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(202l)

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 3. Ve 7. Maddelerine dayanılarak Kamu Görevlileri Etik Dawanrş
İlkeleri ile Başwru Usul ve Esaslan Hakkmda Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince; kamu
kurum ve kuruluşlannda etik kültilri.lnü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik dawanrş
ilkeleri konusunda karşılaştıklan sorunlarla ilgili tavsiyelerde, yönlendirmede bulunmak ve etik
uygulamalannr değerlendirmek iizere düa önce Kaymakamhk Olur' u ile oluşturulan "Kamu
Görevlileri Etik Kurulu" giincellen erek 02.09.2021 tarihli ve 1780 sayılı makam Oluru ile Danca
İlçe Kaymakamı Yiiksel I(ARA başkanhğında, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk ÖZ»l,Vİn, İlçe
Yazı İşleri Müdiirü Dursun DÜZGÜN, İlçe Mllftlsll Zeynal Abidin ÇINAR İtçe Tanm Müdiirü
Halil EKİZ, İlçe Nüfus Müdiirü Hamza I(AYA, İ|çe MaI Müdiirü Duran SALIK, İlçe Saglık
Müdiirü Ulaş DOĞAN, İlçe Milli Eğitim Müdiırü İsmail oĞUZ' dan oluşturulmuştur.

l3.05.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürialüğe giren Kamu
Görevlileri Etik Davraruş İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmeliğin 29.
Maddesi gereğince

Kamu görevlilerinin tarafsızlığını, performansını, karannı veya görevini yapmı§ını etkileyen
veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı
olarak kabul edilen her tiirlü eşya ve menfaatin hediye kapsamında olduğundan, kamu
görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi, kamu görevlilerinin
kamu kaynaklannı kullanarak hediye veremeyecekleri, resmi giin, tören ve bayramlar dışınd4
hiçbir gerçek ve tiizel kişiye çelenk veya çiçek gönderemeyecekleri, görev ve hizmetle ilgisi
olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanlan veremeyecekleri ve görev sebebiyle çıkar
sağlamamasının temel ilke olduğu hakkında çalışmalar yapılmıştır.

Kamu görevlilerinin tiim işlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve diirüstliik ilkeleri doğrultusunda
hareket etmeleri, görevlerini yerine getirirken ve hizmetten yararlandırmada dil, din, inanç,
siyasi di§ünce, ırk, cinsiyet ve benzeri nedenlerle aynm yapmzımalan, insan hak ve
özgii,rltiklerine aykın veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranışlarda
bulunmamalan hakkında çalışmalar yapılmıştıı.

Kaymakamlığımız web sitesinde Etik Komisyonunu tanıtıcı bir kiliime yer verilmiş ve bu
böliimde İlçe Etik Komisyonu Üyelerine ait bilgiler de yer almaktadır.

Etik Komisyonu faaliyetleri gerek kurum personelleri gerekse toplum tarafından bilinmesi
amacıyla Kaymakamlığımız intemet sitesinde paylaşılmıştır.

Kamu Görevlileri Etik Kunılunu n 202| 18| nolu İlke Karan İlçemizdeki Kamu Kurum ve
Kuruluşlan i|e paylaşılmış olup, İlke Kararlannın tüm memurlanmıza tebliğ edilmesi
sağlanmıştır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 15l02l20l9Ia1ıhve 44ll52 sayılı yazısı doğrultusunda İlçe
Etik Komisyonu üç ayda bir toplanmış ve alrnan kararlar Valiliğimiz başta olmak tizere
İlçemiz kamu kurum ve kuruluşlanna gönderilmiştir.



a İlçemizde görev yapmakta olan personele Etik Sözleşmesi imzalattınlmş ve özltik
dosyalannda müafaza edilmektedir.

2022 yılı içerisinde etik kültiiriinü yerleştirmek ve geliştirmek amacryla personelin etik
davranrş ilkeleri konusunda karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili gerekli bilgilendirme ve
yönlendirmeler yapılmaya devam edilecektir.


