmosı
Komu görevlerinden oyrılon kişilere, ilgili konunlordoki hükümler ve süreler soklı kolmok
koYdıYlo, doho önce gÖrev yoptıklorı kurum veyo kuruluşton, doğrudon veyo doloylı olorok
herhongi bir Yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, orocılık veyo benzerl görev ve
iş verilemez (md.2l).

Ülkemİzde bu konuylo ilgili oloroK 2.1o.198l torihli ve 253l soyılı "Komu Görevlerinden
Ayrılonlorın Yopomoyocoklorı işler Hokkındo Konun" bulunmoktodır. Söz konusu konunun 2.
moddesi şöyledir:
"... gÖrevlerinden hongi sebeple olurso otsun oyrıtonlor, oyrıldıklorı torihten önceki iki yıl
iÇinde hizmetinde bulunduklorı doire, idore, kurum ve kurutuşloro korşı oyrıldıklorı torihten
boŞloYorok üÇ Yıl süreYle, o doire, idore, kurum ve kuruluştoki görev ve fooliyet olonlorıylo
ilgili konulordo doğrudon doğruyo veyo doloylı olorok görev ve iş olomozlor, toohhüde
giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yopom ozlor!'

GQ Örnekl: Belediye Fen İşleri Müdürü Ahmet Bey, görevinden istifo ederek beldede fooliyet
gÖsteren bir inŞoot şirketinde yönetici olorok çolışmoyo boşlomıştır. Firmo,
belediyenin oçtığı bir iho leye girecektir

GQ Örnek2: Emekli Topu Müdürü İlhomi Bey, en
bulunduğu beldede emlokçılık yopmo
etmek omocıylo doireye geldiğinde

son görev yoptığı topu müdürlüğünün
ktodır. Arocı olduğu kişilerin işlerini tokip
Müdür Burhon Beyi ziyoret etmekte,

kohvesini içerken işleri öncelikli olorok yerine getirilmektedir.

g. İkinci Bir İşte çolışmo
Komu görevlilerinin, komu görevinin dışındoki ikinci bir işte çolışmosı, performonslorının ve
sodokotlerinin bÖ]ünmesi oçısındon sokınco teşkil etmekte ve çıkor çotışmosı
doğurmoktodır. Devlet Memurlorı Konunu'ndo konu şöyle düzentenmiştir:
"Memurlor Türk Ticoret Konununo göre (tocir) veyo (esnof) soyılmolorını gerektirecek bir
fooliYette bulunomoz, ticoret ve sonoyi müessese]erinde görev olomoz, ticori mümessil
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veyo tlcori vekil veyo kolektif şirketlerde ortok veyo komondit şİrkette komondİte ortok

olomozlor. (oörevli olduklorı kurumlorın iştiroklerinde kurumlorını temsilen olocoklorı

görevler horiç)..." (md. 28)

GQ Örnekl: Bir komu iktisoditeşebbüsünün muhosebe biriminde görevli Muhittin Bey, mesoi

sootlerinin dışındo özel bir şirketin defterlerini tutmoktodır. Ancok zomon

zomon, şirket yetkilileri mesoi sootlerinde Muhittin Beyi oroyorok
görüşmektedirler

Q örnek 2: Milli Eğltlm Bokonlığı'no boğlı bir okuldo motemotik öğretmeni olorok görev

yopon Hotice Honım kendiöğrencilerine özel ders vermektedir

C. Görev ve Yetkİlerln Menfoot Soğlqmo Amocıylo Kullonılmosı

Diğer bir çıkor çotışmosı türü, komu görevlisinin komu görevi doloyısıylo elde ettiğl

kozonımlorı kullonorok kendine ve yokınlorıno çıkor soğIomosıdır.

Komu görevlileri; görev, unvon ve yetkilerini kullonorok kendileri, yokınlorı veyo üçüncü kiŞiler

lehine menfoot soğloyomoz ve orocılıkto bulunomozlor, okrobo, eş, dost ve hemŞehri

koyırmocılığı, siyosol koyırmocılık veyo herhongi bir nedenle oyrımcılık veyo koyırmocılık

yopomozlor (md.la).

Görev, unvon ve yetki kullonorok menfoot soğlomonın çeşitli türleri bulunmoktodır.
qT ıT tT TT rrT ıtT tr_T ş

! ı _ i;_li; 
i,;ff ;:[ :ilo 

Ç kor Soğ omo

O - Adom Koyırmocılık

- Hizmet Koyırmocılığı

- Görev, Unvon ve Yetki Kullonorok Ticoret Yopmo

- Kurum, Vokıf, Dernek veyo Spor Kulübüne Yordım ve Boğış Almo

- Görev Sırosındo Elde Edilen Bi|gilerin Açıklonmosı

- Seçimterde Komu İmkönlorını Kullonmo

l. Kendisine ve/veyo Yokınlorıno Çıkor Soğlomo

ü örnekl: operotör Doktor Asım Bey, hostonede yopocoğı omelİyotlor öncesİnde

hostolorınıözel muoye nehonesine yönlendirmektedir

A8 örnek2: Belediye Boşkonı Murtezo Beyin yeğeninin değeri düŞük olon orsosının do

bulunduğu bir olondo, imor Konunu'nun l8. moddesine göre İmor uygulomosı

yopılmış, uygulomo sonucundo yopılon değişiklikle, Murtezo Beyin yeğenine

doho kıymetli bir orso verilmiştir. Kororın olındığı toplontıyo Belediye BoŞkonı

Murtezo Bey de kotılmıştır
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[[l Örnek3: Bozı ders|erden düşük
etmekte, üniversiteye

not olon öğrenci velileri, Lise Müdürü Çoğrı Beyi ziyoret
girlşte notlorın önemli olduğunu söyleyerek, düşük olon

notlorın Yükseltilmesini rİco etmektedirler. Çoğrı Bey, i]eride kendisine Veyo
yokınlorıno çıkor soğloyobilecek velilerle ilgilenmekte, onlorın yonındo ilgili
öğretme nlerle görüşerek notlorın yükseltilmesini soğlomoktodır.

2. Yopılon İş İçin Özel Ücret Almo
EE Örnekl: Veteriner Hekim Celol Bey,

bellrlenen torifenin üzerinde
görevi gereği köye oşı yopmoyo gelmiş, köy!üden
ücret olmıştır.

GQ Örnek2: Belediye
işlemlerin

mezorlığındo imom olorok
iyerine getirdiği için cenoze so

görev yopon Mükremin Bey, defin
hiplerinden poro olmoktodır.

3. Arocı!ık

GQ örnek: Fen işleri müdürü Fotih Bey, belediyenin
sohibi İlyos Beye, ihtiyoç duyduğu mıcırı
olmosını önermektedir.

yol yopım işlerini yürüten firmonın
omcosının sohip olduğu şirketten

4. Adom Koyırmocılık
E8 Örnek: Genel Müdür Ekrem Beyin yeğeni, bir komu kurumunun oçtığı yozılı sınovı

ştir. Genel Müdür Ekrem Bey, ilgili kurumun
lınmosı için ricodo bulunmoKodır.

kozonorok sözlü sınovo dovet edilmiı
yöneticisini oroyorok yeğeninin işe ol

5. Hizmet Koyırmocılığı
G8 Örnek: Kömür doğ ıtımındo görevli Hoson Bey, doğıtımdo hemşerilerine öncelik

tonımoktodır

6. Görev, Unvon ve Yetkİ Kullqnorok Tİcoret Yopmo
Komu gÖrevlileri, §;örev, unvon ve yetki|erİni kullonorok kendilerİnin veyo boşkolorının kİtop,
dergi, koset, cd ve benzeri ürünlerinin sotışını ve doğıtımınıyoptırmolorıyosokıonmıştır (mİ.
14).

[B Örnek: Müfettiş ihson Bey, denetim görevi i|e ilgit! oçıklomolı bir mevzuot kitobı
hozırlomış, kitobı sotın olmolorı omoc ıylo ilgilikomu kurum lorıno doğıtmıştır

7. Kurum, Vokıf, Dernek veyo Spor Kulübüne Yordım ve Boğış Almo
Komu görevlllerinin, herhongİ bir kurum, vokıf, dernek veyo spor kulübüne yordım, boğış ve
benzeri niteIiKe menfoot soğ|omolorı yosoklonmıştır (md. ta).

[l Örnek: işodomı Hüseyin Bey, oldığı ihote ile ilgili imolotlorı tomomlomosıno roğmen,
hok edişlerini olomomoktodır. konuyu kurumun yöneticisi ile görüştüğünde,
poronın bir kısmını şehrin spor kulübüne boğışlomosı duru
hemen ödeneceğini öğrenmiştir.

mundo, olocoğının
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8. Görev Sırosındg Elde Edilen Bilgilerin Açıklonmosı

Komu görevlileri, görevlerinin ifosı sırosındo yo do bu görevlerin sonucu olorok eIde ettikleri

resmi veyo gizli niteliKeki bilgileri, kendilerine, yokınlorıno veyo üÇüncü kiŞilere doğrudon

veyo doloylı olorok ekonomik siyosoI veyo sosyoI nitelikte bir menfoot elde etmek iÇin

ku|lonomozlor, görevdeyken ve görevden oyrıldıkton sonro yetklll mokom]or dıŞındo hiÇbir

kurum, kuruluş veyo kişiye oçıkloyomozlor (md.la).

C8 örnek: Belediye imor müdürü Zofer Bey, yopılocok imor değişlkliği iIe doho önce konut

oIonı olorok belirlenen bir bölgenin ticoret olonıno dönüştürüleceğini, orkodoŞı

müteohhit irfon Beye hober vermiş, irfon Bey de zomon koybetmeden söz

konusu bölged eki orsolorı sotın olmıştır.

9. Seçimterde Komu İmkönlorını Kullonmo

komu görevIileri, seçim komponyo|orındo görev yoptığı kurum

veyo doloylı olorok kullonomoz ve kullondıromozlor (md. la).
un koynoklorını doğrudon

El örnek: BeIediye Boşkonı Hüsomettin Bey, yopılocok yerel seçimlerde yeniden odoy

olmuştur. seçim komponyosındo kullonocoğı ofiş ve boyroklorın, itfoiye

oroçIo rınco osılmosı tolimotını vermiştir

Ç. Hediye Almo

Komu görevlilerine verilen veyo komu görevliIerince olınon hediyeler, komuoYu nezdinde

etik tortışmotoro yol oçmokto, komudo yozloşmoyo, komu görevlilerinin eleŞtirilmesine,

yolsuzluklo ilgili olgılomolorın ortmosıno, komu yönetimi ve Yönetici]erine duYulon itibor ve

güvenin sorsılmosıno neden olmoKodır.

iık ondo mosum, zororsız ve tehlikesiz o]orok görülebilecek hediYeler, Çoğu zomon komu

görevlisinin torofsızlığını, kororını ve görevini etkilemekte, odeto "bubi tuzoğı"no

dönüşmektedir.

EE Örnek: Devlet hostonesinde memur olorok görev yopon memur Sinon Bey, izin

dönüşünde hemşerisi voli yordımcısı serhot Beyi ziyoret etmek omocıylo

mokomıno gelmiş, kendisinin yerinde olmodığını görünce sekreterine

mem|eketinden getirdiği bir kovunu bırokmıştır. Serhot Bey mokomıno

dönünce kovunu görmüş, sekreterine kimin getirdiğini sormuş, Sinon Beyin

getirdiğini öğrenince, "hemşerim mem]eketten getirmiştir" düŞüncesiYle

kovunu eve gÖtürüp oilece yemiştir. Üç gün sonro Sinon Bey tekror Serhot Beyi

ziyoret etmiş, döner sermoyeden doho lyi bir ücret olocoğı bir gÖreve

getirilmesine yordımcı olmosını istemiştir. Normolde böyle ricolorı kobu]

etmeyen Serhot Bey, hediye edilen kovunu hotırloyorok, Sinon Beyin ricosını

yerine getirmek için giriş imde bulunmuştur.

Hedlyelerl iki kısmo oyırmok mümkündür:

l, İyi Niyetle Yerilen Hediyeier

Hediye verenin herhongi bir menfoot beklentisi bulunmomoktodır. Örneğin Yoboncı bir

ülkeyi ziyoretinde devlet odomlorıno verilen hediyeler, yılboŞındo verilen olondo ve benzeri

hediyeler ile oldığı komu hizmetinden memnun kolon bİr votondoŞln, memnuniYetini İfode
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etmek iÇin komu görevlİsine içinden gelerek verdiği hediyeler yo do poro (bohşış) bu
kopsomdo değerIendirilebiIir.

t! örnekl: Mehmet
dovronon

Bey, hostonede yottığı sürece kendisine somimi ve gü|er yüzle
hemşirelere, toburcu o]dukton sonro bir posto hediye etmiştir.

E Örnek 2: Sodık Bey, hoyotındo llk kez ev sohibi olmonın ve işlemlerin hızlı
memuru semrotomomlonmosının mutluluğuylo, işlemleri yürüten topu

Honımo 20 TL vermiştir.

2. Çıkor Soğlomo Amocıylo Verilen Hediyeler
Hediyeyi verenın bir menfoot elde etme yo do hızmetın kotoyco ve sürotle görülmesı
YÖnünde bir beklentİsİ bulunmoktodır. Bu durumdo hediyeyi veren, oyrıcolıklı işIem
YoPmosını bekledİği komu görevlisine, önceden meşruiyet kozondırılmış çıkorlorsoğlomo Yoluno gitmekte, böyIece doğrudon rüşvet vermenin risklerini en ozo
indirmeYe ÇolıŞmoktodır. Hediyeyi veren boşlongıçto niyetini oçıkço belIi etmemektedir.
Çoğu zomon hediYenin veriIdiği ondo komu görevlisi ile hediyeyi veren orosındo
hizmetle ilgili bir boğlontı do bulunmomoktodır. Böyle durumlordo komu görevlisi
hediYeYi verenİn uzun dönemdeki niyetini sezememekte ve durumdon
şüphelenmeyerek hediyeyi kobul etmektedir.
Arobo yo do ev tohsis etmek tuttuğu tokımın kombine moç biletlerini hediye etme(
konferons verdirmek inceleme omoçtı gezilere dovet etmek totil mosroflorını korşılomok
vb.

Bu kopsomdoki hediyeler genellikle sembolik olmonın ötesinde, komu görevlisine bel!ı bır
çıkor soğlomoyı hedef lemektedir.

trl örnek: İholede kontrol mühendisi
göstermesi beklentisiyle
giderleri de firmo torofın
de kullonmoktodır.

olorok görev yopon Aykut Beye, hok edişlerde koloy!ık
flrmo torofındon oroç tohsis edilmiştir. Arocın yokıt

don korşılonmoktodır. Aykut Bey oroboyı özel işlerinde

İster iyi niyette,
olmomosı, komu
temel ilkedir.

Komu görevlisinin torofsızlığını, performonsını, kororını veyo görevini yopmosını etkiIeyen
veYo etkileme ihtimoli bulunon, ekonomik değeri olon yo do olmoyon, doğrudon yo dodoloYlı olorok kobuledilen her türlü eşyo ve menfoot hediye kopsomındodır (mo. ıs). 

'

Komu gÖrevlilerİ, Yürüttükleri gÖrevle ilgili bir iş, hizmet veyo menfoot illşkisi olon gerçekVeYo tüzel kiŞilerden kendilerİ, yokın|orı veyo üçüncü kişi veyo kurutuştor için doğrudondoğruYo VeYo orocl eliYle herhongi bir hediye otomozlor ve menfoot soğloyomoz|or(md. l5).

3. Hongi hediyeler olınobilir, hongiieri olınomoz?
Yönetmeline, hediYe olmo Yosoğının istisnotorı soyılmoktodır. Buno göre oşoğıdobelirtilenler hediye olmo yosoğı kopsomı dışındodır.

isterse çıkor soğlomo omocıylo veri|sin, komu görevIilerinin hediye
görevl|sine hediye veri]memesi ve görev sebebiyle çıkor soğlonmomosı
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Alınobilir Hediyeler

q. Görev yopılon kurumo kotkı onlomıno gelen, kurum hizmetlerinin hukuko uY9un

yürütülmesini etki|emeyecek olon ve komu hizmetine tohsis edilmeK kurumun

demirboş listesine koydedilmek ve komuoyuno oçıklonmok koŞuluylo olınonlor

(mokom orocı ve belli bir komu görevlisinin hizmetine tohsis edİlmek üzere olınon

diğer hediyeler horiç) ile kurum ve kuruluşloro yopılon boğışlor,

b. Kitop, dergi, mokole, koset, tokvim, cd veyo buno benzer nİtelikte olonlor,

c. Holko oçık yorışmolordo, komponyolordo veyo etkinliklerde kozonıIon ödül veYo

hediyeler,

ç. Herkese oçık konferons, sempozyum, forum, ponel, yemek, resepsiyon veyo buno

benzer etkinliklerde verilen hotıro niteliğindeki hediyeler,

d. Tonıtım omocıno yönelik, herkese doğıtılon ve sembolik değeri bulunon reklom ve

el sonotlorı ürün]eri,

9. Finons kurumlorındon piyoso koşullorıno göre olınon krediler.

aşoğıdo belirtilenler ise hediye olmo yosoğı kopsomındodır

Alınomoyon Hediyeler

o. Görev yopılon kurumlo iş, hizmet veyo çıkor ilişkisi içinde bulunonlordon o]ınon

korşılomo, vedo ve kutlomo hediyeleri, burs, seyohot, ücretsiz konoklomo ve hediYe

çekleri,

b. Toşınır veyo toşınmoz mol veyo hizmet sotın olırken, sotorken VeYo kirolorken

piyoso fiyotıno göre mokul olmoyon bedeller üzerinden yoPılon iŞlemler,

c. Hizmetten yororlononlorın vereceği her türlü eşyo, giysi, tokı veyo gıdo türü

hediyeler,

ç. Görev yopılon kurumlo iş veyo hizmet ilişkisi içinde olon]ordon olınon borÇ ve

kredi]er.

J: Hoyırsever Sıdıko Honım, ilköğretim okulundoki ders]iklerde kullonılmok üzere 20 bilgisoYor

boğışlomıştır. Bilgısoyorlorın demirboş koydı yopılmış ve okulun internet sitesinde

duyurulmuştur.

L: Selim Bey, kızının okuduğu oku]o motemotik öğretmeni Semro Honımın kullonmosı iÇin

dizüstü bilgisoyor hediye etmiş, okul müdürü bilgisoyorı demirboşo koydetmiş, ordındon

Se]im Beyin kızının ders]erine giren motemotik öğretmeni Semro Honımo tohsis etmiŞtir.

J: lşodomıSodık Bey, hostoneye diyoliz mokinesi boğışlomıştır.

L: yeni otonon VoIi lhson Beye hoş geldiniz ziyoretinde bulunon müteohhit Somi BeY' kıYmetli

bir e] ho]ısı hediye etmiştir.

L: Boşorılı çocukloro yordım Derneği, derneği denetlemekle görevli SeImo Honımın kızıno

burs vermekedir.



J: Memur Burhonettin Beye, kurumun İş yoptığıfirmolordon birisitokvim hediye etmiştir.
L: Defterdor Kemol Bey, kızının düğünü için piyoso fiyotının yorısıno düğün solonu
kirolomıştır.

5. Hediye olıp olmomo konusundo şüpheye düşülürse ne yopılobiIir?
HediYe toPlumso| İIiŞkilerİn tesis edilmesinde önemli bir oroçtır. insonlorın korşılıklılık esosıno
göre birbİrlerİYle hediyeteşmelerinde her hongi bir sorun bulunmomoktodır. Burodo sorun
olon, komu gÖrevlisine komu görevi nedeniyle verilen hediyelerdir. Bu nedenle, komu
görevlisi hediye kobul ederken kendisine şu soruyu sormotıdır:

6. komu görevlisi olmosoydım yo do işgo!ettiğim mokom ve mevkide
bulunmosoydım, bu hediye yine de bono verilecek miydi?

. Cevop "kesinlikle evet" ise hediye olınobitir.
, Cevop "hoy|r" ise yo do "tereddüt" vorso hediye reddedilmelidir.
TekIif edİlen hedİYenİn büyük yo do küçük olmosı, moddi değerinin bulunup bulunmomosı
önemli değildir. Bir komu görevIisi moddi değeri büyük olon bir hediyeden etkilenmeyebi|ir,
boşko birisi değersiz gib| görülen bir hediyeden etkilenebilir.

Komu görevlileri, komu
boyromlor dışındo, hiçbir
ve hizmetle ilgisi olmoyon

koynoklorını kullonorok hediye veremez, resmi gün, tören ve
gerçek veyo tüzel kişiye çelenk veyo çiçek gönderemezler; görev
kutlomo, duyuru ve onmo ilonlorıveremezler (md.l5).

D. Komu Koynok|orını Kullonorok Hedİye Verme

CQ örnek il Müdürü SüleYmon Bey, bir iş odomının cenoze törenine kurum bütçesinden
çelenk gönderm iştir

E. Yosq Dışı Nüfuz Kullonmo (Konunsuz Emir)

Açık yosol düzenlemelere roğmen (DMK, md. l0 ve ll), üst yöneticiler, ostlorındon söz]ü
tolimot, emir veyo rico biçiminde yosol ve etİk otmoyon toleplerde bulunobilmektedir. Söz
konusu tolePleri Yerine getirmeme durumundo, kurum içinde yoptırımlorlo (görevden ozil,
toYin, terfi edememe, dışlonmo vb.) korşıloşobileceğini düşünen komu görevlisi, çoğuzomon emrİ Yerine getirmekte, delil ve şohit olmodığı için, sorumluluk emri-ricoyı yerine
getiren görevlinin üzerine koImoktodır.

Üst düzeY Yöneticilerin ostlorındon yosol ve eük olmoyon toleplerde bulunmomolorı, kendisine
böyle birtolepte bu]unulon komu görevliterinin de bunu yerine getirmemes i gerekmekted ir

[8 Öıııerl: Müsteşor Yılmoz Bey, mokom orocı ile hovoolonıno gitmektedir. Uçoğı koçırmo
endişesi ile mokom şoförüne "gozo boş gerekirse kırmızı ışıKo geç" tolimotı vermiştir.

t[l Örnek 2: Büyük bir sotın olmo iholesi yopı locokır. Kurumun üst yöneticisi Tohsin Bey,
ihole şortnomesini hozırloyocok olon Müdür İhson Beyi mokomıno çoğıroro(
şortnomeyi belli bir firmonın ihol eyi kozonocoğı şekilde hozırlomosını istemiştir
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L: sınıf onnelerı Öğretmen Nerimon Honımo, Öğretmenler gününd e 22 oyor bir bilezik hediye
etmişlerdir.
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Vİlİ. KAMU MALLAR| VE KAYNAKİARİNİN KULLANİMİ

Komu görevlileri, komu bino ve toşıtlorı ile diğer komu mollorı ve koynoklorını komusol

omoçtor ve hizmet gerekleri dışındo kullonomoz ve kullondıromozlor, bunlorı korur ve her on

hizmete hozır holde bulundurmok için gerekli tedbirleri o]ırlor (md.l6),

t8 Örnekl: Şube Müdürü İlhomiaey, kurumun komyoneti ile evinitoşımıştır.

GE örnek 2: Bilgisoyor işletmeni Emine Honım, ofisindeki bilgisoyorlo kızının ödevi için

internette oroştırmo yopmış, hozırlodığı ödevİn çıktısını kurum yozıcısındon

olmıştır.

İX. SAVURGANLİKTAN KAÇİNMA

komu görevlileri, komu bino ve toşıtlorı ile diğer komu mol]orıve koynoklorının kullonımındo

isrof ve sovurgonlıkton koçınır; mesoi süresini, komu mollorını, koYnoklorını, iŞgücünü ve

imkönlorını kuIlonırken etkin, verimli ve tutumlu dovronırlor (md. 17).

tE Örnekl: Genel Müdürlüğe yeni otonon Kosım Bey, mokom odosının tefrişotını

beğenmeye rek tomomen yenilemiştir

ttl örnek2: Memur sılo Honım, mesoi sootlerinde orkodoşlorı iIe bilgisoyordo sohbet

etmekte ve oyun oynomoktodır

Q Örnek3: Göreve yeni otonon Bilgehon Bey, 3 yıl önce olınon mokom orocını

beğenmeyerek oldukço poholıve lüks ye ni bir mokom orocıolmıştır

[E Örnek 4: şef Aysun Honım, işyeri te]efonundon okrobolorı ve orkodoşlorı ile uzun uzun

konuşmoktodır.

X. BAĞLAYİCİ AÇIKLAMALAR VE GERÇEK DlŞİ BEYAN

Komu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini oşorok ÇolıŞtıklorı kurumlorını

boğloyıcı oçıklomo, toohhüt, voot veyo girişimlerde bulunomozlor, oldotıcı ve gerÇek dıŞı

beyonot veremezler (md. l8).

t8 Örnek: Bir hostonenin yeni doğon bölümünde hostone ortomının hijyenik

olmomosındon doloyı üç bebek hoyotını koybetmiştir. Boşhekim Yoşor

Bey, bosıno verdiği bilgide, ölümlerin hostolık nedeniyle olduğunu

söylemektedir
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xı. şiıçiVERME, SAvDAMLıK VE KATıLıMclLlK

Komu gÖrevlileri, holkın bllgi edinme hokkını kullonmosıno yordımcı olurlor. Gerçek
ve tüzel kiŞilerin tolep etmesi holİnde istenen bilgi veyo belgeleri, 4982 soyılı Bilgİ
Edinme Hokkı Konunu'ndo belir]enen istisnolor dışındo, usulüne uygun olorok
verirler (md. l9).

EQ örnek: Müdür Hol
ve belge
bohoneler

it Bey, votondoşlorın bilgi edinme hokkını kullonorok kurumdon bilgi
istemelerine sıcok bokmomokto, yopılon boşvurulorı çeşitli

le geçiştirmeye çolışmoktodır.
Üst YÖneticiter, ilgİli konunlorın izin verdiği çerçevede, kurumtorının ihole süreçlerini, fooliyet
ve denetim roPorlorını uygun oroçlorlo komuoyunun bilgisine sunorlor (md.l9).
Komu görevlilerİ, komu hizmet]eri ile ilgili temel kororlorın hozırtonmosı, olgunloştırılmosı,
olınmosı ve bu kororlorın uygulonmosı oşomolorındon birine, bir koçıno veyo tomomıno,
oksine Yosol bİr hüküm olmodıkço, o korordon doğrudon yo do doloylı olorok etkilenecek
olonlorın kotkıdo bulunmosını soğlomoyo dikkot ederter (md. l9).

Xİİ. YÖNEIİCİİŞnİU HESAP VERME SORUMLULUĞU

Komu görevlileri, komu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırosındo sorumlu]uklorı ve
Yükümlü|ük|eri konusundo hesop verebilir ve komusol değerlendirme ve denetime her
zomon oçık ve hozır olurlor (md. 2O).

Yöneticİ komu görevlileri, kurumlorının omoç ve politikotorıno uygun olmoyon işlem veyo
eYlemleri engellemek iÇin gÖrev ve yetkilerinin gerektirdiği öntem|eri zomonındo olırlor
(md. 2O).

[l Örnek: Kurum personelinin hizmet içi eğitiminden
yıldızlı bir otelde gerçekleştiritecek oldukço

sorumlu Doire Boşkonı Foruk Bey, 5
yüksek bütçeli bir eğitim progromı

hozırlomış ve onoyo sunmuştur. Genel Müdür Fikret Bey, progromı
onoylomoyoro( eğitimin kurumun tesislerinde ve doho düşük bir bütçe ile
gerçekleştirilmesi tolimotını vermiıştir

YÖnetici komu gÖrevlileri, Yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yopmosını önlemek için gerekli
tedbirleri olırlor, Bu tedbirler; yosol ve idori düzenlemeleri uygulomoyı, eğitim ve
bilgilendirme konusundo uYgun çolışmolor yopmoyı, personelinin korşı korşıyo koldığı moli
ve diğer zorluklor konusundo dikkotli dovronmoyı ve kişisel dovronıştorıylo personetine
örnek olmoyı kopsor (md.2O).

Yönetici komu görevlileri,
soğlomo( bu ilkelere uyulu
izlemek ve etik dovronış kon

personeline etik dovronış ilkeleri konusundo uygun eğitimi
ıp uyulmodığını gözetlemek geliriyle boğdoşmoyon yoşontlsını
usundo rehberlik etmekle yükümlüdür (md.20).

f,l Örnek İcro Müdürlüğünde lO yıldır memur olorok görev yopon Özlem Honım, iş
sohiplerinden elde ettiği menfootlerle, 8 odet doire sotın olmış, bunloro ilişkin
mol beyonındo do bulu nmuştur. Amirleri Özlem Honım hokkındo hiçbir işlem
yopmomıştır

Kurum Ve kuruluŞlorın Yetkİli sicil omirleri, personelin sicil ve performonsını, buyönetmelikte düzenlenen etık dovronış ilkelerine uygunluk oçısındon do değerlendırirler
(md.23).
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xııı. MAt eiı-oiniı.,ıiNDE BULUNMA

Komu görevlilerİ, kendileriyle eşlerine ve veloyetİ oltındokİ çocuklorıno oİt toşınır ve

toşınmozlorı, olocok ve borçlorı hokkındo, 3628 soyılı Mol Bildiriminde Bulunulmosı, RüŞvet

ve yolsuzluklorlo Mücodele Konunu hükümleri uyorınco, yetklll mokomo mol bildİriminde

bulunurlor (md.22).

Komu Görevli|eri Etik Kurulu,nun, gerek gördüğü tokdirde moI bildirim|erini inceleme Yetkisi
bulunmoktodır. Mol bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü omocıylo ilgİIi kiŞİ ve

kuruluşlor (bonkolor ve öze] finons kurumlorı döhil) toIep edilen bilgileri, en geÇ otuz gün

içinde Kurul'o vermek]e yükümlüdürler (md. 22).

yöneticiler, mol bildirimlerinin, kişilerin gelirleri ve doho önceki mol bildİrimleri ile

korşıloştırorok incelenmesi hususundo gerekli tedbirleri olmolıdırlor.

xıV. ETİK DAVRANış İLKELERiNr avxıRıLıK iDDiAslYLA BAşVURU HAKKı

3O7l soyıIı Dilekçe Hokkının Kultonılmosıno İlİşkin Konun'do belİrlenen esos]oro göre, medeni

hoklorı kullonmo ehliyetine sohip Türkiye Cumhuriyeti VotondoŞlorı ile TürkiYe'de oturon

yoboncı gerçek kişiler, en oz gene| müdür, eşiti ve üstü komu görevlilerinin etik dOvronıŞ

ilkelerine oykırı dovrondık]orı iddiosı ile Komu Görevlİlerİ Etİk Kurulu'no boŞvurudo

bulunobilirler. Herhongi bir nedenle Türkiye'de bulunup do boşvuru nedeni soYılon etik

ilkelerden birisine oykırı dovronıldığıno tonık olon yoboncı, boŞvuru hokkı oÇısındon

Türkiye,de oturuyor kobul edilir. Boşvurudo bulunobİlmek İçİn boşvuronın menfootİnİn

etkilenmesi koşulu oronmoz.

AncoK komu görevIilerini korolomo omocı güttüğü oçıkço onloşılon ve boşvuronın kimliği

tespit edilemeyen boşvurulor değerlendirmeye olınmoz.

yorgı orgonlorınco incelenmekte olon veyo kororo boğlonmıŞ bulunon uYuŞmozlıklor

hokkındo kuru]o veyo yetkili disiplin kurullorıno boşvuru yopılomoz. inceleme sırosındo yorgı

yoluno gidıldiğı onloşılon boşvurulorın işlemi durduru|ur. Doho önce Kuru]co incelenmiŞ

şiköyet konusu, yeni konıtlor gösterilmedikçe bir doho şİköyet konusu yoPı|omoz ve

incelenemez.

.{T ılT ı{T ş TT tTqTş tT İT

Boşvurulor;

o) vozılı dilekçe,

u) ılel<tronik posto,

c) Tutonoğo geçirilen sözlü boşvuru yollorı ile yopılır,

A. Boşvuru Biçimleri



B. Boşvuru Usulü
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ı BoŞvuru, gerÇek kiŞiler torofındon odı, soyodı, oturmo yeriveyo iş odresi ite imzoyı

I İ koPsoyon dilekçeterle, 9n oz genel müdür, eşiti ve üstü görevliler içln Kuıut

l l BoŞkonlığıno, dİğer göıevlileı için ise kurum yotkiıl disiplin kurullorıno
a yöneltilmek üzere ilgilikurum omirliğine yopılır.

DilekÇede, etik ilkeYe oykırı dovronış iddiosıno ilişkin bilgi ve belgeler oçık ve oyrıntılı olorok
belirtilir. Elde bulunon belgeler dilekçeye eklenir, Boşvuru konusu oykırı dovronış iddiosı, kişi,
zomon ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.

BoŞvuru dilekÇelerinin doktilo ile yozılmosı veyo bilgisoyor çıktısı olmosı koşulu oronmoz.
DİlekÇelerİn okunoklı ve onloşılır olmosı yeterlidir. Boşvurunun Kurul koyıtlorıno geçtiği torih,
boŞvuru torİhİdir. Boşvuru dilekçelerİ posto yoluylo do Kuruto gönderilebilir. Bu durumdo
dilekÇenin Kurul koYıtlorıno geçtiğltorih süre boşlongıcıno esos olınır. Boşvurunun tutonoğo
geÇirilmek koŞuluYlo sÖzlü yopılmosı durumundo boşvuronın imzosı ve odresi de tutonoğo
olınır.

BoŞvurunun; gerÇek kiŞİler torofındon elektronik posto yoluylo yopılmosı holinde, boşvuru
sohibinin odı ve soYodı, oturmo yeri veyo iş odresi belirtilir. Türkiye,de oturon yoboncılorın
bu yollo yoptıklorı boŞvurulordo, posoport numorosl Ve uyruğu gösterilir. Elektronİk posto
yolu ile yopılocok boŞvurulordo, boşvurunun Kurulun elektronİk posto odresİne uloştığı torih
boşvuru torihidir.

isim ve imzo bulunmoyon boşvuru dilekçeleri ile yönetmeliğin 33 ve 34. moddelerinde
belirtilen unsurlorı iÇermeyen elektronik posto yolu ile gönderilmiş boşvurulor işteme
konulmoz ve mümkünse durum boşvuru sohibine bildirilir.

GerÇeğe oYkırı beYonlorı içerdiği sonrodon onloşılon boşvurulor, bu durumun onloşıldığı
torihte işlemden koldırılır.

Elektronik Posto YoluYlo yopılon boşvurulordo, gerçeğe oykırı od ve soyodı ile yopılon
boşvurulor işleme konulmoz.

OluŞtuğu torihi izleYen günden boşloyorok iki yıl içinde yopılmoyon etik ilkelere oykırı
dovronışlor hokkındoki boşvurulor incelenmez.

C. Elektronik Ortomdo Yopılocqk Boşvurulqr

D. Hongi boşvurulor kobuledilmez?
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Her zomon yüksek etik stondortlorı izleyiniz, komu yororı doğrultusundo holkın

devlete ve komu görevlilerine olon güvenini ortırmok için çolışınız.

Görevinizi yerine getirirken, komu koynoklorını elde ederken ve kullonırken,

dışorıdon mol ve hizmet sotın olırken yozılı kurolloro, etik ilke ve değerlere

uygun dovronınız.

Meslektoşlorınızo ve hizmetten yororlononloro içten soygı gösteriniz, torofsız ve

odil dovronınız.

Meslektoşlorınızın ve hizmetten yororlononlorın görüşlerini dikkote olınız ve

koror olmo sürecine onlorı do kotınız.

Meslektoşlorınızın yoptıklorı iyi işleri tokdir ediniz ve duyurunuz.

Komu görevini ve koynoklorını kişisel çıkor için kullonmoyınız, okrobo, eŞ-dost

ve yokınlorınızı komu hizmetlerinden oyrıcolıklı olorok yororlondırmoyınız.

Muhtemel ve gerçek çıkor çotışmolorı konusundo dikkotli olunuz, kendinizin ve

yokınlorınızın çıkor soğloyobileceği durumlordon koçınınız.

Dovronış ve kororlorınızdon doğocok sonuçlorın sorumluluğunu üstleniniz.

Mol bildirimi formlorını zomonındo, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Mol

vorlığınızdo ortış o|mosı durumundo, bunu zomonındo bildiriniz.

Komu görevinin dışındo gelir getirici bir işte çolışmoyınız.

Görev yoptığınız kurumlo boğlontısı olon kişi veyo firmolorlo özel iş iliŞkisi iÇine

girmeyiniz.

Görev yopılon kurumlo iş, hizmet veyo çıkor ilişkisi içinde bulunonlordon hediye

olmoyınız, size sunulon, burs, seyohot, ücretsiz konoklomo Ve yemek gibi

imkönlordon uzok durunuz.

Özel işlerinizi mesoi sootleri içerisinde yopmokton koçınınız.

Etik değerlere uygun örnek dovronışlor gösteriniz.

Dovronışlorı etik ilkelere uymoyon diğer komu çolışonlorlnl uyorlnız, sonuÇ

olomoz iseniz durumu yetkill mercilere bildiriniz.

çıkor çotışmosı veyo etik dışı bir durumlo korşıloştığınızdo, tovsiye olmok iÇin

güvenilir kıdemli bir meslektoşınızlo konuşobilir yo do kurumunuzdoki etik

komisyonuno mürocoot edebilirsiniz.

!ıı



AiLE, çALışMA vE sosyAl HizMETLER BAKANLıĞı / çaıışva GENEL vüoünıüĞü 295

xvı. KAMu vöıııriciışnixoEN BEKLEuıx rrix DAvRANışIAR
İT {T tT ıiT Ttş

Yönetim görevinizi yerine getlrlrken;
, Kurumun genel omoçlorını, ono hedeflerinive değerlerini tüm görevlilere bildiriniz
, Dovronış beklentilerinin oçıkço tonımlondığı ve her hongi bir ihlol vorso

belirlenip düzeltildiği olumlu bir çolışmo ortomı oluşturunuz.
, Kurumunuzun fooliyetleri ile ilgilitüm sorumluluğu kobulediniz.
, Üst görevler için personel seçerken, liyokotlerini ve mevcut dovronış ve gelişim

potonsiyellerini göz önüne olınız.
. Tüm personele odil, torofsız ve eşit dovronınız.
. Sorun ve onloşmozlıklorıodilve hızlı bir şekilde çözünüz.
, Koror ve dovronışlorınızdo tutorlı, güvenilir, öngörülebilir, odil ve nesnel olunuz.
. Etlk ilke ve değerler konusundo kişisel olorok örnek olunuz.
, İŞinizde etkililik ve verimlilik konulorındo örnek olınocok olosı en yüksek

stondortlorı sürdürünüz.

xvıı. KAMu oÖRgvı.İırnİ grix sÖzrrşuesİ
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Komu hizmetinin her türlü özel çıkorın üzerinde olduğu ve komu görevlisinin holkın
hizmetinde bulunduğu bilinç ve onloyışıylo;
, Holkın günlük yoşomını koloyloştırmo( ihtiyoçlorını en etkin, hız]ı ve verimli

biÇimde korŞılomoK hizmet kolitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini
ortırmok için çolışmoyı,

, Görevimi insqn hoklorıno soygı, soydomlık, kotıtımcılık, dürüstlük, hesop
verebilirlik, komu yororını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusundo
yerine getirmeyi,

' Dil, din, felsefi inonç, siyosi düşünce, ırÇ yoş, bedensel engelli ve cinsiyet oyrımı
YoPmodon, fırsot eşitliğini engelleyici dovronış ve uygulomoloro meydon
vermeden torofsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun dovronmoyı,

' GÖreviml görevle ilişkisi bulunon hiçbir gerçek veyo tüzel kişiden hediye olmodon,
moddiVe monevifoydo veyo bu niteliKe herhongi bir çıkor soğlomodon, herhongi
bir özel menfoot beklentisiiçinde olmodon yerine getirmeyi,

' Komu mollorı ve koynoklorını komusol omoçlor ve hizmet gerekleri dışındo
kullonmomoyı ve kullondırmomoyı, bu mol ve koynoklorı isrof etmemeyı,

' KiŞilerin dilekÇe, bilgi edinme, şiköyet ve dovo oçmo hoklorıno soygılı
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dovronmoyı, hizmetten yororlononloro, çolışmo orkodoşlorımo ve diğer
muhotoplorımo korşı ilgili, nozik, ölçülü ve soygılı horeket etmeyi,

' Komu Görevlileri Etik Kurulu'nco hozırlonon yönetmeliklerle belirlenen etik dovronış ilke
ve değerlerine boğlıolorok görev yopmoy ve hizmet sunmoyıtoohhüt ederim.
KoPsom içerisindeki komu görevlileri, bir oy içinde, "Etik Sözleşme,, belgesini
imzolomoklo yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük dosyosıno konur.


