
 
DARÜŞŞAFAKA ETİK KURULU YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Darüşşafaka Etik Kurulunun oluşumuna 
ilişkin kurallar ile görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir. 

 
Kapsam 

Madde 2- Darüşşafaka Cemiyeti ile bağlı kurum ve kuruluş çalışanlarının, 
Cemiyet ile ilgili tüm işlem ve faaliyetlerinde iş ve çalışma etiği ilke ve 
kurallarına uyumun değerlendirilmesi, bu amaçla oluşturulacak Darüşşafaka 
Etik Kurulunun yapısı, başvuru usulleri, işlev ve görevleri ile uygulama esasları 
bu Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. 

 
Dayanak 

Madde 3- Bu Yönetmelik dayanağını Tüzüğün 40. ve 56. maddelerinden 
almaktadır. 

 
Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte bahsi geçen; 
Tüzük / Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğünü, 

Cemiyet / Darüşşafaka Cemiyetini, 
Yönetim Kurulu / Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunu, 
Yönetim Kurulu Başkanı / Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanını, 
Kurul / Darüşşafaka Etik Kurulunu, 
Genel Sekreter / Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterini, 
Baş Hukuk Müşaviri / Darüşşafaka Cemiyeti Baş Hukuk Müşavirini, 



İç Denetim Birim Yöneticisi /  Darüşşafaka İç Denetim Birimi Yöneticisini, 
Darüşşafaka Çalışanları / Darüşşafaka Cemiyeti ile Cemiyete bağlı tüm kurum 
ve birimlerden oluşan idari bütünde hizmet sözleşmesi ile görev yapan tüm 
yönetici, yetkili ve çalışanları, 
 Etik ilke ve kurallar / Yerel veya uluslararası kabul görmüş etik ilke ve 
kuralları,  
İş ve Çalışma Etiği Kuralları / “Darüşşafaka Etik Kodları” dokümanında 
tanımlanmış, iş ve çalışma etiği kurallarını, 
ifade eder. 

                                                     
İKİNCİ BÖLÜM 

Kurulun Amaç ve İşlevi ile Yetki ve Görevleri 
 
Kurulun Amaç ve İşlevi 

Madde 5-  Kurulun amaç ve işlevi; Cemiyetin tüm işlem ve faaliyetlerinde iş ve 
çalışma etiği ilkelerine uyumun en etkin biçimde sağlanması için bu etik 
ilkelerin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini ve değerlendirmesini yapmak, bu 
konulardaki eksiklikleri tespit ederek bu ilkelere en nitelikli şekilde uyumun 
sağlanması ve buna yönelik strateji ve politika oluşturulmasına ilişkin sonuç ve 
önerilerini Yönetim Kurulunun değerlendirmesine sunmak, etik ilkelere aykırı 
bir uygulamayı tespit ettiğinde ya da böyle bir aykırılık bildirildiğinde gerekli 
inceleme ve değerlendirmeleri yapmak suretiyle raporunu Yönetim Kuruluna 
iletmektir. 

 
Kurulun Yetki ve Görevleri 

Madde 6- Kurulun, bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen işlev ve amacı 
doğrultusunda   
6.01- Cemiyetin tüm birim ve faaliyetlerinde, etik iş ve çalışma ilkelerini    
 geliştirmek, bu ilke ve kuralların benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak 
amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.  



 6.02- Etik iş ve çalışma ilkelerinin uygulanma yöntemlerini, uygulanıp 
uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak 
uymama nedeniyle meydana gelen uyumsuzluk ve çatışmaları tespit etmek ve 
bu konuda iyileştirici önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.  
6.03- Etik iş ve çalışma uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve 
faydalarının Cemiyet çalışanları ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve Cemiyette 
verimli ve etkin bir “İş ve Çalışma Etiği Kültürü” nün yerleşip yerleşmediğini 
değerlendirmek. 
6.04- Darüşşafaka çalışanlarına etik duyarlılık kazandırılması ve etik yaşam 
kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik seminer, panel, eğitim çalışmaları 
düzenlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak. 
6.05- Etik ilke ve kurallarda yerel ve uluslararası gelişimleri göz önünde 
bulundurarak, gerektiğinde Darüşşafaka Etik Kodları ile iş ve çalışma etiği 
kurallarının bunlara uygun olarak geliştirilmesi yolunda önerilerini Yönetim 
Kuruluna sunmak. 
6.06- Darüşşafaka bünyesinde ortaya çıkan etik sorunları değerlendirerek 
gerektiğinde yöneticiler ve çalışanlardan bilgi, belge ve görüş talebinde 
bulunmak. Gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulundan alınacak karar 
sonucunda, bağımsız uzmanların danışmanlığından yararlanmak.  
6.07- Etik ilke ve kurallara uyumsuzluk tespit ettiğinde ya da kendisine bu 
konuda bildirim yapıldığında, Darüşşafaka Etik Kodları dokümanındaki iş ve 
çalışma etiği ilke ve kuralları doğrultusunda yeterli ve inandırıcı kanıtlara dayalı 
değerlendirme yapmak, görüş ve sonuç kararını Yönetim Kuruluna bildirmek. 
6.08- Çalışanların şahsi çıkar doğrultusunda gerçeğe aykırı olarak yapılmış 
olan veya yalan ve / veya iftira niteliğinde olan kasıtlı bildirimleri halinde, 
bildirimde bulunan hakkında iş ve çalışma etiği ilke ve kuralları doğrultusunda, 
yeterli ve inandırıcı kanıtlara dayalı değerlendirmeyi resen yaparak, görüş ve 
raporunu Yönetim Kuruluna bildirmek. 

                 
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

Kurula Başvuru 
 



Madde 7- Darüşşafaka çalışanlarının, etik kurallara aykırı bir uygulama, 
davranış ya da politika tespit etmeleri halinde, Kurula başvuruda aşağıdaki 
usul ve süreç izlenmelidir. 
7.01- İddiayı ispat edecek varsa kesin belge, doküman, kanıt ile veya ciddi 
şüphe uyandırabilecek ve etik ihlal olduğu hakkında kuvvetli delil başlangıcı 
olabilecek bilgi, belge, doküman sair kanıt vasıtaları ile başvuru yapılmalıdır.  
7.02- Başvurular, Kurul Başkanlığına hitaben yazılı olarak, ya da doğrudan 
Kurul için tasarlanmış ihbar hattı üzerinden e-posta ile yapılmalıdır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kurulun Oluşum ve Çalışma Esasları 
 
Kurulun Oluşumu 
Madde 8- Kurul, Baş Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter ve İç Denetim Birim 
Yöneticisi’nden oluşan bir heyet halinde çalışır. Etik Kurula Baş Hukuk 
Müşaviri başkanlık eder. 

 
Kurulun Çalışma Esasları 

Madde 9- Kurul, çalışmalarını aşağıdaki usul ve esaslara uygun olarak 
yürütür. 
9.01- Kurul, çağrıya gerek olmaksızın ayda en az bir kere rutin olarak ve 
ayrıca başvuru üzerine veya resen etik bir sorun veya ihlal tespiti halinde Kurul 
Başkanının daveti üzerine toplanır. 
9.02- Kurula başvuru olduğunda, Kurul Başkanı, en geç otuz  gün içerisinde 
Kurulu toplayarak başvuruyu gündeme almak durumundadır.  
9.03- Kurul Başkanı tarafından hazırlanan toplantı gündemi, toplantıdan asgari 
üç gün önce Komisyon üyelerine Kurulun sekretaryası tarafından ulaştırılır. 
9.04- Kurulun inceleme sürecinin tamamı tutanaklar ile dökümante edilir. İlgili 
bilgi, belge, dokümanlar vb. tutanağa eklenir. Tutanaklar, Kurul Başkanı ve 
üyeleri tarafından imzalanır. 



9.05- Cemiyetin Yönetim Kurulu Asistanı, Kurulun sekretaryasını yürütür. 
Toplantı tutanaklarının ve sonuç kararlarının düzenli halde tutulması, ilgili bilgi, 
belge, dokümanların eklenmesi, sonuç kararların Yönetim Kuruluna iletilmesi 
ve karar defterinin muhafazası, Kurul sekretaryasının sorumluluğundadır. 
9.06- Kurul ilk incelemesinde başvuruyu iş bu Yönetmeliğin 7.01 maddesinde 
aranan ön koşullar yönünden inceler. Bu ön koşulların gerçekleşmediğine 
karar verirse buna ilişkin karar ve raporunu oluşturur ve Yönetim Kurulunu 
bilgilendirir. Ön koşulların varlığının tespiti halinde ise, Kurul bu başvuruyu 
esası yönünden değerlendirir. 
9.07- Kurul tarafından bildirimde bulunan kişilerin kimliği gizli tutulur. 
9.08- Kurul incelemelerini gizlilik içinde yürütür. Yöneticilerden, çalışanlardan 
ve bağımsız uzmanlardan bilgi, görüş danışmanlık alınması gerektiğinde de, 
gizliliğin ihlal edilmemesi için gerekli önlemleri alır, uyarılarda bulunur. 
9.09- Kurul inceleme sürecinde ispat niteliği taşıyan, belge, doküman ve 
benzeri bilgileri doğrudan talep etme yetkisine sahiptir. 
9.10- Kurul incelemenin en kısa sürede ele alınarak, sonuçlandırılması için 
azami gayreti gösterir. 
 
9.11- Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Toplantılarda alınan kararlar, Kurul 
Karar Defterine kaydedilir. 
9.12- Kurulun sonuç görüş ve kararları, aykırı görüşte olan kurul Başkan veya 
üyesinin görüşüyle birlikte bütün Komisyon Üyeleri tarafından imzalandıktan 
sonra gereği için Yönetim Kurulu Başkanına sunulur. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 
Yürütme 

Madde 10- Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerle ilgili bütün işlemler Tüzüğün 
54. maddesi uyarınca Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. 

 
Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler 



Madde 11- Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı 
Yönetim Kuruludur. 

 
Yürürlük 

Madde 12- Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 08.12.2015 gün 59 sayılı kararı 
ile kabul edilmiştir. 
 


