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KAMU YÖNETİMİ II

Kamu Yönetiminde Etik
Etik (Ahlak?)
Kamu yöneticilerinin karar alırken ve kamu hizmetlerini yürütürken uymaları
gereken; tarafsızlık, dürüstlük, sosyal adalet, saydamlık, hesap verebilirlik, çıkar
çatışmasından kaçınma, kamu yararını gözetme gibi bir takım ahlaki ilke ve
değerler bütününe etik denir. Bu ilke ve değerleri benimseyen, karar ve işlemlerinde
uygulayan yönetime etik yönetim denir. Bütün yönetim kademelerinin etik yönetim
olması beklenir.
Kurumsal etik, kurumların kendi yasalarında ve uygulamalarında mevcut olan
biçimsel ve biçimsel olmayan etik davranış ilkelerini ifade eder. Etik davranış
ilkeleri, çoğunlukla, yasaların düzenlemediği veya düzenleyip de gözden kaçan
alanlar olarak bıraktığı durumlarda devreye girer. Kurumsal etik, kurumsal kültür ve
performans ile bütünleşir ve birbirini etkiler.
İyi bir etik anlayışında;
Etkili bir yasal altyapı, tutarlı siyasi irade, etkin hesap verme mekanizmaları,
uygulanabilir etik davranış kuralları, mesleki sosyalleştirme mekanizmaları, uygun
çalışma koşulları, etik koordinasyonu sağlayan kuruluşlar ve etkin bir sivil toplum
yapısı gereklidir.
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Kamu Yönetiminde Etik
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap
verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini Yönetmeliklerle
belirlemek ve uygulamayı gözetmek,
Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak
başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara
bildirmek,
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak
ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,
3628 sayılı Kanuna göre verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek,
Kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve en az
genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin
listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemekle, görevli ve
yetkilidir.
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Kamu Yönetiminde Etik
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
11 kişiden oluşan Kurulun üyeleri, biri Başkan olmak üzere Bakanlar Kurulu
tarafından seçilmekte ve atanmaktadır. Kurul ilk toplantısını 29/9/2004 tarihinde
gerçekleştirerek faaliyete geçmiştir.
Kapsam: Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi
teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu
tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve
sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve
denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personel 5176 sayılı
Kanun kapsamındadır.
Ancak, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu
üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler bu Kanun
kapsamı dışındadır.
www.etik.gov.tr > Başvuru yolları ve başvuru şartları
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
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Kamu Yönetiminde Etik
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
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, şikayet 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.
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