
PINARHİSAR KAYMAKAMLIĞI 

2021 YILI ETİK   ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN 

FAALİYET RAPORU 

 

I-GİRİŞ: 

 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

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 Kaymakamlık Makamının   21/04.2021 

tarih ve 564 sayılı onayları ile Kaymakam Betül BÜYÜKKILIÇ başkanlığında Yazı İşleri 

Müdürü Kemal ÇAĞLIYAN, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hekim DEMİRCİ ’den 

müteşekkil Etik Komisyonu  oluşturuldu. 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun ve ilgili 

Yönetmeliğinde yer alan yükümlülüklere ilişkin İlçemiz Kaymakamlığı’nın 2021 yılı 

faaliyetleri Etik Komisyonumuz aşağıda ana başlıkları itibariyle özetlenmiştir. 

  

II- YAPILAN ÇALIŞMALAR: 

 

A- BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI ve YAZIŞMALAR: 

 

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Etik Komisyonu oluşturulması için kurumlara yazı 

gönderilmiş olup yapılacak çalışmalar konusunda bilgi istenilmiştir. Kanun ve yönetmelikte 

belirtilen “Etik Davranış İlkeleri” ve “Etik Kültürünün yerleştirilmesi amacıyla; 

Kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine uyma yükümlülükleri, doğrudan veya sivil 

toplum  kuruluşları,  meslek kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde etik 

kültürünün yerleştirilmesi, etik duyarlılık ve bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler 

yapılması hususu ilçe Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Belediye Başkanlığına bildirilmiştir.  
 

B- EĞİTİM: 

 

  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 25’inci maddesi gereğince Kaymakamlığımız personellerine  eğitim semineri 

verilerek bilgilendirme yapılmıştır. 

 

C- ETKİNLİKLER:  

 

1-İlçe Kaymakamlığınca; 

21) Kırklareli Valilik Makamının emirleri doğrultusunda İlçemiz Kamu Kurum  ve   

Kuruluşlarına yazı gönderilerek yapılan program ve etkinlikler hakkında bilgi 

istenmiştir. 

   b) Kaymakamlığımız personellerine  kamu hizmeti bilinci, halka hizmet bilinci, dürüst  

ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, hediye alma ve menfaat yasağı, 

kamu malları ve kaynakların kullanımı ve mal bildiriminde bulunma gibi konular eğitim 

konusu edilmiş ayrıca etik kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi ile ilgili görsel 

materyallerden istifade edilerek eğitime katılan personellere konunun önemine binaen  

gerekli bilgiler verilmiştir. 



c) Tüm personelin özlük dosyalarına etik sözleşmesinin konulması sağlanmıştır. 

 d)Pınarhisar Kaymakamlığı resmi web sitesinde Etik Komisyonu tanıtım bilgilerine yer  

verilmiştir. 

e) Komisyon üç ayda bir toplanarak karar almıştır. 

 

2- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce; 

 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu’nda 

 a)Müdürlükbünyesinde etik komisyonu oluşturduklarını, 

 b)  Web sitesinde etik komisyonu tanıtıcı bir bölüme yer verildiği,  

 c)  okul ve kurumlarında ilk defa atanan aday memurlara “Kamu yönetiminde etik ve etik  

davranış ilkeleri konusunda hizmet içi eğitimde yer verileceğini,  

d)  İlçe Milli eğitimi Müdürlüğü’ne ve okullara atanan personeli “Etik Sözleşme Belgesi” 

İmzalattırılaraközlük dosyalarına muhafaza edileceği, belirtilmiştir. 

 

3-Diğer Kurumlarımızda; 

 

  a)-Kurumlarda etik kültürünü geliştirmek ve yerleştirmek için kendi birimlerinde görev  

yapan çalışanlarına yönelik   tüm personelin uymaları  gereken etik davranış ilkeleri  

konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı, 

 b)Çalışanlara  etik sözleşmenin imzalattırılarak özlük dosyalarına konulduğu, 

c) Kurumlarında etik komisyonlarının oluşturulduğu, 

 d)Kamu kurumlarında, etik kültürünün geliştirilmesi ve uygulanması yönünde 

gerekenlerin yapıldığı ve bu konuda zaman zaman eğitimlerin verileceği 

belirtilmiştir.    

     

 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. 29/12/2021 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                         

İlçe  Etik Komisyonu 

 

 

        Başkan                                                Üye                                              Üye 

 

 

 

Betül BÜYÜKKILIÇ                    Kemal ÇAĞLIYAN                       Hekim DEMİRCİ 

       Kaymakam                              Yazı İşleri Müdürü                  Gençlik ve Spor Müdürü 

 

 


