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TANIM 
Etik kavramı Yunanca “ethos’’ sözcüğünden 
gelmekte olup «karakter, alışkanlık» anlamları 
taşımaktadır. 
Etik esasında felsefenin bir dalıdır. 
Felsefenin; 
 ‘ödev’, ‘yükümlülük’, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ 

gibi kavramlarını analiz eden, 
 ‘doğruluk’ veya ‘yanlışlık’ ile ‘iyi’ veya ‘kötü’yle  

ilgili ahlaki yargıları ele alan, 
 ‘ahlaki eylem’in doğasını soruşturan ve 
 iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini 

açıklamaya çalışan 
bir felsefe dalıdır. 
 



KAVRAM OLARAK ETİK 
 Etik (ethos), genel anlamda iyi-kötü, 

doğru-yanlış ile ile ilgili değerler, ilkeler 
ve kurallar demektir. 

 Etik, ahlak ilkelerinin tümüdür. 
 Etik; meslek ahlakı, ilkeleri ve 

kurallarıdır. 
 Etik değerler ve ilkeler, hem evrensel, 

hem yerel bir nitelikler gösterir. 
 Çünkü etik, ahlâk kavramıyla ilgilidir ve 

ahlâk da evrensel olmasının yanında 
yerel motifler de taşır. 

 



ETİK – AHLÂK İLİŞKİSİ 
 Etik ve ahlak çoğu kez birbirlerinin yerine ve dönüşümlü olarak 

kullanılmakla birlikte genel olarak bu iki kavramın birbirinden 
farklı olduğu kabul edilmektedir.  

 Ahlâk, Arapça hulk sözcüğünün çoğuludur. Hulk ise; huy, âdet, 
alışkanlık, yaradılış, insanın ruhsal – zihinsel - manevi halleri 
anlamındadır.  

 Ahlak; “bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak 
zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları’’ olarak 
tanımlanabilir.  

 Etik, ahlak felsefesi olarak ta tanımlanmakta olup bu anlamda 
“insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini 
oluşturan değerleri, kuralları, doğru yanlış ya da iyi-kötü gibi 
ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir.’’  

 Ahlak olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık 
etik, bu olgunun kendisine yönelik araştırmadır. 

 



Hukuk Arapça “hak” kelimesinin çoğuludur, “haklar” 
anlamına gelir. 

Hukuk, toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü 
belirleyen yasaların bütünü olarak tanımlanabilir. 

Hukuk kuralları, dışa dönüktür, yazılıdır, resmidir-devlet 
tarafından oluşturulur, yaptırımı vardır. 

Hukuk kurallarının yaptırımı devlet tarafından sağlanmasına 
karşın, ahlak kurallarının devlet tarafından uygulanan bir 
yaptırımı genellikle yoktur; toplumsal yaptırım vardır. 

Ayrıca hukuk kuralları yazılı olmasına rağmen, ahlak kuralları 
genellikle yazılı değildir. Ancak değişen şartlar çerçevesinde 
özellikle KAMU YÖNETİMİNDE etik kuralların da yazılı hale 
getirilerek, hukuksal bir yapı kazanması söz konusu 
olmaktadır. 

ETİK - AHLAK - HUKUK İLİŞKİSİ 



 HUKUK, yasalar çerçevesinde ne 
yapılabileceğini; 

 ETİK ise, ne yapılması gerektiğini belirtir. 
 

 Hukuk, etik denizinde yüzer, büyük ölçüde 
etiğe dayanır. 
 

 Hukukun amacı, adaleti gerçekleştirmektir. 
 

 Etiğin amacı ise, iyiye ve doğruya 
ulaşmaktır. 

ETİK - AHLAK - HUKUK İLİŞKİSİ 



ETİK - AHLAK - HUKUK İLİŞKİSİ 
 "Doğru" ve "iyi"nin "ne" olması gerektiğine dair bilgiler 

insanlığın ilk kültürel bulgularına kadar götürülebilir. 
Çeşitli kabartma resimler, destanlar, yazılı taşlar ve yazılı 
eserlerde buna dair motifler vardır. "İyi"nin "ne" olduğu 
üzerinde durarak diğer insanlara öncülük eden en 
önemli kişiler hiç kuşkusuz filozoflar ve 
peygamberlerdir.  

 Filozoflar, felsefenin tabiatı gereği "iyi"nin "ne" 
olduğunu tartışmakla beraber somut davranış biçimleri 
vermekten kaçınmışlardır; peygamberler ise, iyinin ne 
olduğu üzerinde durarak, insanlara "model davranış 
biçimleri" sunmuşlardır. Peygamberler bu misyonlarını 
vahiy ve vahyi açıklayıcı sözler yoluyla yerine 
getirmişlerdir. Örneğin, Hz. Muhammed (S.A.V) "Ben 
güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim" diyerek 
hayatın bütün alanlarını kuşatan bir değerler sistemi 
sunmuştur. 



ETİK BOŞLUK-MEYDAN OKUMA 

 Çoğu kez toplumlarda, ekonomik, fiziki, teknik 
ve siyasal alandaki değişimin hızlı olmasına 
karşılık, etik değerlerin ve davranışların paralel 
geliştirilememesinden kaynaklanan bir boşluk 
yaşanır veya mevcut değerlere ve yapılara karşı 
bir meydan okuma ortaya çıkar. 

 Toplumsal yapıdaki geleneksel değerlerin ve 
anlayışların çözülmesinin daha kolay, çözülen 
bu değerlerin yerine yeni değer ve 
davranışların konulmasının zamana ve büyük 
çabalara bağlı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 



KAMU YÖNETİMİNDE ETİK-I 

Kamu yönetiminde etik, idari devletin 
gelişimiyle birlikte kamu görevlilerinin de 
kendilerine tanınan takdir yetkisinin gelişimi ile 
ilgili bir kavramdır. 
Kamu görevlileri her biri farklı değer taşıyan 

alternatifler arasından seçim yapmaktadırlar. 
Etik, kanunların düzenlemediği ya da 

düzenleyip de gri alanlar bıraktığı ve yasalarca 
düzenlenmesi pek pratik olmayan alanlar için 
söz konusudur. 
Etik olması gerekeni belirten bir kavram olduğu 

için, sadece hukuk kurallarına uymak etik 
anlamda minimum düzeyi ifade etmektedir. 

 
 

 



ETİK YÖNETİM 

 Kamu yönetiminde etik; kamu 
görevlilerinin, karar alırken ve kamu 
hizmetlerini yürütürken uymaları 
gereken tarafsızlık, dürüstlük, adalet, 
saydamlık ve hesap verebilirlik gibi bir 
takım ahlaki değerler ve ilkeler 
bütününe denir. 

 Bu değer ve ilkeleri benimseyen, karar 
ve işlemlerinde uygulayan yönetime, 
ETİK YÖNETİM denir. 

 



Etik anlayışa dayalı bir yönetim tasavvuru 
çok eskilere dayanır. 

Farabi’nin ERDEMLİ ŞEHİR kurgusu. 

Selçuklu ve Osmanlılarda ahlâk kanunu 
(adalet), Divan-ı mezalim, adaletname, 
fütüvvetname geleneği. 

“Mülk küfürle devam edebilir, fakat 
zulümle devam edemez”, SİYASETNAME, 
Nizam’ül Mülk. 

 

ETİK YÖNETİM 



ETİK TEMEL 

 Artık toplum/birey-devlet ilişkileri, 
eskiden olduğu gibi, baskı ve 
yönlendirme esasına göre tek taraflı 
olarak kurulmuyor. 

 Bu ilişkilerin kalıcı ve sağlıklı olabilmesi 
için, belirli bir etik temele dayalı olarak 
karşılıklı güven esasına göre yeniden 
kurulması gerekiyor. 

 Etik, toplumun devlet yönetiminden 
beklentileridir. 

 



YOZLAŞMA VE ETİK 
 Yozlaşma, yasalara ve hizmet standartlarına 

uymamanın yanında, etik ilkelere uymamayı da 
içeren bir kavramdır. Bozulma, çürüme, 
kötüleşme, lekelenme, aslından uzaklaşma, 
saflığını veya dürüstlüğünü kaybetme 
anlamındadır. 

 Siyaset, yönetim ve yargı, hem kurum olarak hem 
de aktörler olarak bütün ülkelerde güven kaybı 
riski ile karşı karşıya bulunmaktadır. 

 Yozlaşma; siyasi partiler, seçilmişler, kamu 
görevlileri, çıkar ve baskı grupları ile seçmenler 
arasındaki ilişkilerde ortaya çıkar. 



YÖNETİMDE YOZLAŞMA 

Yönetimde yozlaşma, kamu görevlilerinin; 

 gerek kendi inisiyatifleriyle 

 gerekse hizmetten yararlananların teşvikiyle 

 etik davranış ilkelerini ve hukuku ihlal edecek 
şekilde, 

 özel çıkar, tercih, prestij veya 

 belirli bir grubun çıkarı için kamusal gücü 
kullanarak ortaya koydukları 

her türlü davranış ve yöntemdir. 



YÖNETSEL YOZLAŞMA BİÇİMLERİ 
 Adam kayırmacılığı 

Akraba, eş-dost kayırmacılığı (Nepotizm), hemşehricilik, 

Siyasal kayırmacılık (siyasal patronaj) 

 Hizmet kayırmacılığı 

 Lobicilik 

 Aracılar yoluyla işlerin yürütülmesi  

 Rant kollama ve vurgunculuk 

 Rüşvet ve irtikap;zimmet ve ihtilas  

 Hediye alma 

 Verimsizlik, etkinsizlik, israf 

 Yetersiz hazırlanma, 

 Sorumluluktan kaçma/sorumluluğu yayma 

 Değişime gönülsüzlük/direnç 
 



YOZLAŞMANIN SONUÇLARI 
Yönetime karşı güven krizi, yabancılaşma ve 

meşruiyet sorunu. 

Verimsizlik, israf, mali kriz, hizmetlerin 
pahalılaşması, gelir dağılımında bozulma; 
etkinsizlik. 

Kamu görevlilerin liyakatsizliği. 

Etik değerlerin itibardan düşmesi. 

Sosyal dokunun zayıflaması. 

Ekonomik gelişme, demokrasi ve hukuk 
devletinin yetersizliği. 
 



ETİĞİN ÖNEM KAZANMASI-I 
1980’den itibaren kamu yönetimi hem kendi içinde değişmiş 
ve hem de toplumla ilişkileri yeni bir evreye girmiştir. 

Buyurgan ve tek taraflı hareket eden, kapalı devre çalışan 
bir kamu yönetimi anlayışından; toplumla işbirliği yapan, 
karar süreçlerine sivil toplum kuruluşlarını da katan, 
şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirmeye çalışan bir 
kamu yönetimi anlayışına doğru geçilmektedir. 

1970’lerin sonu ve 1980’lerde kamu yönetiminde ve 
siyasette etik düzenleme ve mekanizmalar oluşturulmaya 
başlandı. 

Birleşmiş Milletler, 1996 yılında Yolsuzluğa Karşı Eylem Planı 
çerçevesinde, Kamu Görevlilerinin Etik Kuralları konusunda 
üye ülkelere tavsiye kararı yayınladı.  

 

 



Avrupa Konseyi, 1999 yılında “Yolsuzluğa Karşı Devletler 
Grubu”nu (Group of States Against Corruption-GRECO) 
oluşturdu. GRECO’nun temel amacı, üye devletlerin yolsuzlukla 
ilgili mücadele sistemlerini izlemek ve gerektiğinde bu yolda 
kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmaktır. 

Avrupa Konseyi, 2000 yılında, kamu görevlilerine yönelik etik 
kurallar konulmasının ve bu konuda halkın duyarlılığının 
geliştirilmesinin yolsuzluklarla mücadelede önemli bir araç 
olduğunu belirterek, “Kamu Görevlileri İçin Model Etik Davranış 
Kodu” yayınladı ve üye ülkelere tavsiye etti.  

Türkiye, 1 Ocak 2004 tarihinden beri GRECO’nun üyesidir. 

Avrupa Konseyi, etik davranış ilkelerinin ne ölçüde yerine 
getirilip getirilmediğini gözleme ve değerlendirme görevini de 
GRECO’ya verdi. 

 

ETİĞİN ÖNEM KAZANMASI-II 



Mayıs 1993 yılında kurulan Merkezi Almanya’nın Berlin 
kentinde olan Uluslararası Saydamlık Örgütü 
(Transparency International), her yıl düzenli olarak 
yolsuzluk algılama endeksi yayınlamaktadır. 

0 (sıfır) puan yolsuzluğun en fazla olduğu, 100 puan da 
yolsuzluğun hiç olmadığı ülke kabul edilerek puanlama 
yapılmaktadır. 

Bu örgütün 2012 yılı için yayınladığı yolsuzluk algılama 
endeksinde Türkiye, 183 ülke içinde 49 puanla 54. sırada yer 
almıştır. 

Türkiye’nin notu: 2008’de 46 puanla 58. sıra; 2009’da 44 
puanla 61.sıra; 2010’da 44 puanla 56.sıra, 2011’de 42  puanla 
61.sıra. 

Danimarka, Finlandiya, Yeni Zelanda 90 puanla ilk üç. 

Türkiye Dünya sıralamasında 17. büyük ekonomiye sahiptir. 

ETİĞİN ÖNEM KAZANMASI-III 



KAMU HİZMETİ VE ETİK 
Kamu hizmeti; kamu yararına yönelik olarak ya 
doğrudan kamu kurumları tarafından ya da kamu 
kurumlarının denetimi ve gözetimi altında özel kişilerce 
yürütülen ortak nitelikteki mal ve hizmetlerden 
meydana gelir.  

Kamu hizmetinin, “kamu yararı”,  “kamu finansmanı”, 
“kamunun denetimi ve gözetimi” gibi unsurları, onu 
yürüten kamu görevlilerinin, karar alırken ve görevlerini 
yaparken daha dikkatli davranmalarını zorunlu hale 
getirmektedir.  

Kamu görevlilerini diğerlerinden ayıran en önemli faktör, 
kamu yararını esas alan ve halka karşı sorumluluk taşıyan 
demokratik bir idarede çalışıyor olmalarıdır. 



ETİK SORUNLARA NASIL YAKLAŞMALIYIZ ? 

 Birinci olarak, önce sorunun kendi içimizde de olduğunu kabul 
etmemiz gerekiyor. 

 Sorunun tamemen kendi dışımızda olduğunu düşünüyorsak, 
sorun, o düşüncenin bizzat kendisidir. 

 İkinci olarak, mevcut sorunlarımızı, onları yarattığımız zamanki 
düşünce ve yöntemlerle çözemeyiz. 

 Yaptığımızı aynen sürdürürsek, aldığımız sonuçlar hep aynı 
kalır. 

 “Aynı şeyleri yapmaya devam edip, değişik sonuçlar 
beklemek” sağlıklı bir yaklaşım değildir. 

 Üçüncü olarak, sistemi iyileştirmek ve insan kaynaklarını 
eğitimle geliştirmek gerekir. 



ETİK DIŞI DAVRANMA NEDENLERİ 
 Bilgisizlik 

 Devletten fon almak için yarışmak 

 Dikkatsizlik, disiplinsizlik 

 Soruşturma eksikliği, etkin bir denetim    
sisteminin olmaması 

 Yetersiz eğitim 

 İdeolojik etkiler 

 Üstlerin aşırı ve oransız baskısı 

 Maddi ve manevi kazanç hırsı 

 Psikiyatrik bozukluklar  



ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI HAKLILAŞTIRMA BİÇİMLERİ 

 Eğer gerekli ise etiktir… 

  “gereklilik bir yorumdur, gerçeğin kendisi değildir”  

 Eğer yasal ve izin verilebilir ise, uygundur… 

 “Etik davranış, minimum izin verileni değil, maksimum kabul 
edilebilecek seçenekleri seçmeyi gerektirir” 

 Bu işin bir parçası… 

 Sonuçta herkesin yararı sağlanacak; kimse zarar 
görmeyecek… 

 Herkes aynı şeyi yapıyor… 

 Hak ettiğimi alamıyorum… 

 Hâlâ tarafsız olabilirim… 



ETİK İKİLEMLER 

Kamu görevlilerinin günlük hayatlarında 
sıklıkla karşılaştıkları ya da 
karşılaşabilecekleri pek çok etik ikilem 
bulunmaktadır. 

Etik ikilem, iki veya daha fazla yarışan 
değerin çatışma halinde olmasıdır. 

Eğer, çatışan bu değerlerden birisi 
korunursa diğeri korunamamaktadır ya 
da bir veya daha fazlasını koruyabilmek 
için, diğerlerini göz ardı etmek 
zorunluluğu bulunmaktadır.  
 



ETİK İKİLEMLER 
Kamu yöneticilerinin karşılaştıkları birinci ikilem türü, 
önlerindeki seçeneklerin hiç birisinin tam manasıyla 
tatmin edici olmadığı, onların içinden en az kötü ya 
da diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin 
belirlenmesi durumudur. 

Örneğin; yıkılan bir köprünün yenisinin yapılması için 
açılan ihalede, ihaleye katılmak üzere başvuran 
firmaların hiç birisi, tam anlamıyla yeterli şartları 
taşımamaktadır. Ancak, yeni bir ihalenin açılması için 
gerekli zaman yoktur ve kararın bir an önce verilmesi 
gerekmektedir. Bu durumda kamu görevlisi, yeterli 
şartları taşımayan firmalar içinde, diğerlerine göre en 
iyisini seçmek durumundadır. 



ETİK İKİLEMLER 

İkinci ikilem türü, seçeneklerin birden fazlasının 
ya da tamamının kendi başına iyi olduğu ve 
birisinin seçilmesi durumunda diğerinden 
vazgeçilmesinin gerektiği bir durumdur. Burada 
kamu görevlisi, “en iyi”ler arasında bir seçim 
yapmak durumundadır.  

Örneğin, bir kamu görevine atamada, aynı 
okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun 
olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı 
gösteren iki aday arasından birisinin tercih 
edilmesi, böyle zor bir seçimi gerektirmektedir. 



ETİK İKİLEMLER 
Üçüncü ikilem türü, farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki 
ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesidir.  

Örneğin; bir kamu arazisinin, özel sektöre yatırımı teşvik 
amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilmesi, bazı yerel topluluk 
üyelerini çevre kirliliği açısından rahatsız edebilecek, 
bazılarına da yeni iş imkanları temin edebilecektir. 

Bazıları kararı ekonomik gelişme yönünde olumlu olarak 
değerlendirirken, bazıları ise kararı yolsuzluk olarak 
nitelendirebilecektir. 

Görüldüğü gibi, kamu görevlisi, muhtemel etkileri 
bakımından bir çok farklı değerlendirmeye konu olabilecek 
bir kararı, almak ya da almamakla karşı karşıya 
kalabilmektedir. 



KAMU ETİĞİNİ İNŞA ETMEK 
 Günümüzde kamu etiğinin yeniden inşa 

edilmesi gerekiyor. 

 Yalnızca otorite/bürokrasi merkezli bir kamu 
etiği anlayışı yerine, 

 Toplum/birey ve kamu hizmeti odaklı bir kamu 
etiği anlayışı gelişiyor. 

 Etik, insani değerlere vurgu yapıyor. 

 



KAMUDA EN SIK KARŞILAŞILAN ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR 
 Haksız mal edinme, 

 İrtikap (kötü iş yapma, kötülük etme), 

 İhtilas (aşırma), 

 Zimmete para geçirme, 

 Kaçakçılık, 

 Resmi ihaleye fesat karıştırma, 

 Görevin gerektirdiklerini yapmaktan kaçınma, 

 Yetkiyi kötüye kullanma, 

 Gücün istismar edilmesi (korkutmak ve işkence yapmak), 

 Kayırmacılık ve ayrımcılık yapmak, 

 İhmal, 

 Yaranma (dalkavukluk), 

 Hakaret, 

 Kötü alışkanlıklar, 

 Dedikodu ve aracılar yoluyla iş yürütme, 



KAMUDA ETİK DIŞI DAVRANIŞ NEDENLERİ-1 
 Etik dışı davranışların pek çok nedeni bulunmakla birlikte bu nedenlerin 

başında işgören ücretlerinin düşük olması gelmektedir. Bunu sırasıyla, etik 

dışı davranışlara imkan sağlayacak fırsatların oluşması ve cezalandırıcı 

uygulamaların görece düşük olması izlemektedir. Buna karşın, ücretlerin 

görece tatminkar olduğu, etik dışı davranışlara yol açabilecek imkanların 

fazla olmadığı ve yaptırımların caydırıcı olduğu durumlarda, başta yolsuzluk 

olmak üzere diğer etik dışı davranışların görülme oranı düşmektedir. 

 Diğer yandan kamu yönetiminde etik dışı davranışların yaygınlaşmasının en 

önemli nedeni, devletin kamu hizmeti üretmedeki başarısızlığıdır. 

 Bunlara ek olarak, devletin hacminin büyük olması, yolsuzluğu besleyen en 

önemli nedenlerden biridir. 

 Etik dışı davranışların bir diğer nedeni ise kamu görevlilerinin iyi niyetli 

olmalarıdır. Kamu görevlileri, kimi kez kendi düşüncelerine göre, devletin 

çıkarını korumak amacıyla kuralları esnek olarak uygulayabilmektedir. Bu ise 

hukuk devletini tehlikeye düşürmektedir. 



KAMUDA ETİK DIŞI DAVRANIŞ NEDENLERİ-2 

 Bir diğer neden ise kamu görevlilerin kuralları iyi bilmemesidir. Çünkü 

kamu görevlileri yasalar, yönetmelikler, yönergeler ve çeşitli düzenleyici 

işlemler sağanağı altındadırlar. Bu durum kamu görevlilerini kimi zaman 

mevzuat dışı davranmaya itebilmektedir. 

 Bilinen bir diğer neden ise “benlik güç gösterisidir”. Zaman zaman kamu 

görevlileri özellikle devlet, ulus ve yurt gibi kavramlar söz konusu 

olduğunda, kendi bildikleri yolun en iyisi olduğuna inanmakta ve bu uğurda 

yasal olmayan yollara sapabilmektedirler. 

 Kamu görevlilerinin “açgözlü” olmaları da önemli değişkendir. Diğer bir 

deyişle bazı kamu görevlileri kısa yoldan zengin olmak için ahlak dışı kimi 

eylemler içerisine girebilmektedirler. 

 “Arkadaşlık” ise kamu görevlilerini etik dışı davranışlar sergilemeye iten bir 

diğer önemli nedendir. Bazı kamu görevlileri kimi zaman bir dosta yardım 

etmek amacıyla, yasalara aykırı bir biçimde, kamusal araç, gereç ve 

malzemeyi işe koşabilmektedir. 



KAMUDA ETİK DIŞI DAVRANIŞ NEDENLERİ-3 

 Diğer yandan bazı kamu görevlileri emeklilik ya da başka nedenlerle 

işten ayrıldıktan sonra kamu yönetiminden çıkar sağlamak yönünde 

tutum ve davranış içerisine girebilmektedir. Özellikle devletle 

bağıntılı bir sektörde iş gören kimi özel sektör kuruluşları bu kamu 

görevlilerini işe almak suretiyle kendi işlerini daha hızlı 

gerçekleştirebilmektedir. 

 Bunların dışında kimi kamu görevlileri üstlerinin gittiği yoldan 

gitmeyi ve onunla birlikte hareket etmeyi benimsemişlerdir. 

 Kamu görevlilerini etik dışı davranmaya iten diğer bir neden ise, bu 

kamu görevlilerinin ne pahasına olursa olsun kendi yönetsel 

konumlarını devam ettirmek amacıyla her türlü ahlak dışı tutum ve 

davranış içerisine girmeleridir. 



ETİĞE BAĞLI KURUM KÜLTÜRÜ 
Bütün ülkelerde etik düzenlemelerin amacı, etik davranış 
ilkelerine bağlı/saygılı bir kurum oluşturmaktır. Etik 
davranış ilkelerine bağlı bir kurumdan söz edebilmek için 
şu üç unsurun varlığı önemlidir. Bunlar;  

 Kurumdaki kararların etik davranış ilkelerine uygun 
olarak alınması: ETİK KARAR 

 Üst düzeyde kurumsal etik sorumluluk ve dürüstlük 
içinde faaliyetlerin yürütülmesi: ETİĞE DAYALI 
UYGULAMA 

 Halkın güvenini kazanmış etik uygulamaların 
mevcudiyeti: HALKIN GÜVENİ KAZANMAK 



KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM 
SORUMLULUK 

ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM 

 Hesap verebilirlik 

 Saydamlık 

 Katılımcılık (yönetişim) 

 Halkın memnuniyeti 

 Öngörülebilirlik 

 Sonuç odaklılık 

 Misyona bağlılık 

KAMU HİZMETİ 
ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM 

 Verimlilik 

 Etkinlik 

 Kalite ve tutumluluk 

 Sürekli gelişim 

 Hizmet standartları 



ÖNCE LİDERLİK, SONRA YÖNETİCİLİK 
 Liderlik, doğru işleri yapmak/yaptırmaktır. 
 Yönetim, işleri doğru yapmaktır. 
 Liderlik, kurum üzerinde işleyen bir 

fonksiyondur:  
Kurumun güçlenmesi için dış temasların 

geliştirilmesi (YÖNETİŞİM),  
Belirlenen temel ilke, değer, vizyon ve 

misyona bağlı olarak kurumsal gelişmenin 
sağlanması ve yönlendirilmesi,  
İç sürtüşmelerin ortadan kaldırılması,  
Kurumsal kapasitenin, insan kaynaklarının 

geliştirilmesi, moral motivasyonların 
artırılması ve çalışanlara rehberlik yapılması. 



KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ 1 

 Bir kamu kuruluşunda yapılan işlerin bütün 
yönlerine nüfuz eden etik duyarlık ve bilinç 
yaratmaya yönelik olarak kamu yöneticilerinin 
yaptığı sistemli ve tutarlı eylemlerin tümüne “etik 
yönetimi” adı verilir. 

 Kamu yönetimi etiğini, kamu çalışanının her türlü 
davranışını yasalara, etik kodlara ve çeşitli 
kurallara göre yapması veya kamu görevlilerinin 
görev alanları ile ilgili her türlü eylemi, yasa ve 
bireysel ahlaki değerleri bir potada eriterek 
yapması olarak tanımlamak mümkündür.  

 



KAMU YÖNETİMİNDE ETİK YAPILANMAYI 
ZORUNLU KILAN KÜRESEL SEBEPLER 

 Dünya ülkelerinin pek çoğunda kamu yönetiminde “yolsuzluk”, 
“kötü yönetim” ve “çıkar çatışması” ana başlıkları altında 
toplanabilecek  “yozlaşma ve etik-dışı davranış sorunları”nın 
yaygınlık kazanması, 

 Halkın Devlete ve kamu bürokrasisine olan güveninin  
sarsılması ve kamu yönetiminin saygınlığının kaybolması gibi 
olumsuz gelişmeler karşısında, halkın Devlete olan  güvenini 
yeniden tesis ederek kamu yönetiminin saygınlığını korumak 
“küresel bir reform kaygısı” haline gelmiştir. 

 Bu küresel soruna tepki olarak, etik davranış ilkelerini 
belirlemek ve bunlara uyulmasını denetleyecek kurumsal 
yapılar oluşturmak, yani kısaca “ETİK ALTYAPI” kurmak 
konusunda uluslararası bir trend oluşmuştur. 

 Bu çerçevede “KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ” oluşmaya başlamış ve 
bilimsel bir disiplin halinde gelişmiştir. 

 



Kamu’da etik yönetiminde iki temel yaklaşım mevcuttur: 

Uymaya dayalı etik yönetimi, kamu görevlilerinin 
davranışı üzerinde, katı kurallar, ayrıntılı prosedürler ve 
kapsamlı denetim mekanizmaları (katı önlemler) 
aracılığı ile “dış denetim”in önemine vurgu yapar. Bu 
sebeple, “geleneksel kamu yönetimi” modeline dayanır. 

Dürüstlüğe dayalı etik yönetimi ise, bireysel olarak her 
bir kamu görevlisinin “iç denetimi”ne (özdenetim) 
odaklanır. Kamu görevlisinin ahlaki yargı kapasitesi ile 
ahlaki karakterinin geliştirilmesi (yumuşak önlemler) 
unsurlarına dayanır. Bu yönüyle, dış denetim ve ayrıntılı 
düzenlemelerden, kamu görevlilerinin takdir yetkisi ve 
bireysel perfomanslarının ölçümüne doğru geçisi 
yansıtan “yeni kamu işletmeciliği modeli”ne yaklaşır.    

 
 

KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ 2 



KAMU ETİĞİ HİYERARŞİSİ 
 Çalışma Etiği: Çalışma ile ilgili değer ve tutumlar. Örneğin, çalışkanlık, 

dakik olma vb. 

 Meslek Etiği: Belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak 
oluşturup, koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir 
şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz 
ve ilkesiz üyeleri  meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen 
ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür. 

 Yönetim Etiği: Yönetsel kararların verilmesinde tutarlı, tarafsız ve 
gerçeklere dayalı olmayı; bireylerin varlık ve bütünlüğüne saygıyı; 
herkes için en iyi olacak eylemlerin seçilmesini ve eylemlerde adalet, 
eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, sorumluluk, saygı, açıklık, sevgi, 
demokrasi, hoşgörü vb. gibi evrensel değerleri temel almayı 
sağlayan, yöneticilere eylemlerinde yol gösteren davranış ilkeleridir. 

 Örgütsel Etik: Yasal bir çerçevede personelde aynı tür davranışların 
yerleştirilmesini sağlayan, örgütün topluma karşı yerine getirmeyi 
üstlendiği hizmetleri sağlarken bazı toplumsal sorumlulukların da 
üstlenildiğini gösteren ilkeler dizisidir.  



ETİK KAMU YÖNETİMİNİN KURULMASI İÇİN BÖLGESEL  
VE ULUSLARARASI GİRİŞİMLER:TÜRKİYE İÇİN REHBER İLKELER 

Yolsuzluğun yıkıcı ekonomik, siyasal ve ahlaki etkileri olduğunun 
bilincinde olan ve ulusal kamuoylarının “iyi yönetim” yönündeki 
artan taleplerini dikkate alan 
 Birleşmiş Milletler (United Nations), 
 Dünya Bankası (World Bank), 
 Avrupa Birliği (European Union), 
 Avrupa Konseyi (Council of Europe) ve 
 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 

gibi bölgesel ve uluslararası kuruluşlar da, çeşitli sözleşmeler, karar 
ve tavsiyeler, eylem plan ve programları yolsuzlukla mücadele 
edilebilmesi için gerekli yasal-kurumsal altyapıyı oluşturmaya ve 
bunu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere empoze 
etmeye çalışmaktadırlar. 
 Bu belgelerdeki ilke ve standartlar, Türkiye’nin etik altyapı 
konusundaki durumunu tespit etmek ve geliştirmek için önemli bir 
rehber niteliğindedir. 



ETİK ALTYAPISI 
 Siyasi ve bürokratik iradenin mevcudiyeti 

 Uygulanabilir etik davranış kurallarının mevcudiyeti ve 
kalitesi 

 Etikle ilgili yönetim, denetim ve koordinasyonu sağlayan 
merkezi düzeyde kurumsal yapı 

 Kamuoyu ve sivil toplumun katılımı, hassasiyeti ve 
denetimi 

 Etkin hesap verme mekanizmaları 

 Saydam bir yönetim 

 Etikle ilgili mesleki sosyalleştirme mekanizmaları ve 
programları: etik eğitimi ve bilinci 

 Kamu hizmeti koşulları 

 Toplumda genel adalet algılaması 
 



HİZMET İÇİ EĞİTİM 

 MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ 

 VİZYON/DÜŞÜNCE EĞİTİMİ 

 DEĞERLER VE İLKELER (ETİK) EĞİTİMİ 

Bu üç unsur, çalışanları bir bütün haline 
getirir. Hayat, parçaların bir araya gelerek 
sinerji oluşturmasıyla gelişir. 



TEMEL TARTIŞMA 

Toplum ve devlet, bizden etik 
davranmamızı istediği için mi etik 
davranıyoruz? 

Yoksa, 

Etik davranmak, kişinin kendi kendini 
yönetmesi midir? 

Veya 

Kendinin efendisi olması mıdır? 



SORUMLU DAVRANIŞI NASIL GELİŞTİREBİLİRİZ? 

İÇ DENETİM Mİ? 
 Kurumsal İç Denetim: Hedeflere göre mi, kurallara göre mi? 

 Bireysel İç Denetim: etik değerler,mesleki standartlar, 
profesyonellik 

DIŞ DENETİM Mİ? 
 Siyasi Denetim 
 Yargı Denetimi 
 Ombudsman Denetimi 
 Sivil Toplum ve Kamuoyunun denetimi (saydamlık, 

yönetime katılma-yönetişim, hesap verebilirlik vb.) 

 Vesayet Denetim 
 Sayıştay Denetim vb. 

 



KÖKLER, GÖVDE VE DALLAR 

 Kamu yönetiminde değerler, 
misyon ve roller arasında anlamlı 
bir bütünlüğü nasıl kurabiliriz? 

 Bunları bir ağacın bütününü 
oluşturan unsurlara (kökler, gövde 
ve dallara) benzetebiliriz. 



DEĞERLER, MİSYON VE ROLLER 

ROLLER 

MİSYON 

DEĞERLER 



BÜTÜNLÜK VE VİZYON 

 Vizyona bağlılık, çalışanların rollerine enerji ve 
tutku aşılar. 

Vizyon olmazsa, değerlere ve mesleki liyakate 
sahip olmak, yetersiz kalır. 

Ancak, değerlere sahip olmayan bir vizyon ise 
yozlaşmaya neden olabilir. 

 Değerlerden ve misyondan kopuk roller, 
ekonomik güvenlikten veya statüyü korumaktan 
başka hiç bir anlamı olmayan bir iş rolüne 
dönüşür. 

 Bir roldeki başarı, diğer bir roldeki 
başarısızlığa/yozlaşmaya gerekçe olamaz. 

 



TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK ALTYAPISI 
 Anayasa’nın 10’uncu, 129’uncu ve 137’nci maddesi. 
 657 Sayılı “Devlet Memurları Kanunu” 
 5237 Sayılı “Türk Ceza Kanunu” 
 2531 Sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşlere 

Dair Kanun” 
 1156 “Sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar 

Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun” 
 3628 Sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanunu” 
 4982 Sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” 
 Diğer Yasal Düzenlemeler 
 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 
 5176 Sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun” 
 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik 
 2007 tarihli “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” 
 Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar 



TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ANAYASAL ETİK İLKELERİ 

Anayasa’nın 10’uncu maddesi 
(Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 
kanun  önünde eşittir.) 
 129’uncu maddesi 
(Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara 
sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.)  
 137’nci maddesi 
(Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle 
çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, 
tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, 
yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. 
Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile 
yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine 
getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir 
suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse 
sorumluluktan kurtulamaz.) 
 



TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ ETİĞİNİN KURULMASI,  
YOLSUZLUKLA MÜCADELE YOLLARI VE YETKİLİ KURUMLAR 

Yasama, yürütme ve yargı organları, doğrudan veya dolaylı olarak, yolsuzluk olayları ile 
mücadelede yetkili kılınmışlardır. Yolsuzlukla mücadelede denetim yol ve yöntemleri ile denetim 
kurumları genellikle birkaç grupta toplanabilir: 
 Yasama Denetimi 

 TBMM denetimi 
 TBMM Dilekçe Komisyonu 
 İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 

 Yönetsel Denetim 
 Kurum İçerisinde Yapılan Denetimler 
 Kurum Dışı Denetimler (İdari Vesayet Denetimi ve Uzman Denetim Kuruluşlarınca Yapılan 

Özel Denetim) 
 Yargısal Denetim 

 Özel bir mahkeme mevcut değil 
 Yolsuzluk ve etik davranış ihlalleri ilgili hukuki kovuşturma Yargıtay gibi anayasal yüksek 

mahkemeler ile adli, idari ve askeri mahkemelerce yürütülür. 
 Kamuoyu Denetimi 

 Medya 
 Sivil Toplum Kuruluşları 

 Ombudsman Denetimi 
 29.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 

 Uluslararası Denetim 
 AİHM 

 Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK) 

 



ÜLKEMİZDE ETİK KURUL KURULMASINI GEREKTİREN NEDENLER 

Ülkemizde yaygın olarak yaşanan yolsuzluk olayları ve bunun 
sonucu olarak halkın kamu bürokrasisine olan güven kaybı, 

Kamu Yönetimi Etiğinde meydana gelen uluslar arası gelişme 
çerçevesinde BM, OECD, IMF, Dünya Bankası ve AB gibi bölgesel 
ve uluslararası örgütlerin etkileri. 

 

ETİK MEVZUAT KAPSAMI 

 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  

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

 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Davranış İlkeleri 
Hakkında Yönetmelik 

 Konuyla İlgili Başbakanlık ve KGEK Genelgeleri 



Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu yönetiminde etik ilkelerin 
yerleşmesine ve dolayısıyla daha şeffaf,  tarafsız, dürüst, hesap 
verebilir ve kamu yararını esas alan bir kamu hizmeti anlayışına 
katkı sağlamak amacıyla 2004 yılında 5176 sayılı “Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun”la kurulmuştur. 

Kurul, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu 
görevlilerini kapsar ancak;  

 Cumhurbaşkanı 
 TBMM Üyeleri 
 Bakanlar Kurulu Üyeleri 
 Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 
 Yargı mensupları ve 
 Üniversiteler 

Kurul’un kapsamında değildir. 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU (1) 



 Kurul; Başbakanlık bünyesinde biri başkan olmak üzere 
Bakanlar Kurulu’nca seçilen ve atanan toplam 11 
üyeden oluşmakta ve sekretarya hizmetleri 
Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
tarafından yerine getirilmektedir. 

 Kurul için kanunda ayrı bir teşkilat ve müstakil bir bütçe 
öngörülmemiştir. Kurul’un bağımsızlığına etki 
edebilecek bu durum eleştirilen konulardan biridir. 

Üyelerin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler 
Bakanlar Kurulunca yeniden seçilebilir. 

 Kurul Başkanın daveti üzerine, ayda 4 defa, en az 6 üye 
ile  toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
aynı yöndeki oyu ile karar verir. 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU (2) 



Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken 

uymaları gereken etik davranış ilkelerini 

hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek 

Etik ilkelerin uygulanması ve Kurul’a yapılan 

başvuruları değerlendirmek 

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere 

çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu 

konuda yapılacak çalışmalara destek olmak 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU’NUN 3 TEMEL GÖREVİ 



Kurul, kamu kurum ve kuruluşlarında etik 
davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar 
bulunduğu iddiasıyla, yapılacak başvurular 
üzerine veya re’sen, en az genel müdür veya eşiti 
seviyesindeki kamu görevlileri hakkında gerekli 
inceleme ve araştırmayı yapar. 

 İnceleme ve araştırmalar, Kamu Görevlileri Etik 
Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik’te yer alan etik davranış 
ilkelerinin ihlâl edilip edilmediği çerçevesinde 
yürütülür ve en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırılır. 

 

İNCELEME VE ARAŞTIRMA 



KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNUN 
YETKİ ALANINDAKİ GÖREVLİLER 

 En az genel müdür veya 

 Genel müdür eşiti seviyedeki kamu görevlileri (genel müdür-
müsteşar), 

 Kimlerin genel müdür eşiti sayılacağı kurul tarafından belirlenir. 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu; 
 genel bütçeye dahil daireler, 
 katma bütçeli idareler, 
 kamu iktisadi teşebbüsleri, 
 döner sermayeli kuruluşlar, 
 mahalli idareler ve bunların birlikleri, 
 kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, 

teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarında 

çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve 
üyeleri dahil tüm personeli kapsar.  
 



5176 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN İNCELEMENİN 
DİĞER KOVUŞTURMALARLA İLİŞKİSİ 

5176 sayılı Kanun’a göre yapılan 
inceleme ve araştırmalar, 

genel hükümlere göre ceza 
kovuşturmasına veya 

tâbi oldukları personel kanunları 
hükümlerine göre disiplin 
kovuşturmasına 

engel teşkil etmez. 



KGEK’YE BAŞVURU 
 5176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında 

etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, 
en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri 
hakkında Kurul’a başvurulabilir. 

 Başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanun’da belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma 
ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de 
ikamet eden yabancı gerçek kişiler tarafından yapılabilir. 

 Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunup da başvuru nedeni 
sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan 
yabancı, başvuru hakkı açısından Türkiye'de oturuyor kabul 
edilir. 

 Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin 
etkilenmesi koşulu aranmaz. 



DİKKATE ALINMAYACAK BAŞVURULAR 

Kamu görevlilerini karalama amacı güden, 

Haklı bir gerekçeye dayanmayan, 

Başvuranın kimliği tespit edilemeyen, 

İsim ve imza bulunmayan, 

Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan, 

Gerçeğe aykırı ad ve soyadı ile yapılan, 

Başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge 
sunulmamış 

başvurular değerlendirmeye alınmaz.  



BAŞVURU KONUSU DIŞINDA OLAN HUSUSLAR 

 Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca 
karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurul’a veya 
yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme 
sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi 
durdurulur.  

 Daha önce Kurul’ca incelenmiş şikayet konusu, yeni kanıtlar 
gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve 
incelenemez.  

 Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak 2 yıl içinde 
yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki 
başvurular incelenmez. 

 13.04.2005 (Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımı) tarihinden 
önce gerçekleşen etik ilkelere aykırı davranışlar şikayet ve ihbar 
konusu yapılamaz. 



BAŞVURU BİÇİMLERİ VE USULLERİ-1 
 Başvurular; 

         a) Yazılı dilekçe, 
         b) Elektronik posta, 
         c) Tutanağa geçirilen sözlü başvuru 

yolları ile yapılır. 

Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş 
adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle, 

en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzeyinde 
oldukları kabul edilen unvanlarda bulunanlar için Kurul 
Başkanlığına, 

diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına 
yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine 

yapılır. 



BAŞVURU BİÇİMLERİ VE USULLERİ-2 
 Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve 

belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler 

dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, 

zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir. 

 Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması veya bilgisayar çıktısı 

olması koşulu aranmaz. Dilekçelerin okunaklı ve anlaşılır 

olması yeterlidir. 

 Başvurunun Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tarihidir. 

 Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurul’a gönderilebilir. Bu 

durumda dilekçenin Kurul kayıtlarına geçtiği tarih süre 

başlangıcına esas alınır. 

 Başvurunun tutanağa geçirilmek koşuluyla sözlü yapılması 

durumunda başvuranın imzası ve adresi de tutanağa alınır. 



BAŞVURU BİÇİMLERİ VE USULLERİ-3 
 Başvurunun; gerçek kişiler tarafından elektronik posta 

yoluyla yapılması halinde, başvuru sahibinin adı ve soyadı, 

oturma yeri veya iş adresi belirtilir. Türkiye'de oturan 

yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda, pasaport 

numarası ve uyruğu gösterilir. Elektronik posta yolu ile 

yapılacak başvurularda, başvurunun Kurulun elektronik 

posta adresine ulaştığı tarih başvuru tarihidir. 

 Kurul kayıtlarına giren başvurular hakkında raportör bir ön 

rapor hazırlar. 

 Kurul raporu görüşerek gerekirse incelemeyi 

derinleştirmek suretiyle ilgili yerlerden gerekli bilgi ve 

belgelerin istenmesine karar verir. 



BAŞVURU BİÇİMLERİ VE USULLERİ-4 

 Kurul inceleme ve araştırmasını etik davranış 

ilkelerinin ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütür. 

 Başvurunun kabul edilebilir bulunması durumunda, 

şikayet edilen kamu görevlisinin savunması alınır. 

 Savunma süresi, istem yazısının kendisine bildirildiği 

tarihi izleyen günden itibaren 10 gündür. 

 Kurul incelemesini en geç 3 aylık süre içinde bitirerek 

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Bu 

süre, başvurunun kayda alındığı tarihte başlar.  



BİLGİ VE BELGE İSTENMESİ 

 Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, kurulun başvuru konusu ile ilgili 
olarak istediği bilgi ve belgeleri vermek 
zorundadırlar. 

 Kurul, bu kanunun kapsamındaki kuruluşlardan 
ve özel kuruluşlardan ilgili temsilcileri çağırıp 
bilgi alma yetkisine sahiptir. 



RE’SEN İNCELEME 

 Kurulun inceleme yetkisi içinde bulunan bir kamu 
görevlisinin etik ilkelere aykırı davrandığının çeşitli 
yollarla öğrenilmesi üzerine Kurul re’sen inceleme 
yetkisini kullanabilir. 

 Bu konuda Kurul Başkanınca görevlendirilecek bir 
üyenin veya raportörün gözetiminde gerekli bilgiler 
toplanarak hazırlanan rapor Başkana sunulur. 

 Başkan tarafından belirlenecek gündemde konu 
Kurul’da görüşülerek gerekirse inceleme 
derinleştirilmek suretiyle gerekli bilgi ve belgeler 
getirtilir.  



KURUL KARARI VE KARARLAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM 

Kurul; Başkan veya Başkanın özrü nedeniyle 
toplantıya katılamaması durumunda vekil olarak 
belirlediği üyenin başkanlığında üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve aynı çoğunlukla karar verir. 

İncelenmekte olan başvuru konusunun yargıya 
götürüldüğü anlaşılırsa inceleme bulunduğu 
aşamada durdurulur ve yargı kararı sonucuna göre 
değerlendirilir. 

Kararlar Başkan ve üyeler tarafından imzalanmakla 
kesinleşir. Kesinleşen karar Başbakanlık Makamı’na 
sunulur. 

Kararlara karşı idari yargı yolu açıktır.  



KURUL KARARI VE KARARLAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM 

Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren 
kamu görevlisinin etik davranış ilkelerine aykırı işlem ve 
eylemi olduğunu tespit etmesi halinde bu durumu 
Başbakanlık, Kurul kararı olarak Resmî Gazete aracılığıyla 
kamuoyuna duyurur, ancak, Kurul kararlarının yargı 
tarafından iptali halinde Kurul, yargı kararını yerine getirir ve 
Resmî Gazete'de yayımlatır. (Anayasa Mahkemesi tarafından 
Anayasanın 2. ve 17. maddesine aykırı bulunarak iptal 
edilmiştir. 04.02.2010 E:2007/91, K:2010/33) 

Etik ilkeye aykırı davranışın saptanamadığına ilişkin kararlar 
da Başbakanlık Makamı’na ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 
Bu kararlar kamu oyuna duyurulmaz. 

Kabul edilebilirliliği bulunmayan başvurular hakkında verilen 
kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir. 



5176 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİRMEYEN KAMU 
GÖREVLİLERİ HAKKINDA YAPILACAK BAŞVURULAR 

5176 sayılı Kanun kapsamına girmeyen (en az genel 
müdür ve eşiti seviyesi dışındakiler) kamu 
görevlilerinin, etik davranış ilkelerine aykırı 
uygulamaları bulunduğu iddiasıyla yapılacak 
başvurular, ilgili kurumların yetkili disiplin 
kurullarında, Kurul tarafından çıkarılan 
yönetmeliklerde belirlenen etik davranış ilkelerine 
aykırılık olup olmadığı yönünden değerlendirilir. 

Değerlendirme sonucu alınan karar, ilgili kurum veya 
kuruluş yetkilisine, hakkında başvuru yapılan kamu 
görevlisine ve başvuru sahibine bildirilir. Disiplin 
kurullarının kararları kamuoyuna duyurulmaz. 



ETİK KOMİSYONU 

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 kurum veya kuruluşun üst yöneticisi 
tarafından kurum içinden en az 3 kişilik bir etik 
komisyonu oluşturulur. 



ETİK KOMİSYONU 
Etik Komisyonları; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarında, üst yöneticinin görevlendirmesi 
ile bir tepe yöneticisi (Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müsteşar 
Yardımcısı, Bağımsız Başkanlıklarda, Bağımsız İdari Otoritelerde ve 
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarında Başkan Yardımcısı, 
Bağımsız Genel Müdürlüklerde Genel Müdür Yardımcısı, İllerde Vali 
Yardımcısı, Belediyelerde Belediye Başkan Yardımcısı, İlçelerde 
Kaymakam gibi) başkanlığında diğer ilgili birimlerden (Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, 
Eğitim Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı v.d.) 
üyelerin görevlendirilmesi ile oluşturulmuştur. 

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer 
hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. 

Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, 3 ay içinde 
Kurul'a bildirilir. 

Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır. 



ETİK KOMİSYONLARININ ETKİNLİĞİ 

 Bilinç artırma 

 Etik liderlik rolü: pozitif enerji 

 Etik kurulu ile iletişimin ve işbirliğinin geliştirilmesi 

 Uygulamaları değerlendirme formatı geliştirilmesi 

 Kuruma eğitim desteği 

 Etik eğiticileri ile komisyonun işbirliği 

 Etik standartların geliştirilmesi 

 Kendi etik kodlarının oluşturulması ve vatandaş 
memnuniyetinin artırılması 



BAŞVURU KONULARININ YILLAR İTİBARİYLE DAĞILIMI  

Başvuru Konuları  2005 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2006 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2007 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2008 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2009 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2010 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2011 

Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2012 

Yılı 

Başvur

u Sayısı 

TOPLAM  

Personel İşlemleriyle 

İlgili olanlar( Mobbing) 

6 2 12 10 4 11 39 39 123 

Genel Etik İlkelerine 

Uygun Davranmamak 

10 8 4 9 81 101 32 33 278 

Görevi İhmal/Görevi 

Kötüye Kullanmak 

17 9 4 18 36 71 21 41 217 

Çıkar Çatışması - - - - - 18 26 32 76 

Kamu Kaynaklarını 

Kişisel Amaç veya Hizmet 

Gerekleri Dışında 

Kullanmak 

6 2 20 8 5 10 16 9 76 

İntihal 4 - 1 - 2 - - - 7 

Kayırmacılık/Ayrımcılık 7 2 3 7 6 31 45 51 152 

Eşitlik ve Tarafsızlığa 

Aykırı Uygulamalar 

4 5 8 13 7 - - - 37 

Bilgi Edinme Hakkının 

İhlali 

3 2 2 2 3 17 25 12 66 

Yolsuzluk/Usulsüzlük 

İddiaları 

17 12 4 6 39 86 30 20 214 

Muhtelif 4 5 6 3 - 13 71 10 112 

TOTAL 78 47 64 76 183 358 305 247 1.358 



BAŞVURULARIN KONULARA GÖRE DAĞILIMI  

213; 28% 

164; 21% 
155; 20% 

56; 7% 

51; 7% 

37; 5% 

45; 6% 
29; 4% 

18; 2% 

Genel Etik ilkelerine Uygun
Davranmamak
Yolsuzluk, Usulsüzlük İddiaları

Görevi İhmal, Görevi Kötüye
Kullanmak
Kayırmacılık, Ayrımcılık

Kamu Kaynaklarını Kişisel Amaçlar
için Kullanmak
Eşitsizlik Tarafsızlığa Aykırı
Uygulamalar
Mobbing

Bilgi edinme Hakkının İhlali

Çıkar Çatışması



  KURULA YAPILAN BAŞVURU SAYILARI 



• Kurul’a 2005-2010 yılları arasında yapılan 
başvurularla ilgili olarak 384 karar verilmiştir. 
2008 yılında 1, 2009 yılında 6 ve 2010 yılında 30 
adet etik ihlali kararı verilmiştir.  

• Anayasa Mahkemesi tarafından 4 Şubat 2010 
tarihinde verilen kararla, etik ihlalin tespitine 
ilişkin kararların Resmi Gazete ’de yayınlanmasını 
öngören hüküm iptal edilmesiyle etik ihlal 
kararları sadece Başbakanlık makamına ve 
ilgililere (başvuru sahibi, hakkında inceleme 
yapılan kişi, ilgili bakanlık) yazılı olarak 
bildirilmektedir. 

• 8 etik ihlali kararı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
 

KURULA YAPILAN BAŞVURULARIN SONUCU 



 Kurul’un etik ihlal kararlarının Resmi Gazete ’de yayınlanmasındaki 
amaç kamu görevlilerinin kamuoyuna teşhir edilmesi değil, etik dışı 
davranışların kamuoyuyla paylaşılması suretiyle yöneticilerin hesap 
verme sorumluğu çerçevesinde davranmalarının teşvik edilmesidir.  

 Bu çerçevede, Kurul, 5176 sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca 
kamuda etik kültürünü yerleştirmek görev ve yetkisi çerçevesinde, 
Kurul tarafından verilen etik ihlal kararlarını kamu görevlilerine 
rehberlik etmek amacıyla, kişi ve kurumlar karartılarak, resmi internet 
sayfasında yayınlama kararı almıştır. 

 Etik ihlalin tespitine ilişkin Kurul kararlarında; Kamu Görevlileri Etik 
Davranış İlkeleri ile Başvuru Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’te 
düzenlenmiş olan, başta “dürüstlük ve tarafsızlık” ilkesi olmak üzere 
sırasıyla “saygınlık ve güven”, “savurganlıktan kaçınma”, “hizmet 
standartlarına uyma”, “amaç ve misyona bağlılık”, “çıkar 
çatışmasından kaçınma” ve “yöneticilerin hesap verme sorumluluğu” 
ilkelerinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. 

 

 

KURULA YAPILAN BAŞVURULARIN SONUCU 



 

Tablo 2: Kurula Yapılan Başvuruların Sonuçlara Göre Dağılımı 

Kurul’un Başvuru 

Üzerine Verdiği 

Karar Türü 

2005 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2006 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2007 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2008 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2009 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

2010 Yılı 

Başvuru 

Sayısı 

Toplam 

Etik Davranış 

İlkelerine Aykırılk 

Tespit Edilenler  

- - - 1 6 30 38 

Yargıya İntikali 

Nedeniyle 

İncelenemeyenler 

13 11 8 4 15 11 62 

Etik Davranış 

İlkelerine 

Rastlanmayanlar  

1 4 6 5 18 42 76 

Başvuru Şartlarını 

Taşımadığı 

Gerekçesiyle 

Reddedilenler  

31 20 18 36 7 16 128 

Diğer 18 9 15 14 7 18 81 

Toplam 63 44 47 59 53 117 384 



Tablo 3: Resmi Gazete’de Yayımlanan Kurul Kararları   

Karar Tarihi 
Karar 

Sayısı 
Konu 

Etik İhlâlde Bulunan 

Kamu 

Görevlisi/Görevlileri 

Yayımlandığı 

Resmi Gazete 

Sayısı 

23/1/2009 2009/1 
Hediye Alma ve Menfaat Sağlama 

Yasağı (Yönetmelik md.15) 

Genel Müdür ve  Yönetim 

Kurulu Üyeleri  
27162 

06/05/2009 2009/19 

Saygınlık ve Güven (Yön.md.10) 

Kamu Malları ve Kaynaklarının 

Kullanımı (Yön. md.16) 

Genel Müdür 27260 

11/06/2009 2009/23 

Hediye Alma ve Menfaat Sağlama 

Yasağı (Yön. md. 15 ) Kamu 

Malları ve Kaynaklarının Kullanımı 

(Yön. md. 16) 

Belediye Başkanı 27270 

25/09/2009 2009/37 
"Dürüstlük ve Tarafsızlık" 

(Yönetmelik m.9) 
Belediye Başkanı 27464 

09/10/2009 2009/38 

"Amaç ve Misyona Bağlılık" (Yön. 

md. 8), "Saygınlık ve Güven" (md. 

10), "Çıkar Çatışmasından 

Kaçınma" (md. 13) ve 

"Yöneticilerin Hesap Verme 

Sorumluluğu" (m.20) 

 Kurum Başkan Yardımcısı 27394 

05/11/2009 2009/40 

"Saygınlık ve Güven" (Yön. md. 

10), Hediye Alma ve Menfaat 

Sağlama Yasağı (Yön. md. 15), 

"Yöneticilerin Hesap Verme 

Sorumluluğu" (Yön. md. 20) 

  

Kaymakam 

  
27436 

23/1/2009  2009/1 
Hediye Alma ve Menfaat Sağlama 

Yasağı (Yön.md.15) 

Genel Müdür, Kurul 

Üyeleri 
27162 

26/12/2008 
2008/206 

  

*Çıkar Çatışmasından Kaçınma 

(Yön. md.13) *Dürüstlük ve 

Tarafsızlık (Yön. md.9)  

  

Belediye Başkanı 27123 

http://www.etik.gov.tr/kurulkararlari/resmigazete_kararlar/tekelresmigazete.htm


Kurul’un Resmi İnternet Sitesinde Yayınlanan Kararları 

24/02/2011 

 

2011/16 Dürüstlük ve Tarafsızlık, 

Saygınlık ve Güven, Kamu 

Malları ve Kaynaklarının 

Kullanımı, Yöneticilerin Hesap 

Verme Sorumluluğu, Eski 

Kamu Görevlileriyle İlişkiler 

İlkeleri (Yönetmelik Md. 9, 10, 

16, 20, 21) 

Belediye Başkanı 

24/05/2011 2011/34 

Şeffaflık, Bilgi Verme, Halka 

Hizmet Bilinci, Saygınlık ve 

Güven İlkeleri  

(Yönetmelik Md. 6, 10/1 ve 19 

Genel Müdür 

25/05/2011 
2011/40 

  

Dürüstlük ve Tarafsızlık, 

Yasallık, Saygınlık ve Güven, 

Kamu Malları ve Kaynaklarının 

Kullanımı, Savurganlıktan 

Kaçınma İlkeleri (Yönetmelik 

Md. 9, 10, 16, 17.) 

  

Belediye Başkanı 

  

26/05/2011 2011/35 

Psikolojik Taciz, Saygınlık ve 

Güven İlkeleri (Yönetmelik Md. 

10, 11) 

Kurum Başkanı 



Örnek 1 

Kurul’un vermiş olduğu bir kararda; bir belediye 
başkanının eşine ait taşınmazı avantajlı bir duruma 
getiren imar planı değişikliğine ilişkin iş ve işlemlere 
katılmak suretiyle Yönetmelik’in 9. maddesinde 
düzenlenen “Dürüstlük ve tarafsızlık” ile 13. 
maddesinde düzenlenen “Çıkar çatışmasından 
kaçınma” ilkelerine aykırı davrandığı tespit edilerek 
etik dışı davrandığına hükmedilmiştir. 

KARAR ÖRNEKLERİ (1) 



Kurul’un verdiği bir kararda; bir belediye başkanının, anayasal 
haklarını kullanarak belediye başkanı aday adayı olmak amacıyla 
görevlerinden ayrılan Genel Sekreter Yardımcısının eski görevine 
iadesi için başvurmasına rağmen Belediye Başkanı tarafından göreve 
iade edilmeyerek farklı bir muameleye tâbi tutulması, Kamu 
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Kamu görevlileri; 
tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik... ilkeleri 
doğrultusunda hareket ederler…”,  ikinci fıkrasında da, “Kamu 
görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri 
doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik 
ilkelerine uygun olarak kullanırlar”, üçüncü fıkrasında ise “Kamu 
görevlileri, gerçek ve tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik 
ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi 
parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir 
davranışta bulunamazlar…” şeklindeki hükümlerine açıkça aykırılık 
teşkil ettiğine hükmedilmiştir. 

KARAR ÖRNEKLERİ (2) 



24 Kasım Öğretmenler Günü” ile ilgili İlke Kararı 2008/2 

İlke kararında özetle: “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 
özellikle ilköğretim kurumlarında öğretmenlere yönelik olarak 
bazı hediye uygulamalarının (altın ve benzeri), bu günün anlamını 
olumsuz yönde etkilediği, öğretmenlik mesleğinin itibarını 
zedelediği, öğrencilerde etik değerler konusunda şüpheler 
uyandırdığı, öğrenci-aile ve öğrenci-okul ilişkilerinde etik açıdan 
olumsuzluklar meydana getirdiği düşünüldüğünden, başta 24 
Kasım Öğretmenler Günü olmak üzere, diğer gün ve haftalarda, 
günün anlamıyla uyumlu ve maddi değeri olmayan sembolik 
(çiçek ve benzeri) nitelikteki hediyeler dışındaki hediyelerin 
alınmaması konusunda “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 15 maddesine 
göre başta mülki yöneticiler olmak üzere Öğretmenler Kurulu ile 
her kademedeki yönetici ve personelin gerekli dikkati göstermesi 
kararlaştırılmıştır. 

KARAR ÖRNEKLERİ (3) 



İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Telefon Görüşmelerine İlişkin Kurumsal Uygulaması 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Başbakanlığın 26 Haziran 2003 tarihli ve 2003/39 sayılı Tasarruf 

Genelgesi'nin 8. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, telefon faturalarında yer alan kişisel 

görüşmelerin ilgili kamu görevlisi tarafından ödenmesi uygulamasını gerçekleştirmektedir. 

Buna göre, 2006 yılından itibaren santrale dahili telefon numaralarından da yapılan 

görüşmelerin süre ve tutarını belirleyen tespit cihazı takılmış olup görüşme bedellerine 

göre belirlenen fatura dökümlerinden özel görüşmeler ilgili kamu görevlisi tarafından 

ödenmektedir. 

Bu uygulama, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik'in "Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı"na ilişkin 16. maddesi çerçevesinde 

etik kültürün geliştirilmesine katkı niteliği taşımaktadır. 

Etik İlkelerle İlgili Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi, Seminerlerin Düzenlenmesi 

Kamuda görevli her kademe ve kadrodaki personelin uyması gereken davranış ve 

dürüstlük ilkelerinin ortak bir dürüstlük anlayışıyla oluşturulması, geliştirilmesi ve bu 

ilkelerin ihlal edilmelerinin önlenmesi, tüm personelin kamu hizmetinde esas alınan 

değerleri benimsemelerinin sağlanması amacıyla sistemli bir süreç dâhilinde hizmet içi 

eğitim programlarının düzenlenmesi ile seminerlerin verilmesi. 



KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE 
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’E GÖRE ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 

1- Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci (md.5) 
2- Halka Hizmet Bilinci (md.6) 
3- Hizmet Standartlarına Uyma (md.7) 
4- Amaç ve Misyona Bağlılık (md. 8) 
5- Dürüstlük ve Tarafsızlık (md.9) 
6- Saygınlık ve Güvenlik (md.10) 
7- Nezaket ve Saygı (md.11) 
8- Yetkili Makamlara Bildirim (md.12) 
9- Çıkar Çatışmasından Kaçınma (md.13) 
10- Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması (md.14) 
11- Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (md.15) 
12- Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı (md.16) 
13- Savurganlıktan Kaçınma (md.17) 
14- Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan (md.18) 
15- Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık (md.19) 
16- Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu (md.20) 
17- Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler (md.21) 
18- Mal Bildiriminde Bulunma (md.22) 



Kamu Hizmeti Bilinci: 

Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde; 
 sürekli gelişimi, 
 katılımcılığı, 
 saydamlığı, 
 tarafsızlığı, 
 Dürüstlüğü 
 Kamu yararını gözetmeyi, 
 Hesap verebilirliği, 
 Öngörülebilirliği, 
 Hizmette yerindeliği ve 
 Beyana güveni 

esas alırlar.(mad.5). 
 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 



ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 
Çıkar Çatışmasından Kaçınma:  

Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve 
objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş 
gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da 
ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü 
menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve 
benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.  

Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa 
sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu 
genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir 
potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli 
davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları 
atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu 
üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren 
menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.  

 



 Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması:  

Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları 
veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta 
bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal 
kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık 
yapamazlar. Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak 
kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri 
ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf, 
dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat 
sağlayamazlar. 

Kamu görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu 
olarak elde ettikleri resmi 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.Kamu görevlileri, seçim 
kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya 
dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar. 

 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 



Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı :  

Kamu görevlisinin 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 menfaat HEDİYE kapsamındadır. 

Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye 
verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir. 

Kamu görevlileri, 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. 

Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi 
gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk 
veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, 
duyuru ve anma ilanları veremezler. 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 



HEDİYE ALMA YASAĞI KAPSAMI DIŞINDA OLANLAR: 

       a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin 
hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine 
tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna 
açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin 
hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve 
kuruluşlara yapılan bağışlar, 
      b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte 
olanlar, 
      c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde 
kazanılan ödül veya hediyeler, 
      d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, 
resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki 
hediyeler, 
      e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri 
bulunan reklam ve el sanatları ürünleri, 
      f) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler. 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 



HEDİYE ALMA YASAĞI KAPSAMINDA OLANLAR:  

     a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde 

bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, 

seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri, 

     b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken 

veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller 

üzerinden yapılan işlemler, 

     c) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı 

veya gıda türü hediyeler, 

     d) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde 

olanlardan alınan borç ve krediler. 

 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 



KURULA BİLDİRİLECEK HEDİYELER: 

Yönetmelik kapsamına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü 
görevliler aşağıda belirtilen aldıkları hediyeleri kurula bildirirler. 

     a) Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları 
gereğince, yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından verilen 
hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi hükümleri saklı 
kalmakla birlikte, sözkonusu maddede belirtilen sınırın altında 
kalanlar. (On aylık net asgari ücret toplamı altındakiler.  Üstünde 
olanlar bir ay içerisinde kendi kurumuna teslim edilir.)  

     b) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum 
hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve 
kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine 
kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar ile 
kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar. 

 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 



Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken  
Yönetmelikte belirtilen etik davranış 
ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, 
kamu görevlilerinin istihdamını düzenleyen 
mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur. 

Kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri, 
personelin sicil ve performansını, bu 
Yönetmelikte düzenlenen etik davranış 
ilkelerine uygunluk açısından da 
değerlendirirler. 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNE UYMA ZORUNLULUĞU 



ETİK SÖZLEŞMESİ – KURUMSAL ETİK İLKELERİ 

5176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay 
içersinde "Etik Sözleşme" belgesini imzalamakla 
yükümlüdürler. 

Bu belge, personelin özlük dosyasına konur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her 
düzeydeki personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası 
olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin 
sorumlulukları hakkında bilgilendirilir. 

Yönetmelikle belirlenen etik davranış ilkeleri, kapsama 
dahil kurum ve kuruluşlarda uygulanır. 

Ayrıca, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine göre 
kurum ve kuruluşlar kendi kurumsal etik davranış ilkelerini 
düzenlemek üzere Kurul’un inceleme ve onayına sunabilir. 
 



ETİK SÖZLEŞMESİ 
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde 

bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; 

• Halkın 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, 

• Kamu 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, 

• Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve 

değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı 

taahhüt ederim.” 



DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI 
MESLEKİ ETİK KURALLAR 

KGEK tarafından 2010 yılı içerisinde bütün denetim işi ile uğraşan 
kamu görevlilerini ilgilendiren mesleki etik davranış ilkeleri 
yayımlanmıştır. 

Denetim görevlilerine İlişkin Etik Davranış İlkeleri şu şekilde 
belirtilmiştir. 

1. Tarafsızlık ve Nesnellik 

2. Eşitlik 

3. Dürüstlük 

4. Gizlilik 

5. Çıkar Çatışmasından Kaçınma 

6. Nezaket ve Saygı 

7. Yetkinlik ve Mesleki Özen  



BAŞBAKAN VE BAKANLARIN UĞURLANMA VE KARŞILANMALARI, SEYAHATLER VE 
HEDİYE UYGULAMASI İLE İLGİLİ GENELGE 2005/16 

Genelgede özetle: ”Başbakan ve Bakanların yurt içi ve yurt dışına 

yapacakları seyahatlerde uygulanacak usul ve esaslar ile kamu 

personelinin geçici görevlendirme ve refakat gibi nedenlerle 

yaptıkları seyahat işlemlerinde izlenmesi gereken prosedür ile kamu 

kurum ve kuruluşlarınca hediye, eşantiyon, plaket, şilt ve 

benzerlerinin tevcih edilmesi konularında dikkat edilmesi gereken 

hususlar düzenlenmiştir.” 

Mezkur genelgenin “C. Kamuda Tasarruf İlkeleri ve Hediye 

Uygulaması” başlığı altında: “Kamuda kaynakların etkin kullanımı ve 

maliyetlerin düşürülmesi, sorumluluk ve tasarruf bilincinin 

yerleştirilerek yaygınlaştırılması, yönetime olan güvenin 

güçlendirilerek idarenin saygınlığının artırılması için, halkca tasvip 

edilmeyen tutum ve davranışlardan vazgeçilmesinin büyük önem 

taşıdığı belirtilmiştir. 



BAŞBAKAN VE BAKANLARIN UĞURLANMA VE KARŞILANMALARI, SEYAHATLER VE 
HEDİYE UYGULAMASI İLE İLGİLİ GENELGE 2005/16 

Hediye alma bağlamında: 

1- Kamu görevlilerinin hediye alma ve menfaat sağlama konularında “Kamu 

Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine uygun hareket etmeleri, 

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel tarafından, kurum amiri veya 

kurum üst düzey yöneticileri ile Bakan veya diğer siyasilere plaket, şilt ve 

benzerlerinin takdim edilmemesi, 

3- KİT'ler de dahil olmak üzere piyasada mal ve hizmet üreterek rekabet ortamı 

içinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müşteri, rakip veya 

tedarikçilerine yönelik olarak, rekabette kendilerine avantaj sağlamak üzere 

dağıtacakları eşantiyon ve hediyeler dışında, hiçbir kamu yöneticisi veya 

personeline yılbaşı, bayram ve benzeri özel günler gerekçe gösterilerek, üretilen 

ürünler ile CD, ajanda, takvim, anahtarlık, saat, kalem, kalemlik ve benzeri türde 

hediye verilmemesi, 

hususlarına titizlikle uyulması uygun görülmüştür.” 



24 YıLDıR İZIN KULLANMAYAN ÖRNEK MEMUR 

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 24 yıl 8 aydır devlet memuru 
olarak çalışan Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ok, görevi 
süresince hiç izin kullanmadı. Kendi iznini kullanmayan Ok, 
öğrencilerin ve memurların tatil yapmalarını istiyor.  

Çalışmayı ve Silvan ilçesine hizmet etmeyi çok sevdiğini 
belirten Ali Ok, "İzin yapmayı sevmiyorum. Bunun için de 24 
yıl 8 aydır hiç yıllık iznimi kullanmadım. Bunun yanında hafta 
sonları bile çoğu zaman görev başında oluyorum. Bu bana 
zevk veriyor. Zaten hizmet etmek için bizi bu göreve 
seçtiler" dedi.  

Kendi izin yapmadığı halde yılardır okullardaki öğrencilerin 
yaz tatilinde ve personelinin tatil yapması için sürekli onları 
ikaz ettiğini belirten Ok, personeline, ''Yıllık izinlerinizi tatil 
yaparak değerlendirin'' diye seslendi.  

 



YILIN ÖRNEK VE YARDIMSEVER MEMURU  
Bartın İl Sağlık Müdürlüğü yanında bulunan 
Kırtepe Aile Sağlığı Merkezinde Bilgi işlem 
merkezinde görev yapan  Altuğ 
Karakaş  hastalara yaptığı yardımlarla 
vatandaşların takdirini kazanırken, 
yaşlılardan bol , bol dua alıyor. Tedavi için 
Kırtepe Aile Sağlığı  Merkezine gelen 
hastalara, sıra, kayıt, ve gerekli işlemlerinin 
yapılmasında yardımcı olan ve yürüme 
zorluğu çeken yaşlı hastalara yardımcı olan 
örnek memur Altuğ Karakaş, kırtepe Aile 
sağlığı merkezi Bilgi işlem merkezinde 
görev yapıyorum. Hastaların kayıt ve tescil 
işlemlerini yapmaktayım. Ancak bu işlemleri 
yaptığım sırada yaşlılara ve durumları ağır 
olan hastalara öncelik yapmaktayım. Sağlık 
hizmetlerinde bu bizlerin asli görevidir. 
Yaşlılara ve ihtiyacı olanlara yardım etmek 
beni mutlu ediyor dedi. 



 
HİZMET STANDARTLARIYLA UYUM 

 
O’nu sevmeyen sınıfta kalır! 

Karşıyaka'nın Şemikler Lisesi'nde devam 
çizelgelerinin işlenmesi işinin bir öğrenciye 
verilmesi skandal yarattı. Öğrencinin, 
yakın arkadaşlarının devamsızlıklarını silip 
sınıfta kalmalarına engel olduğu, 
sevmediklerinin devamsızlıklarını 
yükselttiği ortaya çıktı.  
 



TIBBİ ATIK SKANDALI  

Denizli’nin Kale İlçesi’nde Devlet 
Hastanesi’nin bir kamyon tıbbi atığı 
okul kaloriferinde yakılmak için 
bahçeye dökmesi isyan ettirdi. 

Olaya el koyan kaymakam soruşturma 
için izin isterken, Tabip Odası "Halk 
sağlığını tehlikeye atıyorlar" dedi. 



MEHMETÇİK OKUL ONARIYOR  
Çukurca Taktik Sınır Jandarma Alay Komutanlığı 
okulların bakım ve onarımıyla eğitim ve 
öğretimlerini sürdüren öğrencilere yönelik 
desteklerini sürdürüyor. Alay Komutanlığı'nda 
görevli Mehmetçikler, ilçenin Cumhuriyet 
Mahallesi'nde bulunan 18 derslikli 424 öğrencinin 
eğitim öğretim gördüğü Atatürk İlköğretim 
Okulu'nda yaklaşık 15 günden beri bakım ve 
onarım çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim ve 
öğretimin sürdüğü okulda onarımlarını yapan 
askerler, tahrip olmuş tuvalet ve mutfağın 
fayanslarını söküp yerlerine yenilerini takarken, 
modern bir görünüme kavuşturdukları okulun 
her yerini boyadı. Mehmetçikler, okula Atatürk 
büstü de yaptırdı. Öğrencilerse teneffüs 
saatlerinde çalışmalarını izledikleri askerlere 
teşekkür ederek çiçek hediye etti. 



BÜTÜNLÜK VE TARAFSIZLIK 
MEMUR, MÜDÜRÜNE CEZA KESERSE…  

Fatsa Belediyesi Zabıta ekipleri Ceplere yerleştirilen parkomatlardan fiş almayan 
sürücülere ceza kesiyor. 

Yine parkomatları teftiş etmek üzere göreve çıkan Hasan Uslu, Cengiz Torun ve 
Yener Şahin’den oluşan üç kişilik zabıta ekibi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 
Meydan Sokak’taki cep-parkta fiş almadan park edilmiş halde gördükleri Fatsa 
Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Beşik’in 52 XX 000 plakalı aracına, Kabahat 
Kanunları’nın 38. maddesinin 1. bendini ihlal ettiği gerekçesiyle 62 YTL para 
cezası yazdılar. 

Ceza yazmakta bir an için tereddüt etseler de tarafsız olmak adına cezayı yazan 
memurlar, müdür Beşik tarafından özel kalemlerle ödüllendirildiler. 1 
dakikalığına aracını cep-parka bırakan Beşik geri döndüğünde ön camındaki 
ceza makbuzunu görünce memurlarını takdir ettiğini belirtti. 

Konuyla ilgili konuşan Beşik; “Göreve geldiğimden beri memurlarıma görev 
yaparken tarafsız, dürüst ve adil olmalarını, yasalar karşısında herkesin eşit 
olması gerektiğini ve bu değerlerden asla taviz vermemelerini istedim. 
Memurlarımın bu değerleri benimsemiş ve özümsemiş olduğunu görmek benim 
için gerçekten çok gurur verici. Kendilerini içtenlikle tebrik ediyorum” dedi. 



SAYGINLIK VE GÜVEN 

Öğretim üyesinden sınav 
sahteciliği 

Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi'nin kardiyoloji 
bölümünde yardımcı 
doçent olan M.Y., dil 
sınavına başka bir yardımcı 
doçenti sokunca 
soruşturma açıldı. 



GENEL DENETÇİLERİN 5 MAAŞ KREDİSİ SKANDALI  

XXXX Kurulu 6 denetçisini, İller Bankası’nı 
denetlemek için gönderdi ama müfettişler 
denetlerken, İller Bankası’nın personeline 
%1 faizli ve uzun vadeli kredi verdiğini tespit 
ettiler. 

Bu durumu sorgulamak yerine “hani 
bana”  diyerek kendilerine menfaat temin 
ettiler ve ballı krediyi usülsüz ve kanunsuz 
biçimde cebe indirdiler.  
 



HİSARCIK İLÇESİ'NDE YAŞLILIK MAAŞI BAĞLATMAK 
İÇİN BAŞVURAN KÖYLÜDEN 50.-TL RÜŞVET ALDIĞI 

ÖNE SÜRÜLEN MEMUR TUTUKLANDI. 

Hisarcık İlçesi'ne bağlı Kızılçukur Köyü’nde 
oturan 66 yaşındaki İ.K., yaşlılık maaşı 
bağlatmak için gittiği Mal Müdürlüğü’nde 
görevli memur İ.Ç.’nin kendisinden 50.-TL 
rüşvet istediğini öne sürürek Cumhuriyet 
Savcılığına başvurdu. Savcılığın talimatı üzerine 
polisler, seri numarasını aldıkları 50-TL’yi İ.K.’ya 
verdi. İ.K.’dan 50-TL'yi alan memur İ.Ç., polisler 
tarafından suçüstü yakalandı. 



HEDİYE ALMA VE ÇIKAR ELDE ETMENİN 
ÖNÜNE GEÇİLMESİ 



TBMM Çevre Komisyonu’ndaki 
14 milletvekili, son günlerde 
kirlilik ve balık ölümleriyle 
gündeme gelen Muğla’nın Güllük 
Körfezi’nde balık çiftliklerini 
inceledi. Üyeler incelemelerin 
ardından bir restoranda balık 
yedi. Milletvekillerini taşıyan 
resmi plakalı otobüsün bagajına 
5’er kiloluk çiftlik çipurası ile dolu 
25 koli konuldu. Kolileri Holding 
otobüse yerleştirdi. 

HEDİYE ALMA VE ÇIKAR ELDE ETMENİN 
ÖNÜNE GEÇİLMESİ 



İSRAFIN ÖNLENMESİ 
Gönüllü memurlar hastaneyi 500 bin TL kâra 
geçirdi. 

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde görevli 
bir grup memurun, kurumun ihtiyacı olan 
poliklinikler için aralarında yaptıkları dayanışma, 
örnek gösteriliyor. 

Hastanenin farklı birimlerinde çalışan 24 devlet 
memuru, 30 polikliniğin 700 bin YTL tutarındaki 
tadilatını, fazla para gittiği gerekçesiyle ihale 
yoluyla müteahhide verdirmeyerek, gönüllü olarak 
hiçbir ücret almadan kendileri yapıp, kurumu 500 
bin YTL kâra geçirdi. 



BAĞLAYICI AÇIKLAMALAR VE DÜZMECE BEYAN 

Mahkemeye yalan beyanda bulununca, 
kamu yararına çalışma cezası aldı. 

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi, yalan beyanda bulunan 
Mehmet Günönü isimli vatandaş hakkında 
TCK'nın 50/1-f maddesi gereğince 75 gün 
kamu yararına çalışma cezası verdi  



ŞEFFAFLIK VE KATILIM 

Sağlık Müdürü'ne şeffaf ve dürüst sınav 
yaptığı için 'Şükran Belgesi' ! 

Hakkari'de hizmet veren 4 engelli derneği 
yetkilileri, Sağlık Bakanlığı tarafından 4 
memur kadrosu alımı için yapılan sınavın 
şeffaf ve dürüst yapıldığından dolayı İl Sağlık 
Müdürü Dr. İdris Ethemoğlu, Sınav 
Komisyon Başkanı Halit Dinç ile komisyon 
üyelerine birer 'Şükran Belgesi' verdi.  

 



 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 
ülkemizdeki kamu yönetimin daha hesap verebilir ve şeffaf olması amacıyla 
kurulmuştur.  

 İdare teşkilatı içerisinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri ve üniversitelerin 5176 
sayılı Kanun’dan bağışık tutulması etik ilkelerin kamuda yerleşmesi açısından 
bir zaaf oluşturmaktadır. 

 Hükümetin Ulusal Programı’nda 5176 sayılı Kanun’da; Kurul’un ayrı bir 
bütçesin olması, kendi personelinin olması ve yargıya ilişkin hükümlerin 
çıkarılması taahhüt edilmiştir. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerinin yerleştirilmesi ve bir 
etik iklimin oluşturulması çok yönlü çalışmalara bağlıdır. Kurul’un çalışmaları 
tek başına yetmez, tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve toplumun 
desteğine ihtiyaç vardır. 

 Toplumda etik kültürünün geliştirilmesi/etik standartların yerleştirilmesi uzun 
soluklu bir süreç içermektedir. 

 Kamu yönetimimizde sorunu görmezlikten gelme ve öteleme anlayışının 
kısmen de olsa terk edilmeye başlandığının görülmesi sevindirici bir 
durumdur. 

DEĞERLENDİRME 



BİTİRİRKEN… 

 DÜŞÜNCELERİMİZ NE İSE, 
HAYATIMIZ DA ODUR. 

 

 HAYATINIZI DEĞİŞTİRMEK 
İSTİYORSANIZ, ÖNCE 
DÜŞÜNCELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN. 



“İnsanları sadece ceza ile yönetirseniz, onlar 
bir daha yanlış yapmazlar; ancak şeref ve 
utanma duygusuna da sahip olmazlar. 
İnsanları erdemle ve etik kurallar ile idare 
ederseniz , o zaman onlar şeref ve utanma 
duygularına sahip olurlar, hem de doğruyu 
ve iyiyi yapmaya çalışırlar.”    

Konfüçyüs 
 

 

SON SÖZ 



TEŞEKKÜRLER 
Dr. Ahmet OZANSOY 

www.ahmetozansoy.com 

bilgi@ahmetozansoy.com 

ozansoy@kurumsalakademi.com.tr 
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