
 
 

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

HUKUK FAKÜLTESİ ETİK İLKELERİ 

 

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri 

İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ilkelerine uygun hareket eder. Bu 

bağlamda aşağıdaki etik davranış ilkelerine uyulması esastır: 
 

 Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti ve halka hizmet bilinci 

 Hizmet standartlarına uyma bilinci 

 Amaç ve misyona bağlılık 

 Dürüstlük ve tarafsızlık 

 Saygınlık ve güven 

 Nezaket ve saygı 

 Yetkili makamlara bildirim 

 Çıkar çatışmasından kaçınma 

 Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 

 Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 

 Kamu malları ve kaynaklarının amaca uygun kullanımı 

 Savurganlıktan kaçınma 

 Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyanlarda bulunmama 

 Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 

 Dekan/dekan yardımcısının hesap verme sorumluluğu 

 Mal bildiriminde bulunma 

 

 

 



 
İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi 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 diğer kurum ve 

kuruluş ve üniversiteler ile işbirliği yapar. 

 

 

 

 

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi geleceğin hukukçularını yetiştirmenin 

bilinci ile eğitim ve öğretim süreçlerine  

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca çıkarılan “Türk Yargı Etiği Bildirgesi”, 

“Yargıtay Etik İlkeleri” ve “Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları”nı dâhil eder. Bu 

bağlamda Hâkim/savcı/avukat eğitiminde yerleştirilmesi hedeflenen etik davranış 
ilkeleri şunlardır: 

 
 

 İnsan onuruna ve haklarına saygılı olma. 

 İnsan haklarını koruyucu ve herkese eşit davranma. 

 Bağımsız olma. 

 Tarafsız olma. 

 Dürüst ve tutarlı olma. 

 Yargıya olan güveni temsil etme. 

 Mahremiyeti gözetme. 

 Mesleğe yaraşır şekilde davranma. 



 
 Yetkin olma. 

 Mesleklerinde özenli davranma. 

 Mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak 

biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütme. 

 Yazarken, konuşurken düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklama. 

 Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalma. 

 Avukatın kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinmesi, mesleki 

çalışma dışında kişisel anlaşmazlıklarda, avukatlık sıfatının özelliklerinden 

yararlanmama. 

 Hâkim-savcı-avukat ilişkilerinde, hizmetin özelliklerinden gelen ölçülere 
uygun davranılması ve karşılıklı saygı. 

 

 

 


