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NEVŞEHİR VALİLİĞİ 

ETİK KOMİSYONU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 

1- 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 

Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. 

maddesi gereğince Valilik Makamının 31.03.2009 tarihli ve 118 sayılı onayı ile oluşturulan Etik 

Komisyonunun bazı üyelerinin görevden ayrılması nedeniyle Valilik Makamınca Etik Komisyonu 

yeniden oluşturulmuştur. Buna göre Etik Komisyonu; Vali Yardımcısı Nurettin ATEŞ 

başkanlığında,  Defterdar Hatice İŞCEN ERCOŞMAN,  İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim ÜNLÜBAY 

ve İl Milli Eğitim Müdür V. Osman BALAK’ın katılımıyla oluşmaktadır.  

2- Etik Komisyonumuz Etik Günü (25 Mayıs) ve Haftası (25 Mayıs – 31 Mayıs) ile ilgili 

olarak 09.05.2013 günü toplanarak İlimizde yapılacak etkinliklerle ilgili olarak aşağıda belirtilen 

kararları almıştır.  

“*Kurumlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek ve kamu görevlilerinin etik 

davranış ilkelerine uygun davranış göstermeleri açısından kamu kurum ve kuruluşlarınca 2013 

yılında yapılacak hizmet içi eğitim programlarında etik davranış ilkelerine yer verilmesi ve 

uygulamasının gözetilmesi ile bu konuda düzenlenen hizmet içi eğitimlerle ilgili olarak 

Komisyonumuza bilgi verilmesine, 

* Öğrencilerimizde etik kültürün ve bilincin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda okullarımızda kompozisyon, şiir, karikatür, resim 

veya afiş yarışmalarının düzenlenmesi; okullarda; “etik kolları” oluşturulması, okul panolarında 

ve ilgili derslerde “etik” konusunun işlenmesi sonuçlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla 

Komisyonumuza bildirilmesine,  

* Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelikte yer alan etik davranış ilkelerinin kurumların web sayfaları aracılığıyla “uyulması 

gerekli etik kuralları” olarak duyurulması ve konunun güncelliğinin temin edilmesi, Nevşehir 

Valiliği web sayfasında da İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce söz konusu etik davranış 

ilkelerinin duyurulmasına,  

* Etik davranış ilkelerinin personele tanıtılması ve benimsetilmesine yönelik bilgilendirme 

ve bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde Nevşehir Üniversitesinden konuyla ilgili uzman bir 

öğretim üyesi talep edilerek 25 Mayıs – 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında belirlenecek bir günde 

Hükümet Konağında bulunan kurum ve kuruluşların personeline yönelik konferans 

düzenlenmesine, “ 

Karar verilmiştir. 

3- Etik Komisyonumuzun bu kararı tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gereği yapılmak 

üzere gönderilerek sonucundan bilgi istenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları konuyla ilgili olarak 

yaptıkları çalışmaları Etik Komisyonumuza bildirmişlerdir. Buna göre; 

- Nevşehir Valiliğince; 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak Valiliğimiz İçişleri Birimlerinde görevli personele 

yönelik olarak 27.05.2013 tarihinde 10.30-11.30 saatleri arasında hizmet içi eğitim 

düzenlenmiştir. Bu eğitime söz konusu Valilik İçişleri Birimlerinden 24 personel katılmıştır. 

-Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce; 

  2013 yılı içerisinde hizmet içi eğitim programı düzenlenmiş, programda etik davranış 

ilkelerine yer verilmiş ve düzenlenen eğitimlere 12 personel katılmıştır. 

-Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce; 

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçe teşkilatlarında görevli bir amir ve 52 

memur olmak üzere toplam 53 personele 12-14 Haziran 2013 tarihleri arasında “Etik Eğitim 

Semineri” düzenlenmiştir. 
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-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Nevşehir Bölge Müdürlüğünce; 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının duyuru@tuik.gov.tr adresinden her ay düzenli 

olarak Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapmakta olan tüm personele etik ilkeleri konusunda 

bilgilendirme e-postası gönderilmektedir. Ayrıca tüm personelin özlük dosyalarında “ Kamu 

Görevlileri Etik Sözleşmesi” bulunmaktadır. 

-İl Milli Eğitim Müdürlüğünce; 

 Etik günü ile ilgili olarak il genelinde bulunan okullarda gerekli çalışmalar yapılarak, 

öğrencilerde etik kültürünün ve bilincinin yerleşmesi amacıyla şiir, karikatür, resim ve afiş 

yarışmaları düzenlenmiştir. 

-İl Sağlık Müdürlüğünce; 

2013 yılı Mayıs ayında “Etik Haftası” etkinliği kapsamında Müdürlük web sayfasından 

etik davranış kuralları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. 

-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce; 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında görev yapan tüm 

personele “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” imzalattırılmış, toplam 24 personele etik davranış 

ilkeleri konusunda seminer verilmiş ve Müdürlük web sayfasına da “Kamuda Etik” linki 

eklenmiştir. 

-İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce; 

Etik Davranış İlkeleri Nevşehir Valiliği internet sitesi olan www.nevsehir.gov.tr’nin 

duyurular kısmına uyulması gereken etik kuralları başlığıyla 13.05.2013 tarihinde duyuru olarak 

eklenmiştir. 

-İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce; 

2013 yılı içerisinde 1. ve 2. Dönemlerde düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında etik 

davranış ilkelerine yer verilmiş olup, bu eğitimlere 1. Dönemde 16 personel, 2. Dönemde ise 15 

personel katılmıştır. 

-Nevşehir Tapu Müdürlüğünce; 

25.05.2013 tarihinde 17 personelin katımıyla etik davranış ilkeleri konusunda bir toplantı 

yapılmıştır. 

Kayseri Tapu ve Kadastro IX. Bölge Müdürlüğü tarafından 23-26 Haziran 2013 tarihleri 

arasında düzenlenen hizmet içi eğitim programında 24.06.2013 günü 09.30-10.50 saatleri arasında 

“Etik Davranış Kuralları, Halkla İlişkiler ve İletişim” konulu ders işlenmiştir. Bu eğitime 

Müdürlükten 7 personel katılmıştır.  

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce; 

2013 yılı içerisinde düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında etik davranış ilkelerine 

yer verilmiş ve düzenlenen eğitimlere 3 personel katılmıştır. 

-İl Dernekler Müdürlüğünce; 

Müdürlük tarafında 2013 yılı içerisinde düzenlenen hizmet içi eğitim programında etik 

davranış ilkelerinden dürüst davranma ve iyi niyet konularına yer verilmiş söz konusu eğitime 3 

personel katılmıştır. 

-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce; 

2013 yılı içerisinde Müdürlükçe düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında etik 

davranış ilkelerine yer verilmiş ve düzenlenen eğitimlere 4 personel katılmıştır. 

-Nevşehir Kadastro Müdürlüğünce; 

Müdürlükte 31.05.2013 tarihinde etik davranış ilkeleri ile ilgili hizmet içi eğitim 

düzenlenmiş ve düzenlenen bu eğitime 26 personel katılmıştır. 
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-Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce; 

2013 yılında İl Müdürlüğü personeline Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhat AKILLI tarafından “Kamu Etiği ve 

Etik Kamu Yönetimi” konulu hizmet içi eğitim verilmiş olup eğitime tüm personel katılmıştır. 

-Nevşehir Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünce; 

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenen “Etkili Tanıtım ve İletişim Metedolojisi 

Eğitimi” konulu hizmet içi eğitimde etik davranış ilkelerini içerir eğitim programı yer almış ve 

söz konusu eğitime Şube Müdürü Erol AKSOY katılmıştır. 

-Nevşehir Defterdarlığınca; 

Nevşehir Defterdarlığınca 2013 yılında çeşitli tarihlerde düzenlenen ve etik davranış 

ilkelerine yer verilen eğitim programına toplam 55 personel katılmıştır. 

-Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğünce; 

İşletme Müdürlüğünde çalışan personelin etik kültürünü geliştirmek ve etik ilkelerine 

uygun davranış göstermeleri için 11.11.2013 tarihinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiş ve 

bu eğitime 27 personel katılmıştır. 

-Nevşehir Halk Sağlığı Müdürlüğünce; 

2013 yılında Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışan 180 personele “Kamu 

Etiği” hakkında eğitim verilmiştir. 

-Nevşehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce; 

Müdürlükte görev yapan 15 aday memura intibak eğitimi içerisinde etik davranış ilkeleri 

konu olarak anlatılmıştır.  Ayrıca etik davranış ilkeleri ile ilgili olarak Müdürlükte görev yapan 20 

personelin katıldığı bir toplantı yapılmıştır. 

-Nevşehir Müftülüğünce; 

2013 yılında Müftülük tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına katılan 15 

personele etik davranış ilkeleri anlatılmıştır. 

4-Valilik Makamının 20.05.2013 tarihli ve 2601 sayılı onayı ile 27.05.2013 günü 16.00-

17.00 saatleri arasında Hükümet Konağında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının personeline 

yönelik etik davranış ilkeleri konusunda bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferansta eğitici 

olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Yardımcı Doç. Dr. Hüsamettin Serkan 

AKILLI eğitici olarak görev almış ve konferansa Hükümet Konağında bulunan kamu kurum ve 

kuruluşlarında görev yapan 102 personel katılmıştır.  

5- Valiliğimiz internet sitesinde Etik Komisyonu ile ilgili bir bölüm açılmıştır. Bu 

bölümde; Etik Komisyonu üyeleri, görevler, faaliyet raporları, etik ilkeler, etik sözleşmesi, 

etkinlikler, kolluk etik ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine yer verilmiştir. 

 6- 2013 yılı içinde etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar iddiası ile Etik 

Komisyonumuza herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. 

 

 


