
SERDİVAN KAYMAKAMLIĞI 

ETİK GÜNÜ VE ETİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

2016 YILI ETİK FAALİYET RAPORU 

 

 
I- GİRİŞ:  

“5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun”un 3.ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29’ uncu 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 kurallarının uygulanmasını sağlamak üzere Etik haftasında yapılan çalışma ve 
faaliyetlerle ilgili olarak İlçemiz Kaymakamlığı ve bağlı kurumların 2016 yılı faaliyetleri aşağıda ana başlıkları itibariyle 
özetlenmiştir. 

 

II- YAPILAN ÇALIŞMALAR: 

A- BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI ve YAZIŞMALAR: 

Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.05.2015 tarih ve 490-6797 sayılı  yazısı ekleri ile Başbakanlık Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’nın 26.04.2016 tarih ve 207 sayılı yazıları ile gönderilen 25 Mayıs Etik Günü ve 25-31 
Mayıs Etik Haftası  kutlamalarına ilişkin yazıları Kaymakamlığımızın 04.05.2016 tarih ve 1408 sayılı yazısı ile kayda 
alınmıştır. 

Etik Günü ve Etik Haftası süresince kanun ve yönetmelikte belirtilen “Etik Davranış İlkeleri” ve “Etik Kültürü”nün 
yerleştirilmesi amacıyla; 

 Etik davranış ilkelerine uyma başlıklı 23. Madde, 
 Personeli bilgilendirme başlıklı 24. Madde, 
 Etik kültürün yerleştirilmesi ve eğitimi başlıklı 25. Maddeleri, 

kapsamında kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine uyma yükümlülükleri, doğrudan veya sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler, meslek kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde etik kültürünün yerleştirilmesi, etik duyarlılık 
ve bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler yapılması hususu ilçe Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Belediye Başkanlığına 
bildirilmiş olup, konuyla ilgili 2016 yılında yapılan faaliyetleri izlenmiş ve faaliyetlere ilişkin raporlarlar istenmiştir.  

B- EĞİTİM: 

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 Kaymakamlığımız İçişleri Personeline 
Hizmet içi eğitim semineri verilerek ve broşür dağıtılarak bilgilendirme yapılmıştır.  

C- ETKİNLİKLER:  

Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.05.2016 tarih ve 490-6797 sayılı  yazısı ve ekleri  İlçemiz Kamu 
Kurum Kuruluşlarına gönderilerek yapılan program ve etkinlikler hakkında bilgi istenmiştir.  

Etik Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ise; 

1-   İlçe Kaymakamlığınca;  

a) Etik Günü ve Haftası  nedeniyle “Kamu Yönetiminde Etik İlkeleri ve Kuralları”  ile ilgili kitapçık hazırlanıp 
kurumlara gönderilerek tüm personele dağıtılması sağlanmıştır.  

b) Etik Günü ve Haftası hakkında personele bilgilendirme toplantısı yapılmış olup, etik ilkeleri anlatılarak etik 
ilkelerine uyulması hususunda  tavsiyelerde bulunulmuş, bilgilendirme yapılmıştır. 

c)  Hükümet konağı binasının belirli yerlerine etik haftası ile ilgili afişler asılmıştır. 
d) Tüm personelin özlük dosyalarına etik sözleşmesinin konulması sağlanmıştır. 

e)  Serdivan  Kaymakamlığı resmi web sitesinde Etik Komisyonu tanıtım bilgilerine yer verilmiş olup, 
yıllık faaliyet raporları sitede yayınlanmıştır.  

 
 



2- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce; 

a) Etik Günü ve Haftası hakkında öğrenci ve personele bilgilendirme yapılmıştır. 
b) Etik günü ve haftası nedeniyle okullarımızda Etik Günü ile ilgili Kompozisyon, Şiir ve Resim yarışmaları 

düzenlenmiştir.  
c) Okullarda hafta boyunca  Etik Günü ve etik haftası ile ilgili konular işlenmiştir. 

d) Hafta boyunca derslerde etik kültürünü benimsetmek, günlük yaşantımızda ve davranışlarımızda etik 

kurallarını her zaman göz önünde bulundurmamız amacıyla bilinçlendirici çalışmalara yer verilmiştir. 
e) Personele çeşitli mesleklerdeki etik kuralları ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

     3- İlçe Belediye Başkanlığınca;    

a) Belediyede kurulan Etik Komisyonu’nun  Belediye Başkan Yardımcısı Selvet KARAOĞLU’nun başkanlığında, 
Yazı İşleri Müdürü Ahmet ÇİFTÇİ ve İnsan Kaynakları Müdürü  İbrahim DOĞAN’dan oluşturulduğu 
bildirilmiştir.  

b) 25-31  Mayıs 2016 tarihleri arasında Etik Haftası olması nedeniyle, etik kültürünün ve bilincinin geliştirilmesi 
amacıyla, Etik Davranış İlkeleri ile ilgili belediye personeline bilgilendirme yapılmıştır. 

c) 25-31 Mayıs arası Etik günü kutlaması yapılmış olup, kurum ve kuruluş ve sivil toplum örgütleri etik ilkelere 
ilişkin eğitici toplantı ve seminerlere personelin katılımı sağlanmıştır. 

d)   Belediye Başkanlığı tarafından; Personelin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkeleri 
açısından bilgilenmeleri, bu ilkelere uygun davranışlar göstermeleri açısından kurum/kuruluş ve sivil toplum 
örgütleri tarafından zaman zaman düzenlenen seminerlere katılımları sağlanmaktadır. 

e) Yeni göreve başlayanlara da Etik sözleşmesi imzalattırılıp, şahsi dosyalarında saklanmaktadır. 
f) Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, 

birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır. 
g) Başbakanlık Etik Kurulu Başkanlığınca gönderilen tüm talimatlar tüm çalışanlara zamanında iletilip 

bilgilendirilmiştir. 

4-  İlçe Müftülüğünce;  

a) Etik Günü ve Haftası hakkında personele bilgilendirme yapılmıştır. 
b) Personelle yapılan aylık toplantılarda Etik Davranış İlkelerine uyulması ve etik Kültürünün yerleştirilmesi 

hakkında personele bilgilendirici konuşmalar yapılmıştır. 
c) Etik Davranış İlkeleri arasında yer alan “Halka Hizmet Bilinci” noktasında,    personelimize kamu 

hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda açıklamalarda 
bulunulmuştur. 

d) İlçe Müftülüğüne bağlı çalışan personele “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” göreve başlarken okutulup 
imzalatılarak şahıs dosyalarına konulmakta ve “Mal Bildirim Beyannamesi” alındığı bildirilmiştir. 

e) İlçe Müftülüğüne bağlı Cami ve Kur’an Kurslarımızda “Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı ve 
Savurganlıktan Kaçınma” gibi hususlarda görevlilerimiz ve halkımızın bilinçlenmesi sağlanmaktadır. 

f) İlçemiz Müftülüğünde görevli personel tarafından vaaz ve hutbelerde ayet ve hadisler ışığında etik 
davranışlar konusunda halkımıza bilgiler verilmiştir. 

5- İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce; 

 
a. Etik Haftası boyunca www.etik.gov.tr  sitesinde yayınlanan afişlerden uygun görülenler kurum duyuru 

panosuna asılmıştır.  
b. 25-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında Etik Günü ve Haftasıyla ilgili, kurum personeline bilgilendirme toplantısı  

yapılarak, hizmetlerinin yerine getirilmesinde etik kurallarına göre gerekli hassasiyetin gösterilmesi 
hususunda açıklamalarda bulunulmuştur. 

c. Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir 
ortam vardır. 

d. Bilimsel etik kurallarına uyulmaktadır. 

   

 

 

 

http://www.etik.gov.tr/


III- SONUÇ:            

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik 
davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından Kaymakamlığımızın bu konuya 
verdiği ehemmiyet ve etik mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmekte gösterdiği duyarlılık artarak devam 
edecektir. 

    İş bu rapor İlçemiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen raporlar doğrultusunda hazırlanmıştır.  

                Arz ederim. 

 

              Mustafa UZUNER 
              Yazı İşleri Müdürü  

Etik Komisyonu Başkanı 


