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            I – GİRİŞ 

 

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 Birimimiz Etik Komisyonu 29 Mayıs 2019 tarihinde kurulmuş olup, 

o tarihten itibaren faaliyetlerine başlamıştır. 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

Kurulması Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte yer alan 

yükümlülüklere ilişkin Birimimiz faaliyetleri aşağıda ana başlıklar altında özetlenmiştir. 

 II - YAPILAN ÇALIŞMALAR 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

2019 yılı içerisinde etik komisyonunun kurulmasını izleyen dönemde ikisi olağan ve 

biri ara toplantı olmak üzere üç toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda Birimimizin, “Etik” 

kavramı, etik davranış ilkeleri ve diğer ilgili konulardaki farkındalık düzeyini daha da ileri bir 

seviyeye getirebilecek uygulamalar hakkında değerlendirmeler yapılmış olup, söz konusu 

toplantılar sonrası alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler, başlıklar altında 

özetlenmiştir.  

 

BİRİMİMİZ  KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 

ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR   

            Birimimiz uygulama dokümanı kamu görevlileri etik mevzuatı çerçevesinde 

incelenmiştir. İzleyen bölümde detaylı olarak ele alınmakta olan “Kamu Görevlileri Etik 

Sözleşmesi” şablonu oluşturulmuştur. Ayrıca, etik ihlaline ilişkin başvuru çalışmaları devam 

etmekte olup alt başlıkta konu ele alınmıştır. Son olarak, Birimimiz 2019 Yılı Eğitim Planında 

yer alan  “Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri”  konulu eğitim kurum personeline 

verilmiştir.  

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ   

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik uyarınca kamu personeli tarafından imzalanması gereken sözleşme şablonu 

oluşturulmuş olup, Birimimiz çalışanlarına yıllık iş sözleşmeleriyle birlikte imzalatılması 



zorunlu tutulmuştur.  Bu kapsamda “Etik Kurallar ve Güvenlik Taahhütnamesi”  ve 2020 yılı 

iş sözleşmeleri ile birlikte tüm Birimimiz personeline imzalatılmıştır. 

            ETİK EĞİTİMİ 

            Birimimizce 2019 yılında düzenlenen eğitim, seminer gibi etkinlikler Birimimiz 

personeline duyurulmuş ve bu etkinliklere çalışanların aktif katılımları sağlanmıştır. Bu 

çerçevede, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Eğitim Uzmanı tarafından “Kamu Yönetiminde Etik 

Davranış İlkeleri” konulu eğitim 3 Aralık 2019 tarihinde Bakanlığımız kampüsünde 

Birimimiz çalışanlarına verilmiştir. 

            İNTERNET SİTESİ 

            Birimimiz internet sitesinde (http://www.cfcu.gov.tr/) yer alacak olan “Etik 

Komisyonu” başlığı çalışmaları kapsamında toplantılar gerçekleştirilmiş olup, başlığın altında 

yer alması planlanan içeriğin ve Birimimiz internet sitesinin anılan kısmının güncellenmesi 

kararı alınmıştır.  

ETİK İHLALİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR 

Konu ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, hâlihazırda komisyonumuza yapılmış 

etik ihlal başvurusu bulunmamaktadır. Ancak, bu kapsamda yapılacak başvurular etik 

komisyonu tarafından değerlendirecektir. 

            HEDİYE VE BAĞIŞLAR 

            5176 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliği uyarınca hediye ve bağış konularıyla ilgili 

personelden beklenen davranışlara “Etik Kurallar ve Güvenlik Taahhütnamesi” ve “Kamu 

Görevlileri Etik Sözleşmesi” belgelerinde atıf yapılmıştır.   

            III – SONUÇ 

            Birimimiz kurum içi etik farkındalığı en üst seviyeye ulaştırabilme gayesiyle, ilgili 

mevzuat kapsamında kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekte olup, bu 

çerçevede faaliyetlerine devam etmektedir. 

http://www.cfcu.gov.tr/

