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“İnsanları sadece ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha 
yanlış yapmazlar; ancak şeref ve utanma duygusuna da 
sahip olmazlar. İnsanları erdemle ve etik kurallar ile 
idare ederseniz, o zaman onlar şeref ve utanma 
duygularına sahip olurlar, hem de doğruyu ve iyiyi 
yapmaya çalışırlar”    
                                
      Konfüçyüs 

 
                                                           
1
 Darüşşafaka Cemiyeti ile bağlı kurum ve kuruluşlarında uygulanacak etik kodlardır. Yönetim Kurulu’nun 19.02.2013 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen Etik 

İlke ve Kurallar Yönetmeliği yerine, Yönetim Kurulu’nun 08.12.2015 gün ve 59 sayılı kararı ile “Darüşşafaka Etik Kodları” ve “Darüşşafaka Etik Kurul Yönetmeliği” 
kabul edilmiştir. 
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1. ETİK VE ETİK/DAVRANIŞ KODLARI 

Etik, insanın yaşamını ilgilendiren, düşüncesinde yanıtlarını aradığı her sorunsal gibi öncelikle 
felsefenin konusudur. Ancak toplumsal yaşamda etik soru ve sorunlar, eylem diye 
adlandırılan, insanın bilinçli ve amaçlı olarak ortaya koyduğu tüm düşünsel ve edimsel yapma 
- etme ve karar süreçlerinde her gün yüz yüze geldiği, kimsenin kaçınamayacağı ve dışında 
kalamayacağı toplumsal boyutlu sorunlardır2. 
 
Etik, insana ne yapması ya da ne yapmamasını öneren bir dizi değerler bütünüdür3. Etik 
kavramı genel olarak ahlaki açıdan bakıldığında doğru - yanlış ya da iyi - kötü ile ilgilidir. Etik 
ve ahlak, günlük konuşma dilinde çoğu kez bir birinin yerine kullanılabilmekle beraber, 
aslında içerik olarak bağlantılı, ancak farklı anlamlara sahiptirler. “Bu farklılığı belirten bir 
tanımlama olarak; etik insanlar arası ilişkilerde, insanların tutum ve davranışlarını 
belirlemede ya da yönlendirmede temel aldıkları ilke ve değerler bütünü; ahlak ise, yine bu 
ilişkilerde, bu ilke ve değerlerin kişiye has uygulanma biçimidir”4.  
 
Sivil Toplum Kuruluşları için iyi yönetim modelleri, öz düzenleme olarak adlandırılan birbiriyle 
bağlantılı bir dizi sürecin ürünüdür. Öz düzenleme, Sivil Toplum Kuruluşlarının kendilerini 
bağlayan yasal mevzuattan bağımsız olarak,  kendi kendilerini daha etkili yönetişim sistemleri 
edinmek için gönüllü olarak düzenlemeleri ve hatta mevzuatın üzerinde sınırlamaları 
anlamına gelmektedir5. Kurumsal itibarı koruyarak etik değerleri koruyan ve geliştiren bir 
sistem oluşturmak, bu kapsamda bir öz düzenleme sürecidir.  
 
Toplumdaki gelişime paralel olarak tüm kamu ve özel kurumlarda olduğu gibi, Sivil Toplum 
Kuruluşlarında da, kendilerine değer katacak bazı standartların oluşturulması ve böylece bir 
farklılık yaratılması, amaca ulaşma bakımından etkili hatta giderek zorunlu bir yöntem haline 
gelmiştir.  
 
Kurumsal etik kavramı, tüm dünyada yeni ve farkındalık yaratacak bir yönetim ihtiyacı ile 
1980’li yılların başında ABD’de kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları tarafından 
başlatılmış, giderek gerek kamu gerekse özel sektörde daha fazla kabul görür hale gelmiştir. 
Bugün artık etik ve kurumsal itibar ile ilgili uygulamalar, hedef kitlelere ulaşma bakımından 
belki de en önemli ayrıcalıklardan biridir.  
 
Yönetsel etik kavramı artık temel kurumsal itibar kaynağı sayılmaktadır. Hatta 1990’lı yılların 
“kurumsallaşma ve iyi yönetişim” uygulamalarının yerini, 2000’li yıllarda “etik standartlar ve 
etik liderliği” nin alacağı belirtilmektedir6. Yeni yönetim anlayışı çerçevesinde geliştirilen ve 
İngilizce kavramların baş harflerinin bir araya getirilmesiyle 3-E ilkesi olarak ifade edilen, 
tutumluluk, verimlilik ve etkinlik (economy,efficiency, effectiveness) ilkelerine, dördüncü bir 
ilke olarak etiği yerleştirmek zorunluluğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir görüştür7. 

                                                           
2
 Küreselleşme Etik Kodlar ve Örgütler /TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası , 1. Baskı, EMO Yayın no: BT/2006/3, s.16-19 

3 Kamu Yönetiminde Etik/ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c.4,sayı7, 2008,s.182 
4 Küreselleşme Etik Kodlar ve Örgütler /TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası , 1. Baskı, EMO Yayın no: BT/2006/3, s.17 
5
 Kurumsal İtibar ve Yönetsel Etik İlişkisinin Analizine Yönelik Bir Değerlendirme /Yrd. Doç.Dr. Halil Saylı/ Ar. Gör. Özlem Yaşar Uğurlu / / Süleyman Demirel  

  Üniversitesi İktisadi ve İdari   Bilimler Fakültesi Y.2007,C.12,s. 75-96 
6
 TEDMER web sayfası (http://www.tedmer.org.tr) 

7
 Etik Kültürü Geliştirmek/ Prof. Dr. Bilal Eryılmaz / Türk İdare Dergisi Haziran 2008, s.8 
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Tüm bu nedenlerle bugün kamuda ve özel sektörde olduğu gibi, Sivil Toplum Kuruluşlarında 
da karar alma süreçlerinde etik değerlerin belirleyeceği ve yönlendireceği “davranış 
standartlarına” ihtiyaç bulunduğu ve buna ilişkin düzenlemelerin yapılması gerekliliği açıktır.  
 
“Etik/Davranış Kodları”, bir dizi temel prensibin belirlendiği ve uyulmasının beklendiği 
araçlardır. Davranış standartlarının belirlenmesi için gerekli olan kodlamaların önemi, hukuki 
yaptırımların, kurumlarda iş yapma kurallarının, iç ve bağımsız denetimlerin, görev ve 
sorumluluk tanımlamalarının ötesinde, tüm bu uygulamaları tamamlayıcı bir katma değer 
yaratmasındadır. Davranış kodları, her kuruma özgü belirlenmesi gereken davranış ilkelerinin 
tanımlamasıdır. Bu ilkeler, yasal ve iç düzenlemelere ilişkin kurallar silsilesinin yetersiz olup 
bizim bir yorum getirmemiz gerektiğinde, neleri nasıl yapmamız gerektiğine rehberlik eder ve 
anlamamıza yardımcı olur. Etik kodlar aynı zamanda, kurumlarda tüm çalışanların o kurumun 
değerlerini ve ilkelerini anlamasında, kendinden beklenenleri bilmesinde ve uygulamada bu 
doğrultuda davranmasında yardımcı olur8. 
 
Darüşşafaka, uyguladığı iyi yönetim ve öz düzenleme modelleri ile bugün ülkemizdeki Sivil 
Toplum Kuruluşları arasında özel bir yere sahip olmayı ve hatta bu konuda Sivil Toplum 
Kuruluşlarına öncü olmayı hedeflemektedir. Kuruluşu 1863’e uzanan ve ülkemiz geçmişinde 
eğitim alanında kurulan ilk Sivil Toplum Kuruluşu olma özelliğini taşıyan Darüşşafaka’nın 
değer katan standartlarının başında, etik değerlerin geldiği açıktır. Nitekim aşağıda 
ayrıntılarıyla açıkladığımız üzere, aslında Darüşşafakalılık ruhu, içinde hemen tüm etik 
değerleri barındırmaktadır. Darüşşafaka’nın bugünlere ulaşmasının ve geleceğe ümitle 
bakmasının temelinde yatan, her bir Darüşşafakılının benimsemiş olduğu temel ilkeleri içinde 
barındıran etik değer ve ilkelerdir. 
 

Ancak etik değer ve ilkelerin benimsenmiş olması yanında, bu değerlerin Etik Kodlar olarak 
belirlenmesinin özel bir önemi olduğu bilinciyle, Darüşşafaka Cemiyeti  19.02.2013 tarih ve 
10 sayılı kararı ile Etik İlke ve Kurallar Yönetmeliği’ni kabul etmiştir. Bu yönetmelikte etik 
davranış kuralları konusunda düzenlemeler yapılmış olup, ancak etiğin gelişen önemi 
nedeniyle bu düzenlemenin geliştirilerek yenilenmesi gerekmiş ve iş bu “Darüşşafaka Etik 
Kodları” el kitabında bu konuda daha geniş ve ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 

            

2. DARÜŞŞAFAKA 

2.1.Tanımlar  

 Darüşşafaka Ailesi 

Mezunları, yetiştirdikleri, öğrencileri, bağışçıları, velileri, çalışanları ve gönüllüleriyle 
Türkiye'nin en köklü ve saygın ailelerinden biridir. 

                                                           
8 TEDMER web sayfası (http://www.tedmer.org.tr) 
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 Darüşşafaka Öğrencileri ve Darüşşafakalılık 

Darüşşafaka’ya ait  eğitim kurumlarında okuma hakkı elde etmiş ve bu hakkı kullanmış tüm 
öğrenciler bu tanım kapsamındadır. 

1873 yılından bu yana "eğitimde fırsat eşitliği" misyonu doğrultusunda babası ve/veya annesi 
hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, başarılı öğrencileri, çağdaş eğitim olanaklarıyla 
geleceğe hazırlayan Darüşşafaka’ya ait eğitim kurumlarında okuma hakkı elde etmiş ve bu 
hakkı kullanmış herkes Darüşşafakalıdır. Darüşşafaka’da bir gün dahi geçirmiş olanlar 
Darüşşafakalı kabul edilir ve bu büyük ailenin bir parçasıdır. Yaşamları boyunca Darüşşafaka, 
onların yanlarındadır. 

 Darüşşafaka Cemiyeti Üyeleri 

Yasalar uyarınca derneklere üye olma hakkına sahip olan, Darüşşafaka Cemiyeti’ne üyelik 
başvurusunda bulunup bu başvurusu kabul edilmiş kişiler, Darüşşafaka Cemiyeti üyesidirler.  

 Darüşşafaka Bağışçıları ve Gönüllüleri  

Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü’nde tanımlanan “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası 
ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eğitimde 
fırsat eşitliğini sağlayarak yurt içinde ve dışında çağdaş eğitim esaslarına göre okutmak, 
yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine, topluma ve 
çevreye karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştirmek” amacının 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak, nakdi, ayni ya da gayrımenkul bağışında bulunmak ya da 
Cemiyet lehine vasiyetname tanzim etmek suretiyle katkı ve destekte bulunanlar 
Darüşşafaka Bağışçıları, Cemiyet’in tüzüğünde öngörülen amacına ulaşmak içi yürütmekte 
olduğu faaliyetlerine gönüllü olarak katılanlar da Darüşşafaka Gönüllüleri olarak anılır.  

 Darüşşafaka Çalışanları 

Darüşşafaka Cemiyeti ile Cemiyet’e bağlı kurum ve kuruluşlarda, hizmet sözleşmesi 
kapsamında hizmet verenlerdir. 

 Darüşşafakalı 

Darüşşafaka içinde yer almış, yukarıda kısaca tanımları verilen tüm kişiler. 
 

2.2. Misyonumuz 
 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın; eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak yaşam boyu öğrenen, 

çağdaş, özgüvene sahip, küreselleşmenin getirdiği yenidünya düzenini anlayıp yorumlayan, 

çevreye ve topluma duyarlı, evrensel değerleri benimsemiş, topluma karşı her alanda 

sorumlu, liderlik vasıflarına haiz bireyler yetiştirmesidir.  
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2.3. Vizyonumuz 
 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın; anne ve/veya babası ile iyi eğitim imkânı olmayan 

yetenekli gençleri yetiştiren, Türkiye ve dünyanın en saygın ve en iyi eğitim kurumları 

arasında yer almasıdır.  

 

2.4. Temel Değerlerimiz 
 
 Darüşşafakalılık  üç temel değer üzerinde yükselir: 

 Eşitlik 

Darüşşafaka’da eğitim görmek için başvurma niteliklerini taşıyan her öğrenci ve velisine 

erişmek ve bilgilendirmek için eşit çaba harcanır. Başvuru, sınav ve kabul süreçlerinde her 

öğrenci ve velisine eşitlik ilkelerine uygun davranılır. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na kabul 

edilen her öğrenci eşittir, eşit koşullarda eğitim - öğretim görür. 

 Sahiplenme ve Aidiyet 

Darüşşafaka’yı sahiplenmek, Darüşşafaka’ya maddi ve manevi katkıda bulunan herkesi 

sahiplenmek demektir. 

Darüşşafaka, yurdun dört köşesinden gelen çocuklara kucak açmakta ve onları 

sahiplenmektedir. Ayrıca öğrenimleri süresince de bu öğrencilerin aidiyet duygularının 

geliştirilmesi için çaba gösterilmektedir. Bunun sonucunda Darüşşafaka’ya  aidiyet duyguları 

gelişen bu öğrenciler, yetişip hayata atıldıklarında Darüşşafaka'yı sahiplenmeyi kendilerine 

görev bilmektedirler. Darüşşafaka’yı sahiplenmek, Darüşşafaka’ya maddi ve manevi katkıda 

bulunan herkesi sahiplenmek demektir. 

 Aile Bağlılığı  

Darüşşafaka, büyüme ve gelişme çağını aynı çatı altında, aynı koşullarda geçiren mensupları 

için büyük bir ailedir.  

“Darüşşafaka Ailesi”, üyelerinin sevgi, saygı, dayanışma, yardımlaşma ve vefa duyguları ile 

yücelmektedir. Cemiyet Yönetimi, Darüşşafaka’nın sürdürülebilirliği açısından Cemiyet üyesi 

olsun olmasın Darüşşafaka’dan yetişenler ile sürekli iletişim halinde olmaya önem verir. 

Darüşşafakalılık ve aidiyet duygusunun öğrenim yıllarından başlayarak hayatın her 

döneminde canlı tutulması ve geliştirilmesi için çalışır. Bu amaçla, Darüşşafakalılar Derneği ve 

Darüşşafaka Spor Kulübü’nün “Darüşşafakalılık”  açısından taşıdığı önem de dikkate alınarak; 

onlarla iletişim halinde olunmaya özen gösterildiği gibi, bu kurumların varlığını ve 

faaliyetlerini sürdürmesi için çaba gösterilir. 
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Darüşşafaka’nın bağışçıları, hiçbir ayrım gözetilmeksizin Darüşşafaka geniş ailesine kabul 

edilir. 

2.5. Yol Gösterici İlkelerimiz 
  

 Amaç ve Misyona Bağlılık 

Konum ve görev ayrımı gözetilmeksizin her Darüşşafakalı, Cemiyet’in kuruluş amaçlarına ve 

misyonuna uygun davranır. Darüşşafaka’nın genel amaç ve ilkeleri ile hedef ve politikalarının 

izinde gider. 

 Çağdaşlık ve İleri Görüşlülük 

Darüşşafakalı, bilim, sanat ve teknoloji alanında çağın gerisinde kalmamaya, düşünce ve 

yeteneğini belirli kalıplarla sınırlamadan ileriye bakmaya gayret gösterir. Evrensel ve çağdaş 

değerleri özümser. Laiktir, hukukun üstünlüğüne inanır.  

 Saygınlık 
 
Darüşşafakalı, her canlıya sergilediği saygılı yaklaşımı, dürüst ve güvenilir tutumu, adil ve 
sahiplenici özelliği ile örnek teşkil eder ve tüm bu davranışlarındaki istikrarı ile saygınlığını 
korur.  

 Haklara Saygı 

Darüşşafakalı, insan haklarına, hayatına ve özgürlüğüne karşı saygılıdır. Hayvan hakları 

koruyucusudur ve doğayı korur. 

 Tarafsızlık ve Güvenilirlik 

Darüşşafakalı, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi 

inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz, temel insan hak ve 

özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve 

uygulamalarda bulunmaz. Darüşşafakalı, paydaşlarının güven duygusunu zedeleyebilecek, 

şüphe yaratabilecek ve adalet ilkesine zarar verebilecek her nevi davranışlarda bulunmaktan 

kaçınır.  

 Duyarlılık 

Darüşşafakalı, yaşadığımız dünyayla ve olaylarla ilişki kurar  ve bu konuda sosyal sorumluluk 

üstlenir. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve Darüşşafaka’nın hizmet idealleri doğrultusunda 

hareket eder. Kurumun misyonu ve kuruluş amacına karşı her zaman duyarlı hareket eder.  

Bu misyonun çalışanlar, bağışçılar, paydaşlar ve toplum tarafından bilinmesini sağlar.  
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 Açık Görüşlülük 

Darüşşafakalı,  görevlerini yerine getirirken birlikte çalıştığı ve iletişimde bulunduğu kişilere 

ve meydana gelen durumlara karşı açık görüşlüdür. Yeni fikir ve düşüncelere nesnel yaklaşır. 

Kişi ve olaylara karşı esnek ve adil bir yaklaşım sergiler. 

2.6. Kurumsal Yönetim ve Yönetimsel Sorumluluklar  

 Kurumsal Yönetim  

Darüşşafaka, bir sivil toplum kuruluşunun uzun ömürlü ve istikrarlı olabilmesinin ancak, 

bağışçıların, üyelerin ve toplumun tüm diğer kesimlerinin güveninin sağlanabilmesiyle 

mümkün olduğunun bilincindedir.  

Darüşşafaka, Sivil Toplum Kuruluşları içinde kurumsal yönetim ilkelerinin kabul edilmesi ve 

bu ilkelerin özümsenerek işlerlik kazandırılması bakımından öncü olmayı hedeflemiştir. 

Darüşşafaka’da başta Adillik, Şeffaflık, Sorumluluk Üstlenme ve Hesap Verebilirlik olmak 

üzere, tüm kurumsal yönetim ilkeleri kurumun tüm faaliyetleri bazında temel esas 

alınmaktadır. 

 

“Darüşşafaka Kurumsal Yönetim İlkeleri” Yönetim Kurulu’nun 25.12.2012 gün ve 71 sayılı 

kararıyla kabul edilmiştir. Darüşşafaka Yönetim Kurulu, bu ilkeler doğrultusunda hareket 

eder. Hizmet ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüterek, tüm Darüşşafakalıların bu bilinçle 

hareket etmesini sağlar. 

2003 yılında yapılan ilk değerlemede Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

Notu 10 üzerinden 8,4 olan Darüşşafaka, 2015 yılında güncellenen notu 9,1’e ulaşarak bu 

konuda büyük bir aşama kaydetmiştir. 

 Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık 

 

Darüşşafaka Yönetimi, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda paydaşların ve halkın bilgi 

edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. İlgili kanunların izin verdiği çerçevede, 

Cemiyet’in ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun 

bilgisine sunar. Cemiyet hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, 

alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, 

aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek 

olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat eder. 
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 Hesap Verme  

Darüşşafaka Yönetimi, Cemiyet hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve 

yükümlülükleri konusunda hesap verebilir, kamusal değerlendirme ve denetime her zaman 

açık ve hazırdır.  

Cemiyet’in amaç ve politikalarına ve menfaatlerine uygun olmayan işlem veya eylemleri 

engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alır. Çalışanların 

hukuka aykırı ya da usulsüz işlemler yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri önceden 

gözetir. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme 

konusunda uygun çalışmalar yapmayı, çalışanların karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar 

konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla çalışanlara örnek olmayı kapsar. 

 

3. DARÜŞŞAFAKA VE ETİK 

3.1. Darüşşafakanın Etik Kodları  

Yukarıda genel olarak tanımladığımız gibi etik/ davranış kodları, tüm davranış ve 

faaliyetlerdeki standartların, yani bunlara yön veren minimum özelliklerin ortaya 

koyulmasıdır. Bu kodlar özellikle belirsiz ve karmaşık durumlarda davranış ve 

faaliyetlerimizde temel olacak ve karar vermemizi kolaylaştıran kalıp esaslardır. 

Darüşşafaka’nın etik kodları aşağıda gösterilmiştir. Darüşşafaka Yönetim Kurulu ile tüm 

yönetici ve çalışanlarının bu etik ilke ve kodlara uyumu esastır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Adalet 
Doğruluk 

Dürüstlük 

Tarafsızlık 
Saygınlık 
Güvenilirlik 

Şeffaflık 

Sorumluluk 

 

Toplumun tüm kesimleri ve tüm paydaşlarımıza her 

türlü ayrımcılıktan uzak  ve nesnel  davranırız. Tüm 

davranışlarımızda saygınlığımızı korumaya ve 

güvenilir olmaya özen gösteririz. 

Toplumun tüm kesimleri ve tüm paydaşlarımızla 

ilişkilerimizde adil davranırız. Doğruluk ve dürüstlük,  

tüm davranışlarımız ve ilişkilerimizde esas aldığımız 

temel davranış kuralımızdır. 

Tüm davranış ve işlemlerimizin hesap verilebilirliğe 

uygun ve şeffaf olmasına özen gösteririz. Kişisel 

çıkar gözetmeme tüm faaliyetlerimizde esas olup, 

her türlü faaliyetimizi sorumluluğunu üstlenecek 

şekilde özen ve dikkatle yürütürüz. 
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3.2. Etik ve Yönetimsel Sorumluluklar 

Darüşşafaka Yönetimi, etik kuralların benimsenip gözetilmesi ve sürdürülmesi bakımından 

temel görevler üstlenmiştir. Bu bağlamda; 

 Etik kuralları destekleyen bir Cemiyet kültürünün ve çalışma ortamının 
oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan, 

 Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik 

kurallar konusunda eğitmekten, 

 Etik kurallarının benimsenmesinden ve içselleştirilmesinden, 

 Çalışanlarının işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, her türlü 

hakları ve dokunulmazlıklarını gözetmekten,  

 Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını 

desteklemekten, 

 Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, Etik Kurul’a 

iletilen tüm bildirimlerin özenle dikkate alınmasını ve kısa zamanda 

sonuçlandırılmasını sağlamaktan, 

  Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde 

yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli 

yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan, 

Darüşşafaka Yönetimi sorumludur. 

 

4. ETİK KODLARININ IŞIĞI ALTINDA ETİK İŞ VE ÇALIŞMA KURALLARI 

4.1. Darüşşafaka Çalışanlarının Hizmet Bilinci  

Darüşşafaka çalışanları, Cemiyet Tüzüğü’nde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde; 

sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, güvenilirliği ve hesap 

verebilirliği esas alır. 

Haklara Saygı 

Evrensellik 

Toplumun tüm kesimleri ve tüm paydaşlarımızla 

ilişkilerimizde, insan haklarını ve tüm canlıların 

haklarını gözetecek şekilde davranırız. Yerel etik 

değerler yanında evrensel kabul görmüş etik 

değerleri de benimser ve gözetiriz. 
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Bir hiyerarşi gözetilmeksizin tüm Darüşşafaka çalışanları; ifa edecekleri görevlerini eksiksiz 

olarak, karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde yapar, görevi ile ilgili yasa ve mevzuat 

hükümleri ile Darüşşafaka’nın iç düzenlemelerini bilir. Görevini bu çerçevede  dikkat, özen ve 

bağlılıkla; zamanında, doğru, en iyi şekilde yerine getirir. 

4.2. Paydaşlara Karşı Sorumluluklar 

Darüşşafaka çalışanları, Cemiyet Tüzüğünde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde; 

sorumlu bulunduğu paydaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı 

ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, memnuniyeti arttırmayı, 

hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler. 

4.3. Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Standartlara Uyum  

Darüşşafaka çalışanları, Cemiyet Tüzüğünde belirtilen hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen hizmet standartlarına ve süreçlere uygun şekilde yürütürler. Hizmetten 

yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek, onları hizmet süreci 

boyunca aydınlatırlar. 

4.4. Amaç ve Misyona Bağlılık 

Darüşşafaka çalışanları Cemiyet’in amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Görevlerin 

ifası sırasında, genel olarak ülkenin ve toplumun refahı, buna bağlı olarak da Darüşşafaka’nın 

hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.  Darüşşafaka’nın genel amaç ve ilkelerini, 

hedef ve politikalarını, saygınlığını, çıkarlarını korurlar. 

4.5. Adalet, Eşitlik ve Dürüstlük 

Darüşşafaka çalışanları, tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri 

doğrultusunda hareket ederler.  

4.6. Saygınlık ve Güven 

Darüşşafaka çalışanları,  kamunun ve paydaşlarının Darüşşafaka’ya duyduğu güvene layık 

olduğunu davranışlarıyla gösterirler.  Darüşşafaka’nın saygınlığına gölge düşürecek 

davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar. Her yerde ve her zaman Darüşşafaka’nın toplumdaki 

itibarına uygun, özenli ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri için iyi örnek oluşturacak 

bir şekilde davranırlar. 

4.7. Kayıt ve Finansal Raporlamalarda Doğruluk  

Darüşşafaka çalışanları, Cemiyetin yasal muhasebe kayıtlarına girmeyecek hiçbir işlemi 

yapmazlar, tüm kayıtlar belgelerle ispatlanabilir nitelikte olur. Faturasız mal / hizmet satın 

almak isteyen gerçek ve / veya tüzel kişilere satış yapmazlar. Tüm işlemleri ilgili yasaların 
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öngördüğü çerçevede kayıt altına alırlar. Mevzuata uygun, doğru ve eksiksiz raporlama 

yaparlar. 

 

 

4.8. İş Sağlığı ve İş Güvenliği  

Darüşşafaka çalışanları,  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak yasalara, diğer hukuksal 

düzenlemeler ile prosedürlere, Cemiyet ve bağlı kurumlarında işyeri güvenliği ve çalışanların 

sağlığını korumak amacıyla alınan önlemlere uymakla yükümlü olduklarını bilerek hareket 

ederler.  

 

4.9. Cemiyet Kaynaklarının Verimli Kullanımı  

 

Darüşşafaka çalışanları, Cemiyet’e ait bina ve taşıtlar ile diğer kaynakları amaç ve hizmet 

gerekleri dışında kullanmazlar ve kullandırmazlar. Bunları korur ve her an hizmete hazır halde 

bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar. 

Darüşşafaka çalışanları, Cemiyet’e ait bina ve taşıtları ile diğer kaynakların kullanımında israf 

ve savurganlıktan kaçınırlar. Mesai süresini, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken 

etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. 

4.10.  Çıkar Çatışmasından Kaçınma 

Çıkar çatışması, çalışanların görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen, 

kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara 

sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi 

çıkarlara sahip olma halini ifade eder.  

Darüşşafaka çalışanları, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda 

dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının 

farkına varır varmaz çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendini uzak tutarlar. Bu 

kapsamda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu başkan ve üyelerinde olduğu gibi, Cemiyet 

çalışanlarının kendilerine, eşlerine, üçüncü dereceye kadar olan kan ve ikinci dereceye kadar 

olan kayın hısımları ile evlatlıklarına, ayrıca tüm bu kişilerin sermayesinde çoğunluk sahibi 

oldukları ve / veya yönetimine katıldıkları ya da danışmanlık yaptıkları şirketler ve kurumlara 

Cemiyet taşınmazlarının satışı yapılması yasaklanmıştır. Bu kişilerin Cemiyet taşınmazlarını 

satın alma teklifleri geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği gibi,  Cemiyet taşınmazlarının 

açık artırmalarına da kabul edilmezler. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine 

olduğu gibi,  Cemiyet çalışanları ile bu kişilerin birinci dereceden kan ve sıhrî hısımlarının 
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sermayesini ve yönetimini kontrol ettiği şirketlerden, herhangi bir şekilde satın alma 

yapılamaz. 

 Görev ve Yetkilerin Menfaat Amacıyla Kullanılmaması 

Darüşşafaka çalışanları;  görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya 

üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar. Akraba, eş, dost ve 

hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya 

kayırmacılık yapmazlar. 

 Hediye Kabulü 

Kişinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme 

ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul 

edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.  

Darüşşafaka çalışanlarının, yukarıda belirtilen kapsamda hediye almaması, çıkar beklentisiyle 

hediye vermemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlamaması temel ilkedir. 

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır. 

- Darüşşafaka Cemiyetine katkı anlamına gelen, Cemiyet hizmetlerinin hukuka 
uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve Cemiyet hizmetine tahsis edilmek, 
kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla 
alınanlar, 

- Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar 
(Bedelinin 100 TL’yi geçmemesi kaydıyla), 

- Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya 
hediyeler, 

- Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna 
benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, 

- Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve 
el sanatları ürünleri. 

 
Bağış niteliğinde olan hediyeler, Bağış Biriminin bilgisi ve onayı dâhilinde, envantere işlenmek 

sureti ile tutanak altına alınarak kabul edilebilir. 

 

 Cemiyet Dışı Çalışma ve Ticaretle Uğraşma Yasağı 
 

Darüşşafaka çalışanları, Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir ve esnaf sayılmalarını gerektiren 

bir faaliyette bulunamaz. Ticaret ve Sanayi Şirketlerinde görev alamaz, mümessil veya ticari 

vekil olamaz. Personelin zaruri durumlarda yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunması 

Yönetim Kurulu iznine bağlıdır. 
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Darüşşafaka çalışanları, çalışma saatleri dışında dahi olsa, gerçek veya tüzel kişilere ait başka 

bir işyerinde ücretli veya ücretsiz çalışmazlar. Ancak, atanmalarına onay veren en üst makam 

tarafından izin verilmesi halinde, ayrıca görevlerini aksatmamak ve gönüllülük koşuluyla,  

yönetmelikte tahdidi olarak sayılmış olan Dernek ve vakıflarda yöneticilik; üniversite, yüksek 

okul ve diğer eğitim kuruluşlarında eğitmenlik; resmi makamlarca verilen bilirkişi veya 

hakemlik görevlerini yapabilmeleri olanaklıdır. Bunlar dışında kalan görevlerde hizmet için 

izin verilebilmesi, Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. 

 

Çalışanlar,  çıkar çatışması ortaya çıkartabilecek yakınlığı bulunan kişilerle iş ilişkisi içerisine 

giremezler. Darüşşafakanın birlikte çalıştığı, hizmet/ürün satın aldığı tedarikçiler ile karşılıklı 

değer yaratacak biçimde ticari ilişki içinde bulunmazlar. 

 

4.11. Kişisel İlişkiler 

Darüşşafaka çalışanları arasında ya da iş ortakları ile çalışan arasında, arkadaşlıkların 

oluşabilmesi doğal kabul edilmektedir. Cemiyet özel hayata müdahil olmaz. Davranışlarıyla 

ilgili sorumluluk, Darüşşafakalının tamamen kendisine aittir. Ancak çalışanlar bu tip ilişkilerin 

bağımsız ve doğru karar alma durumlarını etkilemesine ve işe bununla ilgili bir yansıma 

olmasına izin vermezler. 

4.12. Birlikte Çalışma Politika ve Uygulamaları  

Darüşşafaka çalışanları, kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirip, 

yasal düzenlemelere uygun davranırlar. 

Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel 

engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilmez. Kişilerin uyumlu bir şekilde 

çalışmaları sağlanır. 

4.13. Beyanat ve Açıklamalar 

Darüşşafaka çalışanları, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak Cemiyet’i bağlayıcı 

açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermez. 

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. 

yerlere konuşmacı olarak katılmak; İletişim Biriminden sorumlu Genel Sekreter 

Yardımcılığının onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilmez. 

4.14. Sosyal Medya Kullanımı  

Darüşşafaka çalışanları, sosyal medya ortamında etik kurallar çerçevesinde davranırlar. Bir 

Sivil Toplum Kuruluşu ferdi olduğunun bilinci ile paylaşımlarına, beyanlarına özen gösterirler. 

İş dışındaki konularda iletişim amacıyla kurumsal e-posta adresini kullanmaz ve paylaşmazlar. 
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Yetkileri olmadığı sürece Cemiyet adına sayfa, profil vb. oluşturmazlar. Gerekmediği ve 

görevi olmadığı sürece Cemiyet adına paylaşımlarda, beyanatlarda bulunmazlar. Sosyal 

medyada, Cemiyet hakkındaki yorum, iletim vb. için yetkisi olmadığında konuya müdahil 

olmazlar,  iletisim@darussafaka.org üzerinden ilgili kişileri bilgilendirirler. 

Sosyal Medya Kullanım Kılavuzuna bağlı ve uygun hareket eder. 

4.15. Siyasal Faaliyet ve Aktiviteler  

Darüşşafaka çalışanları; kurumdaki unvanlarını, kurumun adını ve kurum olanaklarını 

kullanarak siyasi ve ideolojik amaçlı beyanlarda bulunamazlar, eylemlere katılamazlar, bir 

siyasi partinin propagandasını yapamazlar.  

4.16. Gizlilik  

Darüşşafaka çalışanları;  çalışmaları sırasında öğrendikleri kişisel ve kurumsal bilgileri üçüncü 

kişilerle paylaşmazlar, bu konuda gerekli her türlü dikkat ve özeni göstererek Darüşşafaka’ya 

zarar verebilecek bir davranışta bulunmaktan kaçınırlar. 

Tüm Darüşşafaka çalışanları, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak 

elde ettikleri kurumsal ve gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü 

kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde 

etmek için kullanmazlar. Görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yasalar gereği yetkili 

makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklamazlar. 

İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel 

özlük bilgilerini amaçları dışında kullanmaz ve kişilerin rızası olmadan üçüncü kişilerle 

paylaşmazlar. 

Kişiye özel olan, maaş, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir. Darüşşafaka çalışanları, 

bağlı bulunduğu yönetici ve insan kaynakları dışında kimse ile bu bilgileri paylaşmazlar. Kendi 

özlük bilgilerini açıklaması için diğer çalışanlara doğrudan ya da dolaylı baskıda bulunmazlar. 

4.17. Yetkili Makam ve Birimlere Bildirim  

Darüşşafaka çalışanları,  yasalar ve kurum iç mevzuatı ile bağdaşmayan iş ve eylemlerde 

bulunması talep edildiğinde veya bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında 

durumu, gereğine göre amirlerine ve yasal mercilere; etik ilkelere uyumsuzluk söz konusu 

olduğunda ise,  Etik Kurula bildirirler. 
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