
YAKAKENT KAYMAKAMLIĞI ETİK KOMİSYONU 

  

 

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken 

uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri 

açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerini yerine getirmesinde adalet, dürüstlük, 

saydamlık  ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları 

ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu 

görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula 

başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ in 29. maddesi gereğince, 

Kaymakamlığımızca aşağıda bilgileri yer alan görevlilerden Etik Komisyonu oluşturulmuştur. 

 

 

S.NO ADI SOYADI UNVANI 
KOMİSYONDA

Kİ GÖREVİ 
İLETİŞİM 

1 Abdüssamed KILIÇ Kaymakam  Başkan 0 362 611 24 38 

2 Ramazan ÇATAL 
İlçe Yazı İşleri 

Müdürü 
Üye 0 362 611 25 03 

3 Ahmet ÇİÇEK 
İlçe Milli Eğitim 

Müdürü 
Üye 0 362 611 41 73 

 

Adres: Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı Yakakent / SAMSUN 

 

 

İlgili Mevzuat; 

 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 

 

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

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri; 

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 

Halka hizmet bilinci 

Hizmet standartlarına uyma 

Amaç ve misyona bağlılık 

Dürüstlük ve tarafsızlık 

Saygınlık ve güven 

Nezaket ve saygı 



Yetkili makamlara bildirim 

Çıkar çatışmasından kaçınma 

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 

Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı 

Savurganlıktan kaçınma 

Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 

Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 

Mal bildiriminde bulunma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAMU GÖREVLİLERİ 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, şikâyet 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. 

 

  

T.C. Kimlik No : 

Adı Soyadı  : 

Unvanı   : 

Birimi   : 

İmza   : 

Tarih   : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Başvuru hakkı 

Madde 31 — 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen 

esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 

Türkiye'de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler. 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. 

  

Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın 

kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.  

 

Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar 

hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı 

yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce Kurulca incelenmiş 

şikâyet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikâyet konusu yapılamaz ve 

incelenemez.  

 

Başvuru biçimleri  
Madde 32 — Başvurular;  

a) Yazılı dilekçe,  

b) Elektronik posta,  

c) Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır.  

 

Başvuru usulü  
Madde 33 — 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 EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için Kurul Başkanlığına, diğer 

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

yapılır. 

  

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 Kurula 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.  

 

Elektronik ortamda yapılacak başvurular  

Madde 34 — 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. 


