
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU VE KAMU GÖREVLİLERİ ETİK 

DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU ESASLARI 

 25.05.2014 Tarih 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri 

İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile kamuda etik kültürünü yerleştirmek, 

kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini 

belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve 

görevlerin yerine getirilmesinde 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 esasları düzenlenmiştir. 

Söz konusu kanun ve yönetmelik esaslarına göre oluşturulan; 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları 

gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, 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 olmakla 

görevli ve yetkilidir.   

Etik Komisyonu, 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 kurum veya kuruluşun 

üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Etik Davranış İlkelerine Aykırı Uygulamalar 

Bulunduğu İddiasıyla,  
 

En az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabilir. 

Hangi unvanların genel müdür eşiti sayılacağı kurum ve kuruluşların teşkilât yapısı ve 

yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir.  

 

Diğer kamu görevlilerinin, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu 

iddiasıyla yapılacak başvurular, ilgili kurumların yetkili disiplin kurullarında, Kurul tarafından 

çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik davranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden 

değerlendirilir. Değerlendirme sonucu alınan karar, ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir.  

Başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda belirlenen 

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

Türkiye'de ikamet eden yabancı gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Ancak, kamu görevlilerini 

karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi 

ve belge sunulmamış başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

 



Başvuru biçimleri 

Başvurular; 

a) Yazılı dilekçe, 

b) Elektronik posta, 

c) Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır. 

 


