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KABATAġ KAYMAKAMLIĞI 

2019 YILI ETĠK GÜNÜ VE ETĠK HAFTASI  ETKĠNLĠKLERĠ 

   ETĠK FAALĠYET RAPORU 

I- GĠRĠġ: 

“5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik 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 uygulamaları değerlendirmek üzere 

Kaymakam Muhammet Fatih DEMİREL başkanlığında oluşturulan Etik Komisyonu 

güncellenmiştir. 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun ve ilgili 

Yönetmeliğinde yer alan yükümlülüklere ilişkin İlçemiz Kaymakamlığı’nın 2019 yılı 

faaliyetleri aşağıda ana başlıkları itibariyle özetlenmiştir. 

II- YAPILAN ÇALIġMALAR: 

A- BĠLGĠLENDĠRME ÇALIġMALARI VE YAZIġMALAR: 

25 Mayıs Etik Günü ve 25 Mayıs – 1 Haziran Etik Haftası  kutlamalarına 

ilişkin  Kabataş İlçe Etik Komisyonun 21.05.2019 tarihli ve 2019/01 sayılı kararı ile 

kurumlara talimat verilmiştir.   

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 İlçe Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Belediye 

Başkanlığına bildirilmiş olup, konuyla ilgili 2019 yılında yapılan faaliyetleri izlenmiştir.  

B- ETKĠNLĠKLER:  

Kabataş İlçe Etik Komisyonun 21.05.2019 tarihli ve 2019/01 sayılı kararı 

doğrultusunda İlçemiz Kamu Kurum Kuruluşlarına yazı gönderilerek yapılan program ve 

etkinlikler hakkında bilgi istenmiştir. 

Etik Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ise; 

a. Hükümet Konağının belirli yerlerine etik haftası ile ilgili afişler asılmıştır. 



b. Tüm personelin özlük dosyalarına etik sözleşmesinin konulması sağlanmıştır. 

c. Etik Günü ve Etik Haftası ile ilgili eğitim katılan personellere konunun önemine 

binaen gerekli bilgiler verilmiştir. 

d. Kabataş Kaymakamlığı resmi web sitesinde Etik Komisyonu tanıtım bilgilerine yer 

verilmiştir. 

e. Okullarımızda etik günü ve haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler yapılmaştır. 

f. Bütün kurumlarca Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi bütün personele tebliğ edilmiş ve 

çalışmalarında bu hususları göz önünde bulundurmaları hususuna dikkat çekilmiştir.  

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. 

 


