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ETİK KOMİSYONU 2021 YILI FAALİYET RAPORU 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri 
Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi 
gereğince; kamu kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin 
etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili tavsiyelerde, yönlendirmede 
bulunmak ve etik uygulamalarını değerlendirmek üzere, 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Valilik Makamının 11/10/2021 tarihli ve 11293 sayılı 
onayları ile İl Yazı İşleri Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı Başkanlığında, İl Yazı İşleri 
Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü ve Hukuk İşleri Şube Müdüründen oluşan Etik Komisyonu 
kurulmuş olup, Komisyonun Başkan ve Üyelerine ait bilgiler Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
Başkanlığına bildirilmiş olup Valiliğimiz internet sitesinde Etik Komisyonu üyelerine ait 
bilgiler yayınlanmıştır. 

Komisyon tarafından 16.02.2021, 20.05.2021, 30.09.2021 ve 28.12.2021 tarihlerinde 
yapılan toplantılarda; 

1- Valiliğimize ataması yapılan ve görev yapan personelin özlük dosyalarının kontrol 
edilerek etik sözleşmesi bulunmayanların tespit edilmesi, özlük dosyasında etik 
sözleşmesi bulunmayan personele etik sözleşmesi imzalattırılmasına, 

2- İlçe Kaymakamlıklarınca Etik Komisyonu ile ilgili gerekli güncellemelerin 
yapılmasına, 

3- Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken 
uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış 
göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde 
adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda 
güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın 
güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu 
davranışlar konusunda bilgilendirmek amacıyla Valiliğimiz personeline yönelik 
düzenlenecek hizmet içi eğitimlerde etik davranış ilkeleri konusuna yer verilmesine, 

4- Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığının “Hediye Alma Yasağı” 
konulu genelgesinin kurum amirlerince personele duyurulması, 

5- Kamuda etik kültürünün yerleşmesi, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken 
uymaları gereken etik davranış ilkelerinin bilinmesi ve toplumda güvensizlik 
yaratan durumların ortadan kaldırılması amacıyla Kamu Görevlileri Etik Davranış 
İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurum 
amirlerince personele hatırlatılmasına, 

6- Etik haftası süresince Valilik ilan panosuna Kamu Etik Kurulunun internet sitesinde 
yer alan görsel materyallerin asılmasına, 
 



7- Vatandaşlarımız tarafından Valilik Makamına sunulan dilekçe ve resmi 
kurumlardan gelen yazıların kaydedilip ilgili birimlere gönderilmesi, birimlerce 
yasal süreleri içinde cevaplandırılması, 

8- Vatandaşlarımızın beklemesi gereken durumlarda rahat edebilmesi için büroların 
fiziki ortamlarının uygun hale getirilmesi, 

9- İşlemi mevzuat açısından olumsuz olan vatandaşlarımıza nazik, nezaket kuralları 
çerçevesinde konu izah edilerek mevzuat açıklayıcı olarak anlatılması, 

10- Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik 
işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 
kullanımına ilişkin 30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2021/14 sayılı Genelgesinde belirtilen tasarruf 
ilkelerinin uygulanması ile ilgili kurum amirlerince gerekli tedbirlerin alınmasına,  

11- Valiliğimizde görev yapan personele hizmet binası, taşıtlar ve diğer araç gereçlerin 
kamu hizmeti dışında kullanılmaması, bu gereçlerin ilgili mevzuatları gereğince 
korunması hususunda kurum amirlerince gerekli tedbirlerin alınmasına, 

12- Valiliğimizde görevli personele kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde 
davranmaları ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını 
davranışlarıyla göstermeleri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin 
üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hareket etmeleri, kamu hizmetlerinden 
yararlananlara kötü davranmamaları ve taraf tutmamaları hususlarının hatırlatılması, 

13- Valiliğimizde görevli personele kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki 
çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri 
uyarınca yasal süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmalarının hatırlatılması 

14- Kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımında Kamu Etik Kurulunun 2021/81 
sayılı ilke kararı doğrultusunda hareket etmelerine,  

15- Etik Komisyonu tarafından alınan kararların, yapılan çalışmalar ve faaliyetlerin 
kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Valiliğimiz internet sitesinde yayımlanmasına 
karar verilmiştir. 

 
 

 

 

 


