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Yönetmel�k
             Başbakanlıktan:

Kamu Görevl�ler� Et�k Davranış İlkeler� �le Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
          Amaç
             Madde 1 — Bu Yönetmel�ğ�n amacı; kamuda et�k kültürünü yerleşt�rmek, kamu görevl�ler�n�n
görevler�n� yürütürken uymaları gereken et�k davranış �lkeler�n� bel�rlemek, bu �lkelere uygun davranış
göstermeler� açısından onlara yardımcı olmak ve görevler�n yer�ne get�r�lmes�nde adalet, dürüstlük, saydamlık ve
tarafsızlık �lkeler�ne zarar veren ve toplumda güvens�zl�k yaratan durumları ortadan kaldırmak suret�yle kamu
yönet�m�ne halkın güven�n� artırmak, toplumu kamu görevl�ler�nden beklemeye hakkı olduğu davranışlar
konusunda b�lg�lend�rmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemekt�r.
             Kapsam
             Madde 2 — Bu Yönetmel�k; genel bütçeye dah�l da�reler, katma bütçel� �dareler, kamu �kt�sad�
teşebbüsler�, döner sermayel� kuruluşlar, mahall� �dareler ve bunların b�rl�kler�, kamu tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z olarak
kurul, üst kurul, kurum, enst�tü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sa�r adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan; yönet�m ve denet�m kurulu �le kurul, üst kurul başkan ve üyeler� dah�l tüm personel�
kapsar.
             Cumhurbaşkanı, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� üyeler�, Bakanlar Kurulu üyeler�, Türk S�lahlı Kuvvetler�,
yargı mensupları ve ün�vers�teler hakkında bu Yönetmel�k hükümler� uygulanmaz.
             Hukuk� dayanak
             Madde 3 — Bu Yönetmel�k, 25/5/2004 tar�hl� ve 5176 sayılı Kamu Görevl�ler� Et�k Kurulu Kurulması
ve Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             Madde 4 — Bu Yönetmel�kte geçen;
             a) Kanun: 25/5/2004 tar�hl� ve 5176 sayılı Kamu Görevl�ler� Et�k Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunu,
             b) Kurum ve kuruluş: 2 nc� maddede geçen ve kapsama dah�l kamu kurum ve kuruluşlarını,
             c) Kamu görevl�ler�: 2 nc� maddede geçen ve kapsama dah�l kamu kurum ve kuruluşlarında görevl� tüm
personel�,
             d) Kurul: Kamu Görevl�ler� Et�k Kurulunu,
             e) Et�k davranış �lkeler�: Kamu görevl�ler�n�n uyması gereken et�k davranış �lkeler�n�,
             f) Başvuru sah�b�: Kanun kapsamında başvuru hakkını kullanarak Kurula veya yetk�l� d�s�pl�n kurullarına
başvuran gerçek k�ş�ler�,
             g) B�lg�: Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan 5176 sayılı Kanun kapsamında yapılacak �nceleme
ve araştırmalara �l�şk�n her türlü ver�y�,
             h) Belge: Kurum ve kuruluşların sah�p oldukları 5176 sayılı Kanun kapsamında yapılacak �nceleme ve
araştırmalarla �lg�l� yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, k�tap, derg�, broşür, etüt, mektup, program,
tal�mat, krok�, plan, f�lm, fotoğraf, teyp ve v�deo kaset�, har�ta, elektron�k ortamda kayded�len her türlü b�lg�,
haber ve ver� taşıyıcılarını,
             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Et�k Davranış İlkeler�

             Görev�n yer�ne get�r�lmes�nde kamu h�zmet� b�l�nc�
             Madde 5 — Kamu görevl�ler�, kamu h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde; sürekl� gel�ş�m�, katılımcılığı,
saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmey�, hesap vereb�l�rl�ğ�, öngörüleb�l�rl�ğ�, h�zmette
yer�ndenl�ğ� ve beyana güven� esas alırlar.
             Halka h�zmet b�l�nc�
             Madde 6 — Kamu görevl�ler�, kamu h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde; halkın günlük yaşamını
kolaylaştırmayı, �ht�yaçlarını en etk�n, hızlı ve ver�ml�  b�ç�mde karşılamayı, h�zmet kal�tes�n� yükseltmey�, halkın
memnun�yet�n� artırmayı, h�zmetten yararlananların �ht�yacına ve h�zmetler�n sonucuna odaklı olmayı hedeflerler.
             H�zmet standartlarına uyma
             Madde 7 — Kamu kurum ve kuruluşlarının yönet�c�ler� ve d�ğer personel�, kamu h�zmetler�n� bel�rlenen
standartlara ve süreçlere uygun şek�lde yürütürler, h�zmetten yararlananlara �ş ve �şlemlerle �lg�l� gerekl�
açıklayıcı b�lg�ler� vererek onları h�zmet sürec� boyunca aydınlatırlar.
             Amaç ve m�syona bağlılık
             Madde 8 — Kamu görevl�ler�, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve m�syonuna uygun
davranırlar. Ülken�n çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının h�zmet �dealler� doğrultusunda hareket ederler.
             Dürüstlük ve tarafsızlık
             Madde 9 — Kamu görevl�ler�; tüm eylem ve �şlemler�nde yasallık, adalet, eş�tl�k ve dürüstlük �lkeler�
doğrultusunda hareket ederler, görevler�n� yer�ne get�r�rken ve h�zmetlerden yararlandırmada d�l, d�n, felsef�
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�nanç, s�yas� düşünce, ırk, c�ns�yet ve benzer� sebeplerle ayrım yapamazlar, �nsan hak ve özgürlükler�ne aykırı
veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eş�tl�ğ�n� engelley�c� davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.
             Kamu görevl�ler�, takd�r yetk�ler�n�, kamu yararı ve h�zmet gerekler� doğrultusunda, her türlü keyf�l�kten
uzak, tarafsızlık ve eş�tl�k �lkeler�ne uygun olarak kullanırlar.
             Kamu görevl�ler�, gerçek veya tüzel k�ş�lere öncel�kl�, ayrıcalıklı, taraflı ve eş�tl�k �lkes�ne aykırı
muamele ve uygulama yapamazlar, herhang� b�r s�yas� part�, k�ş� veya zümren�n yararını veya zararını hedef alan
b�r davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun pol�t�kalarını, kararlarını ve eylemler�n�
engelleyemezler.
             Saygınlık ve güven
             Madde 10 — Kamu görevl�ler�, kamu yönet�m�ne güven� sağlayacak şek�lde davranırlar ve görev�n
gerekt�rd�ğ� �t�bar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla göster�rler. Halkın kamu h�zmet�ne güven
duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet �lkes�ne zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.
             Kamu görevl�ler�, halka h�zmet�n k�ş�sel veya özel her türlü menfaat�n üzer�nde b�r görev olduğu
b�l�nc�yle h�zmet gerekler�ne uygun hareket eder, h�zmetten yararlananlara kötü davranamaz, �ş� savsaklayamaz,
ç�fte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar.
             Yönet�c� veya denetley�c� konumunda bulunan kamu görevl�ler�, keyf� davranışlarda, baskı, hakaret ve
tehd�t ed�c� uygulamalarda bulunamaz, açık ve kes�n kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı
olarak kend�ler� �ç�n h�zmet, �mkan veya benzer� çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dah� sunulanı kabul
edemezler.
             Nezaket ve saygı
             Madde 11 — Kamu görevl�ler�, üstler�, meslektaşları, astları, d�ğer personel �le h�zmetten yararlananlara
karşı naz�k ve saygılı davranırlar ve gerekl� �lg�y� göster�rler, konu yetk�ler�n�n dışındaysa �lg�l� b�r�me veya
yetk�l�ye yönlend�r�rler.
             Yetk�l� makamlara b�ld�r�m
             Madde 12 — Kamu görevl�ler�, bu Yönetmel�kte bel�rlenen et�k davranış �lkeler�yle bağdaşmayan veya
yasadışı �ş ve eylemlerde bulunmalarının talep ed�lmes� hal�nde veya h�zmetler�n� yürütürken bu tür b�r eylem
veya �şlemden haberdar olduklarında ya da gördükler�nde durumu yetk�l� makamlara  b�ld�r�rler.
             Kurum ve kuruluş am�rler�, �hbarda bulunan kamu görevl�ler�n�n k�ml�ğ�n� g�zl� tutar ve kend�ler�ne
herhang� b�r zarar gelmemes� �ç�n gerekl� tedb�rler� alırlar.
             Çıkar çatışmasından kaçınma
             Madde 13 — Çıkar çatışması; kamu görevl�ler�n�n görevler�n� tarafsız ve objekt�f şek�lde �cra etmeler�n�
etk�leyen ya da etk�l�yormuş g�b� gözüken ve kend�ler�ne, yakınlarına, arkadaşlarına ya da �l�şk�de bulunduğu k�ş�
ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat� ve onlarla �lg�l� mal� ya da d�ğer yükümlülükler�  ve benzer� şahs�
çıkarlara sah�p olmaları hal�n� �fade eder.
             Kamu görevl�ler�, çıkar çatışmasında şahs� sorumluluğa sah�pt�r ve çıkar çatışmasının doğab�leceğ�
durumu genell�kle şahsen b�len k�ş�ler oldukları �ç�n, herhang� b�r potans�yel ya da gerçek çıkar çatışması
konusunda d�kkatl� davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak �ç�n gerekl� adımları atar, çıkar çatışmasının farkına
varır varmaz durumu üstler�ne b�ld�r�r ve çıkar çatışması kapsamına g�ren menfaatlerden kend�ler�n� uzak tutarlar.
             Görev ve yetk�ler�n menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
             Madde 14 — Kamu görevl�ler�; görev, unvan ve yetk�ler�n� kullanarak kend�ler�, yakınları veya üçüncü
k�ş�ler leh�ne menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehr� kayırmacılığı, s�yasal
kayırmacılık veya herhang� b�r nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.
             Kamu görevl�ler�, görev, unvan ve yetk�ler�n� kullanarak kend�ler�n�n veya başkalarının k�tap, derg�,
kaset, cd ve benzer� ürünler�n�n satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhang� b�r kurum, vakıf, dernek veya spor
kulübüne yardım, bağış ve benzer� n�tel�kte menfaat sağlayamazlar.
             Kamu görevl�ler�, görevler�n�n �fası sırasında ya da bu görevler�n sonucu olarak elde ett�kler� resm� veya
g�zl� n�tel�ktek� b�lg�ler�, kend�ler�ne, yakınlarına veya üçüncü k�ş�lere doğrudan veya dolaylı olarak ekonom�k,
s�yasal veya sosyal n�tel�kte b�r menfaat elde etmek �ç�n kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan
sonra yetk�l� makamlar dışında h�çb�r kurum, kuruluş veya k�ş�ye açıklayamazlar.
             Kamu görevl�ler�, seç�m kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı
olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.
             Hed�ye alma ve menfaat sağlama yasağı
             Madde 15 — Kamu görevl�s�n�n tarafsızlığını, performansını, kararını veya görev�n� yapmasını etk�leyen
veya etk�leme �ht�mal� bulunan, ekonom�k değer� olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul ed�len
her türlü eşya ve menfaat hed�ye kapsamındadır.
             Kamu görevl�ler�n�n hed�ye almaması, kamu görevl�s�ne hed�ye ver�lmemes� ve görev sebeb�yle çıkar
sağlanmaması temel �lked�r.
             Kamu görevl�ler�, yürüttükler� görevle �lg�l� b�r �ş, h�zmet veya menfaat �l�şk�s� olan gerçek veya tüzel
k�ş�lerden kend�ler�, yakınları veya üçüncü k�ş� veya kuruluşlar �ç�n doğrudan doğruya veya aracı el�yle herhang�
b�r hed�ye alamazlar ve menfaat  sağlayamazlar.
             Kamu görevl�ler�, kamu kaynaklarını kullanarak hed�ye veremez, resm� gün, tören ve bayramlar dışında,
h�çb�r gerçek veya tüzel k�ş�ye çelenk veya ç�çek gönderemezler; görev ve h�zmetle �lg�s� olmayan kutlama,
duyuru ve anma �lanları veremezler.
             Uluslararası �l�şk�lerde nezaket ve protokol kuralları gereğ�nce, yabancı k�ş� ve kuruluşlar tarafından
ver�len hed�yelerden, 3628 sayılı Kanunun 3. maddes� hükümler� saklı kalmakla b�rl�kte, sözkonusu maddede
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bel�rt�len sınırın altında kalanlar da beyan ed�l�r.
                Aşağıda bel�rt�lenler hed�ye alma yasağı kapsamı dışındadır:
             a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum h�zmetler�n�n hukuka uygun yürütülmes�n�
etk�lemeyecek olan ve kamu h�zmet�ne tahs�s ed�lmek, kurumun dem�rbaş l�stes�ne kayded�lmek ve kamuoyuna
açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve bell� b�r kamu görevl�s�n�n h�zmet�ne tahs�s ed�lmek üzere
alınan d�ğer hed�yeler har�ç) �le kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,
             b) K�tap, derg�, makale, kaset, takv�m, cd veya buna benzer n�tel�kte olanlar,
             c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etk�nl�klerde kazanılan ödül veya hed�yeler,
             d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, reseps�yon veya buna benzer etk�nl�klerde
ver�len hatıra n�tel�ğ�ndek� hed�yeler,
             e) Tanıtım amacına yönel�k, herkese dağıtılan ve sembol�k değer� bulunan reklam ve el sanatları ürünler�,
             f) F�nans kurumlarından p�yasa koşullarına göre alınan kred�ler.
             Aşağıda bel�rt�lenler �se hed�ye alma yasağı kapsamındadır:
             a) Görev yapılan kurumla �ş, h�zmet veya çıkar �l�şk�s� �ç�nde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve
kutlama hed�yeler�, burs, seyahat, ücrets�z konaklama ve hed�ye çekler�,
             b) Taşınır veya taşınmaz mal veya h�zmet satın alırken, satarken veya k�ralarken p�yasa f�yatına göre
makul olmayan bedeller üzer�nden yapılan �şlemler,
             c) H�zmetten yararlananların vereceğ� her türlü eşya, g�ys�, takı veya gıda türü hed�yeler,
             d) Görev yapılan kurumla �ş veya h�zmet �l�şk�s� �ç�nde olanlardan alınan borç ve kred�ler.
             Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren en az genel müdür, eş�t� ve üstü görevl�ler, bu madden�n 5 �nc� fıkrası ve
6 ncı fıkranın (a) bend�nde sayılan hed�yelere �l�şk�n b�r öncek� yılda aldıklarının l�stes�n�, herhang� b�r uyarı
beklemeks�z�n her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kurula b�ld�r�rler.
             Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
             Madde 16 — Kamu görevl�ler�, kamu b�na ve taşıtları �le d�ğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal
amaçlar ve h�zmet gerekler� dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an h�zmete hazır halde
bulundurmak �ç�n gerekl� tedb�rler� alırlar.
             Savurganlıktan kaçınma
             Madde 17 — Kamu görevl�ler�, kamu b�na ve taşıtları �le d�ğer kamu malları ve kaynaklarının
kullanımında �sraf ve savurganlıktan kaçınır; mesa� süres�n�, kamu mallarını, kaynaklarını, �şgücünü ve
�mkanlarını kullanırken etk�n, ver�ml� ve tutumlu davranırlar.
             Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
             Madde 18 — Kamu görevl�ler�, görevler�n� yer�ne get�r�rken yetk�ler�n� aşarak çalıştıkları kurumlarını
bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya g�r�ş�mlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.
             B�lg� verme, saydamlık ve katılımcılık
             Madde 19 — Kamu görevl�ler�, halkın b�lg� ed�nme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve
tüzel k�ş�ler�n talep etmes� hal�nde �stenen b�lg� veya belgeler�, 4982 sayılı B�lg� Ed�nme Hakkı Kanununda
bel�rlenen �st�snalar dışında, usulüne uygun olarak ver�rler.
             Üst yönet�c�ler, �lg�l� kanunların �z�n verd�ğ� çerçevede, kurumlarının �hale süreçler�n�, faal�yet ve
denet�m raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun b�lg�s�ne sunarlar.
             Kamu görevl�ler�, kamu h�zmetler� �le �lg�l� temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve
bu kararların uygulanması aşamalarından b�r�ne, b�r kaçına veya tamamına, aks�ne yasal b�r hüküm olmadıkça, o
karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etk�lenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya d�kkat ederler.
             Yönet�c�ler�n hesap verme sorumluluğu
             Madde 20 — Kamu görevl�ler�, kamu h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes� sırasında sorumlulukları ve
yükümlülükler� konusunda hesap vereb�l�r ve kamusal değerlend�rme ve denet�me her zaman açık ve hazır
olurlar.
             Yönet�c� kamu görevl�ler�, kurumlarının amaç ve pol�t�kalarına uygun olmayan �şlem veya eylemler�
engellemek �ç�n görev ve yetk�ler�n�n gerekt�rd�ğ� önlemler� zamanında alırlar.
             Yönet�c� kamu görevl�ler�, yetk�s� �ç�ndek� personel�n yolsuzluk yapmasını önlemek �ç�n gerekl� tedb�rler�
alırlar. Bu tedb�rler; yasal ve �dar� düzenlemeler� uygulamayı, eğ�t�m ve b�lg�lend�rme konusunda uygun
çalışmalar yapmayı, personel�n�n karşı karşıya kaldığı mal� ve d�ğer zorluklar konusunda d�kkatl� davranmayı ve
k�ş�sel davranışlarıyla personel�ne örnek olmayı kapsar.
             Yönet�c� kamu görevl�ler�, personel�ne et�k davranış �lkeler� konusunda uygun eğ�t�m� sağlamak, bu
�lkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, gel�r�yle bağdaşmayan yaşantısını �zlemek ve et�k davranış konusunda
rehberl�k etmekle yükümlüdür.
             Esk� kamu görevl�ler�yle �l�şk�ler
             Madde 21 — Kamu görevl�ler�, esk� kamu görevl�ler�n� kamu h�zmetler�nden ayrıcalıklı b�r şek�lde
faydalandıramaz, onlara �mt�yazlı muamelede bulunamaz.
             Kamu görevler�nden ayrılan k�ş�lere, �lg�l� kanunlardak� hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, daha
önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak  herhang� b�r yüklen�c�l�k,
kom�syonculuk, tems�lc�l�k, b�l�rk�ş�l�k, aracılık veya benzer� görev ve �ş ver�lemez.
             Mal b�ld�r�m�nde bulunma
             Madde 22 — Kamu görevl�ler�, kend�ler�yle eşler�ne ve velayet� altındak� çocuklarına a�t taşınır ve
taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal B�ld�r�m�nde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu hükümler� uyarınca, yetk�l� makama mal b�ld�r�m�nde bulunurlar.
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             Kurul, gerek gördüğü takd�rde mal b�ld�r�mler�n� �nceleme yetk�s�ne sah�pt�r. Mal b�ld�r�mler�ndek�
b�lg�ler�n doğruluğunun kontrolü amacıyla �lg�l� k�ş� ve kuruluşlar (bankalar ve özel f�nans kurumları dah�l) talep
ed�len b�lg�ler�, en geç otuz gün �ç�nde Kurula vermekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Et�k Davranış İlkeler�n�n Uygulaması ve Et�k Kültürün Yerleşt�r�lmes�

          Et�k davranış �lkeler�ne uyma
             Madde 23 — Kamu görevl�ler�, görevler�n� yürütürken bu Yönetmel�kte bel�rt�len et�k davranış
�lkeler�ne uymakla yükümlüdürler. Bu �lkeler, kamu görevl�ler�n�n �st�hdamını düzenleyen mevzuat hükümler�n�n
b�r parçasını oluşturur.
             Bu Kanun kapsamındak� kamu görevl�ler�, b�r ay �ç�nde, Ek-1’de yer alan "Et�k Sözleşme" belges�n�
�mzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personel�n özlük dosyasına konur.
             Kurum ve kuruluşların yetk�l� s�c�l am�rler�, personel�n s�c�l ve performansını, bu Yönetmel�kte
düzenlenen et�k davranış �lkeler�ne uygunluk açısından da değerlend�r�rler.
             Personel� b�lg�lend�rme
             Madde 24 — Kamu kurum ve kuruluşlarında �st�hdam ed�len her düzeydek� personel, �st�hdama �l�şk�n
koşulların b�r parçası olarak et�k davranış �lkeler�  ve bu �lkelere �l�şk�n sorumlulukları hakkında b�lg�lend�r�l�r.
             Et�k kültürün yerleşt�r�lmes� ve eğ�t�m�
             Madde  25 — Kurul, et�k kültürün yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes� konusunda her türlü çalışmayı yapar,
yaptırır, araştırma, yayın, anket, kamuoyu yoklaması, b�l�msel toplantılar ve benzer� etk�nl�kler düzenler, kamu
görevl�ler� �ç�n eğ�t�m programları hazırlar, koord�ne eder, yürütür veya bu konularda bakanlıklar, d�ğer kamu
kurum ve kuruluşları, ün�vers�teler, mahall� �dareler ve  konusunda uzman s�v�l toplum kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ�
yapab�l�r.
             Et�k davranış �lkeler�n�n, kamu görevl�ler�ne uygulanan temel, hazırlayıcı ve h�zmet �ç� eğ�t�m
programlarında yer alması, kurum ve kuruluş yönet�c�ler�nce sağlanır.
             Kurumsal et�k �lkeler�
             Madde 26 — Bu Yönetmel�kle bel�rlenen et�k davranış �lkeler�, kapsama dah�l kurum ve kuruluşlarda
uygulanır. Ayrıca, yürüttükler� h�zmet�n veya görev�n n�tel�ğ�ne göre kurum ve kuruluşlar kend� kurumsal et�k
davranış �lkeler�n� düzenlemek üzere Kurulun �nceleme ve onayına sunab�l�r.
             B�lg� ve belge �steme yetk�s�
             Madde  27 — Bakanlıklar ve d�ğer kamu kurum ve kuruluşları, Kurulun başvuru konusu �le �lg�l� olarak
�sted�ğ� b�lg� ve belgeler� süres� �ç�nde vermek zorundadırlar.
             Kurul, bu Yönetmel�k kapsamındak� kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan �lg�l� tems�lc�ler� çağırıp b�lg�
alma yetk�s�ne sah�pt�r.
             İnceleme ve araştırma yetk�s�
             Madde 28 — Kurul, et�k davranış �lkeler�ne aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya
yapılacak başvurular üzer�ne, gerekl� �nceleme ve araştırmayı yapmaya yetk�l�d�r. Kurul, et�k �lkelere aykırı
davranış ve uygulamalar hakkında yapacağı �nceleme ve araştırmalara esas olmak üzere gerekt�ğ�nde yetk�l�
makamlar kanalıyla kurum ve kuruluşlardan b�lg� ve belge toplayab�l�r.
             Kurul �nceleme ve araştırmasını et�k davranış �lkeler�n�n �hlal ed�l�p ed�lmed�ğ� çerçeves�nde yürütür.
Kurul yapacağı �nceleme ve araştırmayı, en geç üç ay �ç�nde sonuçlandırır.
             Kurul, ayrıca kurum ve kuruluşlarda et�k davranış �lkeler�n�n yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes� konusunda
faal�yet, �nceleme ve araştırma yapab�l�r.
             Et�k kom�syonu
             Madde 29 — Kurum ve kuruluşlarda, et�k kültürünü yerleşt�rmek ve gel�şt�rmek, personel�n et�k
davranış �lkeler� konusunda karşılaştıkları sorunlarla �lg�l� olarak tavs�yelerde ve yönlend�rmede bulunmak ve
et�k uygulamaları değerlend�rmek üzere kurum veya kuruluşun üst yönet�c�s� tarafından kurum �ç�nden en az üç
k�ş�l�k b�r et�k kom�syonu oluşturulur.
             Et�k kom�syonu üyeler�n�n ne kadar süreyle görev yapacağı ve d�ğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst
yönet�c�s�nce bel�rlen�r. Et�k kom�syonu üyeler�n�n özgeçm�ş ve �let�ş�m b�lg�ler�, üç ay �ç�nde Kurul’a b�ld�r�l�r.
Et�k kom�syonu, Kurul �le �şb�rl�ğ� �ç�nde çalışır.
             Görüş b�ld�rme
             Madde 30 — Kurul, kurum ve kuruluşların, et�k davranış �lkeler� konusunda uygulamada karşılaştıkları
sorunlara yönel�k olarak görüş b�ld�rmeye yetk�l�d�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Resen İnceleme Usul ve Esasları

             Başvuru hakkı
             Madde 31 — 3071 sayılı D�lekçe Hakkının Kullanılmasına İl�şk�n Kanunda bel�rlenen esaslara göre,
meden� hakları kullanma ehl�yet�ne sah�p Türk�ye Cumhur�yet� Vatandaşları �le Türk�ye'de oturan yabancı gerçek
k�ş�ler başvuruda bulunab�l�rler. Herhang� b�r nedenle Türk�ye’de bulunup da başvuru neden� sayılan et�k
�lkelerden b�r�s�ne aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından Türk�ye’de oturuyor kabul
ed�l�r. Başvuruda bulunab�lmek �ç�n başvuranın menfaat�n�n etk�lenmes� koşulu aranmaz.
             Ancak, kamu görevl�ler�n� karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın k�ml�ğ� tesp�t
ed�lemeyen başvurular değerlend�rmeye alınmaz.
             Yargı organlarınca �ncelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula
veya yetk�l� d�s�pl�n kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna g�d�ld�ğ� anlaşılan
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başvuruların �şlem� durdurulur. Daha önce Kurulca �ncelenm�ş ş�kayet konusu, yen� kanıtlar göster�lmed�kçe b�r
daha ş�kayet konusu yapılamaz ve �ncelenemez.
             Başvuru b�ç�mler�
             Madde 32 — Başvurular;
             a) Yazılı d�lekçe,
             b) Elektron�k posta,
             c) Tutanağa geç�r�len sözlü başvuru yolları �le yapılır.
             Başvuru usulü
             Madde 33 — Başvuru, gerçek k�ş�ler tarafından adı, soyadı, oturma yer� veya �ş adres� �le �mzayı
kapsayan d�lekçelerle, en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzey�nde oldukları kabul ed�len EK-2 l�stede
bulunan unvanlarda bulunanlar �ç�n Kurul Başkanlığına, d�ğer görevl�ler �ç�n �se kurum yetk�l� d�s�pl�n
kurullarına yönelt�lmek üzere �lg�l� kurum am�rl�ğ�ne yapılır.
             D�lekçede, et�k �lkeye aykırı davranış �dd�asına �l�şk�n b�lg� ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak bel�rt�l�r.
Elde bulunan belgeler d�lekçeye eklen�r. Başvuru konusu aykırı davranış �dd�ası, k�ş�, zaman ve yer bel�rt�lerek
somut b�ç�mde göster�l�r.
                Başvuru d�lekçeler�n�n dakt�lo �le yazılması veya b�lg�sayar çıktısı olması koşulu aranmaz. D�lekçeler�n
okunaklı ve anlaşılır olması yeterl�d�r. Başvurunun Kurul kayıtlarına geçt�ğ� tar�h, başvuru tar�h�d�r. Başvuru
d�lekçeler� posta yoluyla da Kurula gönder�leb�l�r. Bu durumda d�lekçen�n Kurul kayıtlarına geçt�ğ� tar�h süre
başlangıcına esas alınır. Başvurunun tutanağa geç�r�lmek koşuluyla sözlü yapılması durumunda başvuranın
�mzası ve adres� de tutanağa alınır.
             Elektron�k ortamda yapılacak başvurular
             Madde 34 — Başvurunun; gerçek k�ş�ler tarafından elektron�k posta yoluyla yapılması hal�nde, başvuru
sah�b�n�n adı ve soyadı, oturma yer� veya �ş adres� bel�rt�l�r. Türk�ye’de oturan yabancıların bu yolla yaptıkları
başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu göster�l�r. Elektron�k posta yolu �le yapılacak başvurularda,
başvurunun Kurulun elektron�k posta adres�ne ulaştığı tar�h başvuru tar�h�d�r.
          Başvuruların kabulü ve �şleme konulması
             Madde 35 — Başvuru d�lekçeler� kayded�l�r ve başvuran hazır �se tar�h ve sayı �çeren alındı ver�l�r.
Kurum ve kuruluşların herhang� b�r b�r�m�ne yanlışlıkla ulaşan başvuru d�lekçeler� �şleme konulmadan �lg�s�ne
göre yetk�l� d�s�pl�n kuruluna veya Kamu Görevl�ler� Et�k Kurulu Başkanlığına gönder�l�r.
             a) Kayded�len başvuru en kısa zamanda Kurul Başkanı veya görevlend�receğ� üye tarafından b�r
raportöre  ver�l�r.
             b) Raportör başvuruyu görev, konu ve kabul ed�leb�l�rl�k yönler�nden �nceleyerek b�r ön rapor hazırlayıp
Kurul Başkanına sunar.
             c) Raportörün raporunda, başvuranın adı, soyadı, ş�kayet ed�len kamu görevl�s�n�n adı, soyadı, görev�,
başvuru konusu, raportörün öner�s�, adı, soyadı �le tar�h ve �mzası yer alır.
             d) Rapor, Kurul Başkanı veya �lg�l� üye tarafından, gerek�rse �lg�l� yerlerden gerekl� ek b�lg� ve belgeler
de �sten�p eklenerek görüşülmek üzere Kurul gündem�ne alınır.
             e) Kurul raporu görüşerek gerek�rse �ncelemey� der�nleşt�rmek suret�yle �lg�l� yerlerden gerekl� b�lg� ve
belgeler�n �stenmes�ne karar ver�r. Başvurunun kabul ed�leb�l�r bulunması durumunda, ş�kayet ed�len kamu
görevl�s�n�n savunması alınır. Savunma süres�, �stem yazısının kend�s�ne b�ld�r�ld�ğ� tar�h� �zleyen günden �t�baren
10 gündür. Süren�n son gününün resm� tat�l gününe rastlaması durumunda, tat�l� �zleyen çalışma günü süren�n son
günü olarak kabul ed�l�r.
             f) Kend�s�nden b�lg� �stenen resm� ve özel kurum ve kuruluşlar �stenen b�lg� ve belgeler� bel�rlenen süre
�ç�nde Kurula vermekle yükümlüdürler.
             g) Kurul �ncelemes�n� en geç üç aylık süre �ç�nde b�t�rerek üye tam sayısının salt çoğunluğu �le karar
ver�r. Bu süre, başvurunun kayda alındığı tar�hte başlar.
             h) Kurul Üyeler�ne, �ncelemeler�n gerekt�rd�ğ� durumlarda �ş bölümü çerçeves�nde görev ver�leb�l�r.
             ı) İs�m ve �mza bulunmayan başvuru d�lekçeler� �le 33 ve 34 üncü maddelerde bel�rt�len unsurları
�çermeyen elektron�k posta yolu �le gönder�lm�ş başvurular �şleme konulmaz ve mümkünse durum başvuru
sah�b�ne b�ld�r�l�r.
             Gerçeğe aykırı beyanları �çerd�ğ� sonradan anlaşılan başvurular, bu durumun anlaşıldığı tar�hte �şlemden
kaldırılır.
             Elektron�k posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru sah�b� gerçek k�ş�ler�n verd�ğ� T.C. k�ml�k
numarası, İç�şler� Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşler� Genel Müdürlüğünün �nternet sayfasından başvuru sah�b�
tarafından ver�len k�ml�ğ�n doğru olup olmadığının tesp�t� amacıyla gerekt�ğ�nde sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve
soyadı �le yapılan başvurular �şleme konulmaz.
             Elektron�k ortamda veya yazılı olarak alınan başvuruların b�lg� veya belge güvenl�ğ� kurum ve
kuruluşlarda genel hükümlere göre sağlanır. Kurula gönder�len b�lg� ve belgeler �le Kurul tarafından ed�n�len
b�lg�ler�n değerlend�rme ve �ncelenmes�nde g�zl�l�k dereces� bulunanların korunmasında ve saklanmasında
g�zl�l�k �lkes�ne uyulur. Kurul Başkanı ve Üyeler� �le sekretarya personel�, g�zl�l�k �lkes�n�n gerekler�ne uymakla
yükümlüdür. Bu yükümlülük Kurul Başkan ve Üyeler� �le d�ğer personel�n görevler�nden ayrılmalarından sonra
da devam eder. İncelenmes� b�ten belgeler yer�ne ger� gönder�l�r.
             Resen �nceleme
             Madde 36 — Kurulun �nceleme yetk�s� �ç�nde bulunan b�r kamu görevl�s�n�n et�k �lkelere aykırı
davrandığının çeş�tl� yollarla öğren�lmes� üzer�ne Kurul resen �nceleme yetk�s�n� kullanab�l�r.
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             a) Bu konuda Kurul Başkanınca görevlend�r�lecek b�r üyen�n veya raportörün gözet�m�nde gerekl�
b�lg�ler toplanarak hazırlanan rapor Başkana sunulur.
             b) Başkan tarafından bel�rlenecek gündemde konu Kurulda görüşülerek gerek�rse �nceleme
der�nleşt�r�lmek suret�yle gerekl� b�lg� ve belgeler get�rt�l�r. İnceleme 35 �nc� maddede bel�rlenen usule göre
tamamlanır, gerekl� karar ver�l�r.
             Toplanma ve karar yeter sayısı �le kararlarda bulunacak hususlar
             Madde 37 — Kurul, Başkan veya Başkanın özrü neden�yle toplantıya katılamaması durumunda vek�l
olarak bel�rled�ğ� Üyen�n Başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır ve aynı çoğunlukla karar
ver�r.
             Kararlarda, başvuranın adı, soyadı �le ş�kayet ed�len kamu görevl�s�n�n adı, soyadı, görev�, karar tar�h ve
sayısı �le kararın dayandığı belge ve b�lg�ler, savunma ve �nceleme sonucu �le karara katılan Başkan ve Üyeler�n
ad ve �mzaları, varsa azlık oyu, raportörün adı, soyadı yer alır.
             İncelenmekte olan başvuru konusunun yargıya götürüldüğü anlaşılırsa �nceleme bulunduğu aşamada
durdurulur  ve yargı kararı sonucuna göre değerlend�r�l�r.
             D�s�pl�n kurullarında �nceleme ve karar verme usulü
             Madde 38 — 5176 sayılı Kanun �le bu Yönetmel�k kapsamında bulunan ve Kurulun görev alanı
dışındak� kamu görevl�ler�n�n et�k �lkelere aykırı davrandığı yolunda d�s�pl�n kurullarına yapılan başvurular,
yetk�l� d�s�pl�n kurullarınca bu Yönetmel�kte düzenlenen et�k davranış �lkeler� �le başvuru usul ve esasları
çerçeves�nde �ncelen�r.
             Bu kurulların verd�ğ� et�k �lkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu konusundak� kararlar �lg�l� kurum
veya kuruluş yetk�l�s�ne, hakkında başvuru yapılan kamu görevl�s�ne ve başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r. D�s�pl�n
kurullarının kararları kamu oyuna duyurulmaz.
             Kararlar üzer�ne yapılacak �şlem
             Madde 39 — Kararlar Başkan ve Üyeler tarafından �mzalanmakla kes�nleş�r. Kes�nleşen karar
Başbakanlık Makamına sunulur. Kararlara karşı �dar� yargı yolu açıktır.
             Kurul, başvuruya konu �şlem veya eylem� gerçekleşt�ren kamu görevl�s�n�n et�k davranış �lkeler�ne aykırı
�şlem ve eylem� olduğunu tesp�t etmes� hal�nde bu durumu Başbakanlık, Kurul kararı olarak Resmî Gazete
aracılığıyla kamu oyuna duyurur, ancak, Kurul kararlarının yargı tarafından �ptal� hal�nde Kurul, yargı kararını
yer�ne get�r�r ve Resmî Gazete’de yayımlatır.
             Et�k �lkeye aykırı davranışın saptanamadığına �l�şk�n kararlar da Başbakanlık Makamına ve �lg�l�lere
yazılı olarak b�ld�r�l�r. Bu kararlar kamu oyuna duyurulmaz. Kabul ed�leb�l�rl�l�ğ� bulunmayan başvurular
hakkında ver�len kararlar yalnızca başvuru sah�b�ne �let�l�r.
             Madde 40 — Oluştuğu tar�h� �zleyen günden başlayarak �k� yıl �ç�nde yapılmayan et�k �lkelere aykırı
davranışlar hakkındak� başvurular �ncelenmez.
             Geç�c� Madde 1 — Bu Yönetmel�ğ�n Resmî Gazete’de yayımı tar�h�nden önce gerçekleşen et�k �lkelere
aykırı davranışlar ş�kayet ve �hbar konusu yapılamaz.
             Geç�c� Madde 2 — Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde kapsam �ç�ndek� kamu
görevl�ler�, 23 üncü maddede düzenlenen "et�k sözleşme" belges�n� �mzalarlar ve bu belgeler personel�n özlük
dosyasına konulur.
             Yürürlük
             Madde 41 — Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             Madde 42 — Bu Yönetmel�k hükümler�n� Başbakan yürütür.
 
 
 

EK-1
 

Kamu Görevl�ler� Et�k Sözleşmes�
 
             Kamu h�zmet�n�n her türlü özel çıkarın üzer�nde olduğu ve kamu görevl�s�n�n halkın h�zmet�nde
bulunduğu b�l�nç ve anlayışıyla;
             * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, �ht�yaçlarını en etk�n, hızlı ve ver�ml� b�ç�mde karşılamak,
h�zmet kal�tes�n� yükseltmek ve toplumun memnun�yet�n� artırmak �ç�n çalışmayı,
             * Görev�m� �nsan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap vereb�l�rl�k, kamu yararını
gözetme ve hukukun üstünlüğü �lkeler� doğrultusunda yer�ne get�rmey�,
             * D�l, d�n, felsef� �nanç, s�yas� düşünce, ırk, yaş, bedensel engell� ve c�ns�yet ayrımı yapmadan, fırsat
eş�tl�ğ�n� engelley�c� davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık �çer�s�nde h�zmet gerekler�ne uygun
davranmayı,
             * Görev�m�, görevle �l�şk�s� bulunan h�çb�r gerçek veya tüzel k�ş�den hed�ye almadan, madd� ve manev�
fayda veya bu n�tel�kte herhang� b�r çıkar sağlamadan, herhang� b�r özel menfaat beklent�s� �ç�nde olmadan yer�ne
get�rmey�,
             * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve h�zmet gerekler� dışında kullanmamayı ve
kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları �sraf etmemey�,
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             * K�ş�ler�n d�lekçe, b�lg� ed�nme, ş�kayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, h�zmetten
yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve d�ğer muhataplarıma karşı �lg�l�, naz�k, ölçülü ve saygılı hareket etmey�,
             * Kamu Görevl�ler� Et�k Kurulunca hazırlanan yönetmel�klerle bel�rlenen et�k davranış �lke ve
değerler�ne bağlı olarak görev yapmayı ve h�zmet sunmayı taahhüt eder�m.
 
 

EK-2
 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNUN YETKİ ALANINA GİREN
 

EN AZ GENEL MÜDÜR, EŞİTİ VE ÜSTÜ KAMU GÖREVLİLERİ
 
             A) TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterl�ğ�nde
                - Genel Sekreter
                - Genel Sekreter Yardımcısı
                - Devlet Denetleme Kurulu Üyeler�
             B) 1 — Başbakanlık ve Bakanlıklarda
                - Müsteşar
                - Müsteşar Yardımcısı
                - Genel Müdür
                - Teft�ş Kurulu Başkanı
                - Kurul Başkanı (Ek gösterges� 6400 ve üzer�nde olanlar)
                - Val�ler
                - Kaymakamlar
                - Büyükelç�ler, Da�m� Tems�lc�ler
                - Başbakan Başmüşav�r�
                2 — Bağlı-İlg�l� ve İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlarda
                - Müsteşar
                - YÖK Başkanı, Yürütme Kurulu Üyeler�, Genel Sekreter� ve ÖSYM Başkanı
                - Müsteşar Yardımcısı
                - Genel Müdür
                - Teft�ş Kurulu Başkanı ve D�ğer Denet�m Kurullarının Başkanları
                - Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları (ek gösterges� 6400 ve üzer�)
                - Başkan (ek gösterges� 6400 ve üzer� olanlar)
                - Düzenley�c� ve denetley�c� Kurum ve Kurul Başkan ve Yardımcıları
                - Kurul Üyeler�
                - Kurum ve Kuruluş Başkan Yardımcıları (ek gösterges� 6400 ve üzer� olanlar)
                - Kamu İkt�sad� Teşekküller� ve bağlı ortaklıklarının Genel Müdürü
                - Kamu İkt�sad� Teşekküller� Yönet�m ve Denet�m Kurulu Üyeler�
             C) Mahall� İdarelerde
                - Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı
                - İl ve İlçe Beled�ye Başkanları
                - Büyükşeh�r Beled�yes� Genel Sekreter� ve Genel Sekreter Yardımcıları
                - Büyükşeh�r Beled�yes� ve Bağlı Kuruluşları Genel Müdürü
                - Büyükşeh�r Beled�yes� Teft�ş Kurulu Başkanı
                - İl Beled�ye ve İl Özel İdare B�rl�kler� �le bunların Üst B�rl�k Başkanları
                - Büyükşeh�r Beled�ye Ş�rketler� Genel Müdürler�, Yönet�m ve Denet�m Kurulu Üyeler�
                - Büyükşeh�r sınırları �ç�ndek� Beled�ye Başkanları
             D) Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarında
                - Yönet�m Kurulu Başkanı
                - Üst B�rl�klerde Başkan, Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Genel Sekreter
             E) 5176 sayılı Kanun çerçeves�nde; �lg�l� mevzuatında özlük hakları veya emekl�l�k yönünden müsteşar,
müsteşar yardımcısı, genel müdür statüsünde olduğu bel�rt�lenler, Kanun kapsamında bulunan kurum ve
kuruluşlardak� d�ğer yönet�m ve denet�m kurulu üyeler� �le teşk�lat yapısı ve yürüttükler� h�zmetler�n n�tel�ğ�
d�kkate alınarak Kurul tarafından en az genel müdür veya eş�t� sayılan d�ğer Kamu Görevl�ler�.

 


