YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİZMET ETİĞİ SÖZLEŞMESİ
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde
bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;


Topluma hizmet kapsamındaki eylem ve işlemlerimde hukuka saygı, yasallık, adalet, eşitlik,
dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi, görevimi yerine
getirirken ve hizmetlerden yaralandırmada dil, din, dünya görüşü, siyasi düşünce, ırk, yaş,
cinsiyet vb. sebeplerle ayrım yapmamayı, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı ve
fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamayı,



Toplumsal konulara (çevre, sağlık, eğitim, adalet vb.) duyarlılık göstererek insanlığın yararını
gözetmeyi,



Üniversite dışındaki herhangi bir etkinliğe ya da çalışmaya katılmak için Üniversiteye karşı
yükümlülüklerimi aksatmamayı,



Üniversite dışında yürüttüğüm gelir getirici nitelikteki işleri, yasal düzenlemelere ve dürüstlük
ilkesine uygun olarak yapmayı,



Ticari reklam aracı olmaktan uzak durmayı,



Üniversite dışı etkinliklerde, Üniversitenin ve mesleğimin toplum içindeki yerini ve saygınlığını
korumayı,



Dürüstlük ve tarafsızlığımı tehlikeye düşürecek etkinliklerden uzak durmayı,



Kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütmeyi, hizmetten
yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklamaları yaparak onları hizmet süresi boyunca
aydınlatmayı,



Keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmamayı, açık ve kesin
kanıtlara dayanmayan rapor düzenlememeyi, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet,
imkan veya benzeri çıkarlar talep etmemeyi,



Etik ilkelerle bağdaşmayan veya yasa dışı iş ve eylemlerde bulunulmasının talep edilmesi
halinde veya hizmetlerimi yürütürken bu tür eylem veya işlemden haberdar olduğumda ya da
gördüğümde durumu yetkili makamlara bildirmeyi,



“Çıkar ilişkisi” ve “çıkar çatışması” konusunda dikkatli davranmayı,



Görev, unvan ve yetkimi kullanarak kendim, yakınlarım veya üçüncü kişiler lehine menfaat
sağlayacak davranışlardan kaçınmayı,



Görevimin ifası sırasında ya da bu görevin sonucu olarak elde ettiğim gizli ve özel bilgileri,
görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya
kişiye açıklamamayı; kendim, yakınlarım veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak
herhangi bir menfaat elde etmek için kullanmamayı,



Yürüttüğüm görevle ilgili bir iş yapan, hizmet veren veya çıkar ilişkisi olan, gerçek veya tüzel
kişilerden kendim, yakınlarım, üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan veya aracı eliyle
herhangi bir hediye almamayı ve çıkar sağlamamayı,



Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve
savurganlıktan kaçınmayı; mesai süremi, kaynaklarımı, işgücümü ve imkanlarımı kullanırken
etkin, verimli ve tutumlu davranmayı,



Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten
yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı
hareket etmeyi,



“Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri” belgesindeki davranış, ilke ve değerlerine bağlı
olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı kabul ve taahhüt ederim.
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