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Amaç  
 
Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; kurumda görevlilerin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik 
davranış ilkelerini belirlemektir. 
 
Kapsam ve Hukuki Dayanak 
 
Madde 2. Bu yönetmelik, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulları, yönetici 
ve personeli ile Temsilcileri kapsamak üzere, Yeşilay Cemiyeti Etik Değerlerini belirlemek üzere, 
07.09.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen tüzüğün Madde 24’ün 2. Fıkrası gereğince 
hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar  
 
Madde 3. Bu Yönetmelikte geçen;  

a. Yeşilay/Cemiyet : Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ni  
b. Yönetim Kurulu       : Yeşilay’ın Yönetim Kurulu’nu, 
c. Başkan  : Yönetim Kurulu Başkanı’nı, 
d. Genel Sekreter        : Yönetim Kurulu Genel Sekreteri’ni, 
e. Genel Müdür  : Yeşilay’ın Genel Müdürünü, 
f. Birim Yöneticisi  : Yeşilay Departman Yöneticilerini, 
g. Personel   : Birim Yöneticilerine bağlı çalışanları, 
h. Kurul   : Yeşilay Disiplin Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Raportörünün          

   oluşturduğu kuruldur 
i. Şube   : Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şubelerini, 
j. Temsilci   : Türkiye Yeşilay Cemiyeti temsilcilerini, 
k. Etik Davranış İlkeleri: Yeşilay görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini,  
l. Bilgi  : Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan 5176 sayılı Kanun  

        kapsamında inceleme ve araştırmalara ilişkin her türlü veriyi, 
m. Belge  : Kurum ve kuruluşların sahip oldukları 5176 sayılı Kanun kapsamında            

yapılacak inceleme ve araştırmalarla ilgili yazılı, basılı veya 
çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, 
talimat, kroki,   plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, 
elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri 
taşıyıcılarını, 

 
İfade eder.  
 

Etik Davranış İlkeleri 
Görevin Yerine Getirilmesinde Sivil Toplum Bilinci 
Madde 4. Cemiyet Mensupları, sivil toplum çalışmalarının yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, 
katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, toplum yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, 
öngörülebilirliği ve beyana güveni esas alırlar. 
 
Amaç ve Misyona Bağlılık  
Madde 5. Cemiyet Mensupları, Cemiyetin amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Toplumun 
sağlığının korunması ve Yeşilay’ın hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler. 
 
Dürüstlük ve Tarafsızlık  
Madde 6.  

a. Cemiyet Mensupları, tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri 
doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada 
dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan 
hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış 
ve uygulamalarda bulunamazlar.  

b. Yeşilay mensupları takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü 
keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.  
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Saygınlık ve Güven  
Madde 7.  

a. Yeşilay mensupları, sivil toplumda güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği 
itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Hedef grupların Yeşilay hizmetlerine 
güven duygusunu zedeleyecek, şüphe yaratacak ve adalet ilkesine zarar verecek davranışlarda 
bulunmaktan kaçınırlar.  

b. Çalışanlar, sunulan hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu 
bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi 
savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar.  

c. Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan Yeşilay personeli, keyfi davranışlarda, baskı, 
hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor 
düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri çıkarlar talep 
edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler. 

 
Nezaket ve Saygı  
Madde 8. Cemiyet Mensupları, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara 
karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya 
yetkiliye yönlendirirler. 
 
Yetkili Makamlara Bildirim  
Madde 9. Cemiyet Mensupları, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya 
yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir 
eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler.  
Konuya muhatap olan yöneticiler, ihbarda bulunan çalışanın kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi 
bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar. 
 
Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması  
Madde 10.  

a. Yeşilay mensupları; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler 
lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar. Akraba, eş, dost kayırmacılığı, siyasal 
kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.  Yönetim 
Kurulunun onayı olmaksızın görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya 
başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin Cemiyet adına satışını yaptıramazlar.  

b. Yeşilay mensupları, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri 
resmi ve/veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan 
veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için 
kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir 
kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar.  

  
Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı  
Madde 11.   

a. Yeşilay mensuplarının tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını 
etkileyebilecek büyüklükte ekonomik değeri olan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen 
her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.  

b. Cemiyet mensuplarının yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek 
veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya 
veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. 

c. Yeşilay Mensupları için aşağıda belirtilen hususlar hediye alma yasağı kapsamındadır: 
i. İş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama 

hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,  
ii. Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa 

fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler, 
iii.  Cemiyet hizmetlerinden yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda 

türü hediyeler,  
iv. Cemiyetle iş veya hizmet ilişkisi içinde olan şirket ve finans kuruluşlarından piyasa 

koşullarının altındaki maliyetlerle alınan borç ve krediler.  
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d. Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:  
i. Kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini 

etkilemeyecek olan ve Yeşilay hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine 
veya aktifine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar ile kurum ve 
kuruluşlara yapılan bağışlar,  

ii. Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar, 
iii.  Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya 

hediyeler,  
iv. Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna 

benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,  
v. Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el 

sanatları ürünleri,  
 
Dernek Malları ve Kaynaklarının Kullanımı  
Madde 12. Cemiyet Mensupları, Yeşilay’ın mal varlığı olan bina ve taşıtları ile diğer malları ve 
kaynaklarını Cemiyet amaçları ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları 
korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.  
 
Savurganlıktan Kaçınma  
Madde 13. Cemiyet Mensupları, bina ve taşıtlar ile diğer malları ve kaynakların kullanımında israf ve 
savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını 
kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. 
 
Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan  
Madde 14. Cemiyet Mensupları, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumları 
bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat 
veremezler.  
 
Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık  
Madde 15.  

a. Cemiyet Mensupları, kurumun çalışma alanıyla ilgili olan bilgiler çerçevesinde, halkın bilgi 
edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde 
istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar 
dışında, usulüne uygun olarak verirler. 

b. Üst yöneticiler, ilgili kanunların ve kurum politikalarının izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale 
süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar.  

 
Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu  
Madde 16.  

a. Cemiyet Mensupları, sivil toplum hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve 
yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman 
açık ve hazır olurlar.  

b. Yöneticiler, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri 
engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında belirler ve uygulamaya 
koyar. Yetki alanında görev yapan personelin yolsuzluk yapmasını önlemeye yönelik gerekli 
tedbirleri alırlar.  

 
Eski Çalışanlarla İlişkiler  
Madde 17.  

a. Cemiyet, eski mensuplarını cemiyetin sahip olduğu imkânlardan ayrıcalıklı bir şekilde 
faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz. 

b. Görevden ayrılan, iş akdi feshedilen kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak 
kaydıyla, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, 
bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilemez. 
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Etik Davranış İlkelerinin Uygulaması ve Etik Kültürün Yerleştirilmesi 
Etik Davranış İlkelerine Uyma  
Madde 18.  

a. Cemiyet Mensupları, görevlerini yürütürken bu Yönetmelikte belirtilen etik davranış ilkelerine 
uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, çalışanların istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin 
bir parçasını oluşturur.  

b. Bu kapsamda işe alınan her personel, bir ay içinde, Ek-1'de yer alan "Etik Sözleşme" belgesini 
imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge personelin özlük dosyasına konur. 

c. Yöneticiler, kendi birimlerindeki personelin performansını, bu Yönetmelikte düzenlenen etik 
davranış ilkelerine uygunluk açısından da değerlendirirler. 

 
Personeli Bilgilendirme  
Madde 19. İstihdam edilen her düzeydeki personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik 
davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirilir. 
 
Etik Kültürün Yerleştirilmesi ve Eğitimi  
Madde 20. Etik Kurul ve Yeşilay Eğitim Birimi, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda 
her türlü çalışmayı yapar, yaptırır, araştırma, yayın, anket, kamuoyu yoklaması, bilimsel toplantılar ve 
benzeri etkinlikler düzenler, eğitim programları hazırlar, koordine eder, yürütür veya bu konularda 
bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ve konusunda uzman sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.  
 
Kurumsal Etik İlkeleri  
Madde 21. Bu Yönetmelikle belirlenen etik davranış ilkeleri, Yeşilay Genel Merkez ve Şube 
yönetimlerinde uygulanır. Ayrıca, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine göre çalışmalar yürüten 
gönüllü komisyon grupları da kendi etik davranış ilkelerini düzenlemek üzere Kurulun inceleme ve 
onayına sunabilir. 
 
İnceleme ve Araştırma Yetkisi  
Madde 22. Kurul, etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, inceleme ve 
araştırma yaparken etik davranış ilkelerinin ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütmekle yükümlüdür. 
Kurul, bu gereksinimle başlatacağı inceleme ve araştırmaları, en geç üç ay içinde sonuçlandırır.  
Kurul, ayrıca benzer kurum ve kuruluşlarda etik davranış ilkelerinin işletilmesine yönelik inceleme ve 
araştırma yapabilir, deneyim paylaşımında bulunabilir. 
 
Etik Kültürün Geliştirilmesi  
Madde 23. Kurumda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri 
konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik 
uygulamaları geliştirmek Genel Müdürün sorumluluğundadır.  
 
Görüş Bildirme  
Madde 24. Kurul, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik olarak 
görüş bildirmeye yetkilidir. 
 
 
Madde 25. Başvuru ve Resen İnceleme usul ve Esasları, Başvuru Biçimleri, Başvuru usulü, 
Başvuruların Kabulü Ve İşleme Konulması, Resen İnceleme, Toplanma Ve Karar Yeter Sayısı İle 
Kararlarda Bulunacak Hususlar, Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan Disiplin Yönetmeliği hükümlerine 
tabidir. 
 
Geçici Madde Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde personele, 18. maddede 
düzenlenen "etik sözleşme" belgesi imzalatılarak,  personelin özlük dosyasına konulur.  
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Yürürlük ve Uygulama   

Madde 26. Bu yönetmelik, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yönetmeliğin uygulanmasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.  

 
 
 
EK.1.  
 

 
 

 
 
Yeşilay Personeli Etik Sözleşmesi 
 
Sivil toplum hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve Cemiyet Mensuplarının halkın 
hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;  
 
 

 Hedef grupların günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde 
karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,  

 

 Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu 
yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,  

 

 Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, 
fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde 
hizmet gereklerine uygun davranmayı,  

 

 Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve 
manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat 
beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,  

 

 Yeşilay malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı 
ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,  

 

 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,  

 

 Yeşilay Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine 
bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. 

 
                                                                                                                                                         
İmza 
 

                                                                                                         
                                                                                                                 
 

 
 


