
KOCAELİ VALİLİĞİ 

 

ETİK KOMİSYONU YILLIK FAALİYET RAPORU (2021) 

 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 

“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 

in 29. maddesi gereğince İlimiz ve İlçelerimizde Etik Komisyonları oluşturulmuş olup, 

Valiliğimiz Etik Komisyonunun 2021 yılı faaliyet raporu aşağıya çıkarılmıştır. 

İl Etik Komisyonu faaliyetleri kapsamında; 22 Kasım 2021 Pazartesi günü  Kamu 

Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyelerinin katılımı ile il Valisi, Büyükşehir Belediye 

Başkanı, (Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri) Cumhuriyet Başsavcısı, Üniversite 

Rektörü, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları,  İlçe Belediye Başkan ve Yardımcıları,  İl/İlçe 

Emniyet Müdürleri/Müdür Yardımcıları/Şube Müdürleri, İl/İlçe Jandarma 

Komutanları/Yardımcıları/Birim Müdürleri, İl/İlçe Müdür/Müdür Yardımcıları/Şube 

Müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen 400 okul müdürü ve diğer kamu 

görevlilerinin de katıldığı Etik Eğitimi Toplantısı yapılmıştır. 

  

   Başiskele Kaymakamlığı: 

5176 Sayılı "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun" ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan "Kamu Görevlileri Etik 

Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 29. Maddesi gereğince; 

kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış 

ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede 

bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere daha önce Kaymakamlık Olur’u ile 

oluşturulan “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” güncellenerek 07.01.2021 tarihli ve 51 sayılı 

Makam Oluru ile Kaymakam İsmail GÜLTEKİN Başkanlığında, İlçe Yazı İşleri Müdürü 

Yalçın TEMUR, İlçe Nüfus Müdürü Mesut DEMİRTAŞ ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

Ramazan YAMAN’dan oluşturulmuştur. 

2021 yılı içerisinde ve 25 - 31 Mayıs Etik haftasında etik komisyonu ve bağlı kuramların 

faaliyetleri aşağıda ana başlıkları itibariyle özetlenmiştir. 

II-  Yapılan Çalışmalar: 

A- Bilgilendirme Çalışmaları ve Yazışmalar: 

Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla ilçemizdeki tüm kamu kuram ve 

kuruluşların etik günü ve haftası kapsamında kurum panolarına etik haftası afişlerinin asılması 

hususunda bilgilendirme yapılmıştır. 

B-Eğitim: 

İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet-İçi Eğitim Planı çerçevesinde ve Kamu 

Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25’inci 

maddesi gereğince Kaymakamlık içişleri personeline 16.08.2021 tarihinde Hizmet İçi Eğitim 

Semineri verilmiş olup, diğer kamu kurum ve kuruluşları personellerine eğitim verilmesi ile 

ilgili karar kurum amirlerine bildirilmiştir. 20.01.2021 tarihli ve 153 sayılı yazımız ile Kocaeli 

Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne Kamu Görevlileri Etik Kurulundan Etik Eğiticisi Talep 



yazısı yazılarak ilçemizde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele etik eğitimi 

verilmesi için etik eğiticisi talebinde bulunulmuştur. 

C-İlçe Etik Komisyonu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılan Etik Faaliyetleri 

1- İlçe Etik Komisyonunca; 

a)  31.01.2021 tarihli ve 2021/1 kararı ile etik komisyon ilkelerinden yetkili makamlara 

bildirim ve çıkar çatışmasından kaçınma ilkeleri değerlendirilerek komisyondaki kuram 

amirlerinin personellerine seminer verilmesine karar verilmiştir. 

b)  İlçe kamu kuramlarında görev yapan personellerin, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini 

zaman kaybetmeden yapılması, memur ve vatandaş arasındaki ikili ilişkilerde nazik, nezaket 

kuralları çerçevesinde hareket edilmesi, 

İlçe kamu kurum ve kuruluşlarına işlerin takibi için gelen vatandaşlarımızın rahat bir 

ortamda işlerini yaptırması ve memur-vatandaş arasında diyalog sorunu olmaması kapsamında 

Müdür odaları dâhil olmak üzere servis kapıları mesai saatleri içerisinde sürekli açık 

bulundurulması, 

Vatandaşlarımızın önceden bilgilenmelerini sağlamak amacıyla; Kamu Kuramlarımızda 

yaptıracağı işlerle ilgili olarak veya yılın belirli aylarında periyodik olarak harçlar, pul ücretleri 

gibi ödemelerin listesini ilgili Kuram tablo şeklinde hazırlayarak Hükümet Konağının girişinde 

bulunan ilan panosunda ve dairenin kapısında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde göreceği 

alanlarda ilan edilmesi, 

İlçe Kamu Kuramlarında, Kamu malları ve kaynakların israf edilmeden kullanılması 

yönünde bilgilendirme yapılması hususlarında kararlar alınarak tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarına bilgilendirme yapılmıştır. 

c)  Etik Günü ve Haftası hakkında personele bilgilendirme toplantısı yapılmış olup, etik 

ilkeleri anlatılarak etik ilkelerine uyulması hususunda tavsiyelerde bulunulmuş, bilgilendirme 

yapılmıştır. 

d)  25 - 31 Mayıs Etik haftasında Hükümet konağı binasının belirli yerlerine etik haftası 

ile ilgili afişler asılmıştır. 

Tüm personelin özlük dosyalarına etik sözleşmesinin konulması, 

Kamu bina ve taşıtları ile diğer kurumsal araçlar, hizmet gerekleri dışında kullanılmaması, 

bunların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirlerin 

alınmasına, 

Kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve 

yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman 

açık ve hazır olmalarının sağlanmasına karar verilmiştir. 

e)  Memurların mesai saatlerine uyması konularında gerekli uyarıların yapılarak daha 

güzel ve verimli hizmet sunmalarının sağlanması kararı verilmiştir. 

f)  Başiskele Kaymakamlığı resmi web sitesinde Etik Komisyonu tanıtım bilgilerine yer 

verilmiş olup, yıllık faaliyet raporları sitede yayınlanmıştır. 



g)  İlçemizde etik komisyonumuza 2021 yılında herhangi bir şikayet başvurusunda 

bulunulmamıştır. 

2-  İlçe Belediye Başkanlığınca; 

a)  Belediyede kurulan Etik Komisyonu’nun Belediye Başkan Yardımcısı Şaban 

BAYRAM başkanlığında, Yazı İşleri Müdürü Fevzi KARATAŞ ve İnsan Kaynaklan ve Eğitim 

Müdürü Sinan ÖZDENKAYA ’dan oluşturulduğu bildirilmiştir. 

b)  Kamuda Etik Kültürünü yerleştirmek adına her yıl etik haftasında eğitimler verilmiş 

olup, 2021 yılında pandemi nedeniyle konu ile ilgili herhangi bir faaliyet yapılmamıştır. Etik 

ile farkındalık oluşturmak amacıyla tüm hizmet birimlerinde kurumsal bilgi panolarında etik 

temalı afişler asılmıştır. 

3-  İlçe Emniyet Müdürlüğünce; 

Etik faaliyetleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline; 

-2021 yılı içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan tüm personele “Emniyet 

Teşkilatı Etik Sözleşmesi” ve “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” okutularak imzalatılmış 

olup, özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir. Ayrıca mesleğe yeni başlayan personele İl 

Emniyet Müdürlüğünce verilen oryantasyon eğitiminde etik eğitimi de verilmiştir. 

-İlçe Emniyet Müdürlüğünce 2022 yılı için Etik Komisyon çalışmaları kapsamında 

personele etik mevzuatı gereği gerekli eğitim verilmesi hususunda planlama yapılmaktadır. 

4- İlçe Jandarma Komutanlığı; 

İlçe Jandarma Komutanlığınca 2021 yılı içerisinde Etik Komisyon Çalışmaları kapsamında 

24.10.2017 tarihli “Kolluk Etik İlkeleri” tüm personele tebliğ edilmiş ve bilgi sahibi olmaları 

sağlanmış olup, 2021 yılında görev yapan etik komisyon üyelerinin değişmediğini 2022 yılında 

da görevlerine devam edecekleri bildirilmiştir. 

5-  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce; 

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2021 yılında ilçe genelinde bulunan resmi 

okul/kuramlarında görevli Okul Müdürü Müdür Yardımcıları ve Öğretmenler ile personellere 

etik eğitimi ile ilgili eğitim verilmiş olup, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Etik 

Komisyonu; Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil AKKAYA başkanlığında Şube Müdürü 

Recep SEZER, insan Kaynakları Şubesi Şefi Adem AKTAŞ’ tan oluşturulduğu bildirilmiştir. 

6- İlçe Müftülüğünce; 

Etik Kurul Kararları 21 Aralık 2021 tarihinde İlçemiz Müftülüğü personellerine 

duyurulmuş ve eğitim verilmiştir. 

7- İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce; 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan Etik Komisyonu üyelerinde 2021 yılı 

içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, 17.02.2021 ve 22.09.2021 tarihleri arasında 

personele eğitim verilmiştir. 



8- İlçe Tapu Müdürlüğünce; 

Personele etik mevzuatı gereği eğitim verilmesi istenilmiş olup, Etik Davranış örneklerinin 

teşvik edilmesi amaçlı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kurumsal bazda Etik Eğitimlerine 

ilişkin her türlü eğitim, planlama ve performans ölçüm faaliyetleri “Eğitim Kurulu Kararı” 

kapsamında Eğitim Müdürlüğü ile Kalite Yönetim Müdürlüğü koordinesince yürütüldüğü ve 

TKGM eğitim kurulu kararı ve “TKGM Personeli Etik Davranış İlkeleri’ nin 33. Maddesi 

kapsamında; Temel Eğitimler, Hazırlayıcı Eğitimler, Hizmet İçi Eğitimler, Oryantasyon 

Eğitimleri, Özel Alan Eğitimleri, içeriğinde Etik Eğitimler verilmektedir. Ayrıca bu eğitimlerin 

haricinde her yıl %20 daha fazla personele Etik Eğitim faaliyeti (2 veya 1 tam gün veya yarım 

gün süreli) düzenlendiğini ve Müdürlüğümüzde 03.01.2022 tarihinde Müdürlük servisinde 

16:00-16:30 arasında yapılan toplantıda etik mevzuatı ile ilgili personele bilgi verilmiştir. 

9- İlçe Sağlık Müdürlüğünce; 

a)  Etik Günü ve Haftası hakkında personele bilgilendirme yapılmıştır. 

b)  Etik Komisyonuna 2021 yılı içerisinde herhangi bir başvuru gerçekleşmemiş olup 

güncel etik komisyonu Komisyon Başkam Münevver Gonca SET başkanlığında Ebe İlknur 

ULUŞAN ve Ebe Ayten TEZCAN dan oluşturulduğu bildirilmiştir. 

10-  İlçe Nüfus Müdürlüğünce; 

İlçe Nüfus Müdürlüğü personeline 2021 yılında etik mevzuatı gereği hizmet içi eğitimiyle 

kurum amirince personele gerekli eğitim verilmiştir. 

11-  İlçe Mal Müdürlüğünce; 

İlçe Mal Müdürlüğü Etik Komisyonu Mal Müdürü Özer Özkan Başkanlığında V.H.K.İ. 

Bünyamin NARMAR ve Veznedar Esra KOYUER tarafından oluşturulmuş olup, personellere 

etik eğitimi verilmiştir. 

12-  İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca; 

2021 yılında vakıf personeline Etik Mevzuatı gereği Vakıf Müdürü Özlem DOĞAN 

KAYMAK tarafından gerekli eğitim verilmiş olup, Etik Komisyon Üyelerinde herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır. 

13- Başiskele Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü; 

2021 yılında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Etik Komisyonu; Ferhat SOLAKOGLU 

başkanlığında Ömer YURTTAŞ ve Mesut KARABULAK’ tan oluşmuştur. Aylık periyotlarla 

personele, ilgili yönetmelik dağıtılmış olup, yönetmelik ile ilgili bilgiler personele aktarılmıştır. 

Memurların mesai saatlerine uyması ve kılık kıyafetleri hususunda özenli olmaları daha 

güzel ve evrimli hizmet sunmaları tavsiye edilmiştir. Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi 

kuramlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri 

içinde cevaplandırılması sağlanmıştır. 2020 yılı içerisinde kuramsal veya personel niteliğinde 

herhangi bir hediye alınmamıştır. Kamu görevlileri Etik Sözleşmesi bütün personelimize 

imzalatılarak özlük dosyalarına kaldırılmıştır. 

13- Başiskele PTT Merkez Müdürlüğü; 



Başiskele PTT Merkez Müdürlüğünce Etik Günü ve Haftası hakkında personele 

bilgilendirme   yapılmıştır. 

 

Çayırova Kaymakamlığı: 

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkındaki Kanun ve buna dayalı olarak çıkarılan 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usulü ve 

Etik Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, Kaymakamlık Makamının 

01/02/2021 tarihli ve 205 sayılı Olurlarıyla Etik Komisyonu oluşturulmuştur. Etik Günü ve 

Etik haftası 25/05/2021-31/05/2021 tarihleri arasında İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 

personele bilgilendirme eğitimi verilmiştir. 

Çayırova Belediye Başkanlığınca;  

Etik Komisyonu 2 yıl süre ile oluşturulmuş olup resmi internet sitelerinde yayınlanmış, 

657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre çalışan memurlara ve sözleşmeli personellere tebliğ 

edildiği belirtilmiştir. 

Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce;  

Etik Günü ve haftası hakkında Öğrenciler ve personellere bilgilendirilmiş, Öğrencilerin 

seviyesine uygun bir biçimde aşağıdaki başlıklar altında sunum yapılmış; 

          Etik Nedir? 

          İyi ve Kötü Davranış Nedir? 

   Etik ve Ahlak Arasındaki Fark Nedir? 

          Neyin Doğru veya Neyin Yanlış olduğunu kim karar veriyor? 

          Konu ile ilgili afişler ve sözler hazırlanıp okul panolarına asılmış. 

          Ders öğretmenleri tarafından öğrencilere mesleki etik ve insan davranışları olarak etik 

hakkında bilgi verilmiştir. 

   Öğrenci, öğretmen ve personel ile Etik farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlikler 

yapılmış. 

          Etik olmayan davranışların arkadaş ilişkileri, öğrenci öğretmen ilişkisi, ders dışı 

boyutlarıyla ilgili afiş ve panolar oluşturuldu. Etik olamayan davranışların sonuçları konusunda 

bilgilendirme yapıldığı, 

   Etik Günü Kutlama Programı kapsamında yapılan etkinlikler okul ve öğretmenler 

tarafından hazırlanıp icra edildiği belirtilmiştir. 

Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğünce;  

Yıl içerisinde verilmesi planlanan eğitim programı dahilinde “Genel Bilgilendirme ve 

Geliştirme Eğitimi” adı altında 21-22-23-24-25-28-29-30 Haziran/01-02-03 Temmuz 2021 

tarihlerinde Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan (161) kişiye eğitim verildiği 

eğitim ders programında kolluğun yetki ve sorumlulukları, disiplin, iletişim gibi başlıkları 

altında etik konusunda eğitim verildiği belirtilmiştir. 

 

Çayırova İlçe Nüfus Müdürlüğünce;  

Etik haftası etkinlikleri kapsamında personele bilgilendirme eğitimi verildiği belirtilmiştir. 

 

Çayırova İlçe Tapu Müdürlüğünce;  



Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelikle ilgili 22/10/2021 tarihinde Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Nilüfer BAYRAM 

tarafından tüm personele bilgi verilmiş olup, Yerinde Eğitim Değerlendirme ve Katılım Formu 

düzenlenmiştir. 

Çayırova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca;  

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

yönetmelikle ilgili 01/11/2021 tarihinde Vakıf Müdürü tarafından tüm personele bilgi verilmiş 

olup Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitim raporu içeriği ve katılım formu 

düzenlendiği belirtilmiştir. 

      Çayırova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce; 

Etik Kavramı 

Kamu Yönetimi Etiği ve Kamu Yönetiminde Etiğin Önemi S Bireysel Etik, Meslek Etiği, 

Kurumsal Etik ve Toplumsal Etik S İş Eğiti Uygulamak Kurumlara ve Topluma ne Sağlar 

belirtilen konu başlıkları içeren eğitimler verilmiştir. 

Çayırova İlçe Müftülüğünce;  

Etik haftası etkinlikleri kapsamında personele bilgilendirme eğitimi verildiği belirtilmiştir. 

Çayırova İlçe Mal Müdürlüğünce; 

 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

hakkında Kanuna dayanılarak etik haftası kapsamında personele gerekli eğitim verildiği 

belirtilmiştir. 

Çayırova Sosyal Güvenlik Merkezince;  

Etik Haftası Etkinlikleri kapsamında personellere hizmet içi eğitiminde verildiği 

belirtilmiştir. 

Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğünce;  

Etik Haftası ile ilgili personellere bilgilendirme eğitimi verilmiş ve katılım listesi 

düzenlenmiştir. 19/01/2021 

Darıca Kaymakamlığı: 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 3. Ve 7. Maddelerine dayanılarak Kamu Görevlileri Etik 

Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince; 

kamu kurum ve kuruluşlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik 

davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili tavsiyelerde, yönlendirmede 

bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere daha önce Kaymakamlık Olur' u ile 

oluşturulan "Kamu Görevlileri Etik Kurulu" güncellen erek 02.09.2021 tarihli ve 1780 sayılı 

makam Oluru ile Danca İlçe Kaymakamı Yüksel KARA başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü 

Selçuk ÖZDEMİR, İlçe Yazı İşleri Müdürü Dursun DÜZGÜN, İlçe MÜFTÜSÜ Zeynal Abidin 



ÇINAR İlçe Tarım Müdürü Halil EKİZ, İlçe Nüfus Müdürü Hamza KAYA, İlçe Mal Müdürü 

Duran SALIK, İlçe Sağlık Müdürü Ulaş DOĞAN, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail OĞUZ' dan 

oluşturulmuştur.  

l3.05.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 

Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. 

Maddesi gereğince 

 Kamu görevlilerinin 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 menfaatin hediye kapsamında olduğundan, 

kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi, kamu 

görevlilerinin kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremeyecekleri, resmi gün, tören ve 

bayramlar dışınd4 hiçbir gerçek ve tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemeyecekleri, görev 

ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremeyecekleri ve görev 

sebebiyle çıkar sağlamamasının temel ilke olduğu hakkında çalışmalar yapılmıştır.  

Kamu görevlilerinin tüm işlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri 

doğrultusunda hareket etmeleri, görevlerini yerine getirirken ve hizmetten yararlandırmada dil, 

din, inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri nedenlerle ayrım yapmamaları, insan hak ve 

özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranışlarda 

bulunmamaları hakkında çalışmalar yapılmıştır. 

 Kaymakamlık web sitesinde Etik Komisyonunu tanıtıcı bir bölüme yer verilmiş ve bu 

bölümde İlçe Etik Komisyonu Üyelerine ait bilgiler de yer almaktadır. Etik Komisyonu 

faaliyetleri gerek kurum personelleri gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla 

Kaymakamlığımız internet sitesinde paylaşılmıştır. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 2021/81 

nolu İlke Karan İlçemizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmış olup, İlke Kararlarının 

tüm memurlarımıza tebliğ edilmesi sağlanmıştır. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 15.02.2019 

tarih ve 441152 sayılı yazısı doğrultusunda İlçe Etik Komisyonu üç ayda bir toplanmış ve alınan 

kararlar Valilik başta olmak üzere İlçemiz kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir. 

       

     Dilovası Kaymakamlığı 

       

      Kamu kurumlarında etik kültürünü yerleştirmek, geliştirmek ve davranış ilkeleri konusunda 

karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak amacıyla İlçe 

Kaymakamı başkanlığında tüm kurum amirleri ile 27.12.2021 tarihinde toplantı yapılmıştır. 

 

  

     Karamürsel Kaymakamlığı 

 

  İlçe Etik Komisyonuna bugüne kadar Yönetmelik kapsamında etik ilkelere aykırı 

davranıldığı iddiasıyla herhangi bir başvuru yapılmamış olup, her yıl olduğu gibi 2021 yılında 

da kurumlarımızda etik kültürünün yerleştirilmesi, toplumun kamu sektörüne güveninin 

artırılması, kamu görevlilerinde etik bilincin ve farkındalığın oluşturulması 

doğrultusunda kurum amirlerine "Etik Davranış İlkeleri" konusunda eğitimler yapılmıştır.   

        Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli her düzeydeki personel etik 

davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri ve yeni 

göreve başlayan kamu görevlilerimizin süresi içerisinde Yönetmelikte yer alan "Etik Sözleşme" 

belgesini imzalamaları sağlanmıştır. 



        Kamu görevlilerimizin bu konuda gerekli bilgi ve eğitimi almaları için konu, hizmet içi 

eğitim programlarına dahil edilmiştir.   

 

      Kandıra Kaymakamlığı 

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

kapsamında 15.09.2021 tarihinde “Yolsuzlukla Mücadele ve Etik” konusunda personele eğitim 

verilmiştir. 

 

 

 

  

 


