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          Kamu Görevlileri Etik kurulu, Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak ve etik uygulamayı gözetmek, görev ve yetkisi çerçevesinden, 2005 

yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününü “Etik Günü” ve aynı günün yer aldığı  25 Mayıs-01 Haziran haftasını 

da” Etik Haftası” olarak kutlamayı kararlaştırılmıştır. 
 

       Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme 

ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya 

ve menfaat HEDİYE kapsamındadır. Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi 

ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.  

       Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel 

kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi 

bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.      

       Bu çerçevede, Kurumlarımızda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla, “Etik Günü ve “Etik 

Haftası” içerisinde, Valiliğimiz birimlerinde görev yapan İçişleri personeline 22/05/2020 tarihinde Etik Eğitim 

Programı düzenlenerek, etik kültürü ve etik davranışları konusunda eğitim verilmiştir.  
     
       Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda yeni göreve başlayan personele “Etik Sözleşmesi” imzalattırılmış ve 

özlük dosyalarında muhafaza edildiği ve Aday Memurlara etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla, 

Temel ve Hazırlayıcı Etik konulu eğitimler verilmiştir.  

 

         Çin Ülkesi Vuhan Şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) isimli hastalığa karşı Devletimiz, 

tüm Kamu Kurum ve kuruluşlarıyla etkin ve koruyucu önlemler alındığı, Hastalıkla mücadele noktasında kişisel 

tedbirlerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları tarafından da bir takım tedbirler alınarak hayata geçirilmiştir.  

 

          Bilindiği üzere Koronavirüs saldırının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 

birçok tedbir kararları alınarak uygulamaya geçilmiştir. 

 

           Bu nedenle, yukarıda belirtilen Koronavirüs tedbirleri sebebiyle, Kamu Kurum ve kuruluşlarında etik 

kültürü ve etik davranışları konusunda gerekli eğitim ve faaliyetler yapılamamıştır. 

 

           

           2020 yılı Etik Kurulu tarafından yapılan çalışmalara ilişkin rapordur. 
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