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GIINEY KAYMAKAMLIGI
ilge Etik Komisyonu

Karar Tarihi
Karar No

:

:

lll05l20l2
20l2l0l

KARAR
ilgemiz Etik Komisyonu Kaymakam V.ismail TEZEL'1n Baqkanl[rnda; komisyon
iiyeleri ilge Yazr iqleri Miidiirii Fatma KARABuGa, i19e Malmiidi.i.Lrti v.Ali Aslan
BAHADIR ile Ilqe Milli Egitim Miidiirii Sebahattin qETN'in igtirakiyle tl Mayrs 2012
cuma gtinii saat: 10.00 da Kaymakamhk Makam odasmda toplanarak aga[rdaki kararlan
almrgtrr.

.

1- Kamuda etik kiiltiiriiniin yerlegmesi, kamu gdrevlilerinin gdrevlerini ytiriitiirken

uymalan gereken etik davramg ilkelerinin bilinmesi ve toplumda gtivensizlik yaratan
durumlan ortadan kaldrrmak suretiyle kamu ydnetimine halkrn giivenini artrrmak amacryla

Kamu Gdrevlileri Etik Ilkeleri

ile Baqnru usul ve Esaslarr Hakkrnda

y6netmelik

hiiki.imlerinin kurum amirlerince personele bir kez daha hatrrlatrlmasr,

2- Kamu kurum ve kuruluqlannca diizenlenecek olan hizmetigi elitim programlannda
"etik kiilttiriinri, bilincini yerlegtirme ve geliqtirilmesi" konusuna yer verilmesi,

3- Kurum ve kuruluglarda etik duyarLhgrn olugmasr ve bir farkrndahk

yaratmak

*Etik Giinii (25
amacryla
Mayrs) ve Haftasrnda (25 - 31 Mayrs arasr)" geqitli etkinliklerin ve
EahEmalann yaprlmasr,

4- Ilge Etik Komisyonu
faaliyetlerin kamuoyu

ile

tarafindan ahnan kararlann, yaprlan gahqmalarrn ve

paylaqrlmasr amacryla Kaymakamhk

yayrmlanmasrna
Oy

birlili

ile karar verildi.

Uye

web

sayfasrnda

T.C.
GUNEY KAYMAKAMLIGI
ilge Etik Komisyonu

Karar Tarihi
Karar No

:20lll/2012

z

2012/02

KARAR
Ilgemiz Etik Komisyonu Kaymakam V.Selman KiBAROGLU,nun Bagkanllrnda;
komisyon iiyeleri ilge Yazr igleri Miidiirii Fatma KARABUGa, itge Malmtidiirii V.ati"astan
BAIIADIR ile ilge Milli Egitim MLidurii Sebahattin QETiN'in iqtirakiyle 20 Kasrm 2012 Sah
gijnti saat: 10.00 da Kaymakamhk Makam odasrnda toplanarak agalrdaki kararlarr almrgtrr.

1- Kamuda etik kiiltiiriiniin yerleqmesi, kamu g6revlilerinin gdrevlerini yiiriitiirken
uymalan gereken etik davramq ilkelerinin bilinmesi ve toplumda giivensizlik yaratan

durumlart ortadan kaldrrmak suretiyle kamu y6netimine halkrn giivenini artrrmak amacryla
f(anu (icircvlileri i:tik Ilkelcri ile llapvuru Usul ve hlsaslan I lakkrncia Ycinerrnelik
hilkiimlelinin kr"rmrr amirle rince personele bir kez daha hatrrlalrlmasr.
2- Kamu kurum ve kuruluglarrnca diizenlenecek olan hizmetigi elitim programlannda
"etik kiiltiiriinii, bilincini yerleqtirme ve geligtirilmesi,, konusuna yer verilmesi,
3- vatandaglarrmrzrn iq ve iglemlerini zaman kaybetmeden gdziimlenmesine, memur
ve vatandag arasrndaki ikili iligkilerde nezaket kurallanna dikkat edilmesine 6zen
gdsterilmesine,

4- ilge Etik

Komisyonu tarafindan ahnan kararlarrn, yaprlan gahqmalarrn ve
faaliyetlerin kamuoyu ile paylagrlmasr amacryla Kaymakamlk web sayfasrnda

yayrmlanmasrna
Oy birligi ile karar verildi.

