
BURSA VALİLİĞİ ETİK KOMİSYON 

2012 YILI FAALİYET RAPORU 

1- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23. 
maddesi gereği göreve yeni başlayan personelimize "Etik Sözleşme" okutulup imzalatılarak özlük 
dosyalarına konulmaktadır. 

2- 03 Mayıs 2012 tarihinde Gürsu Belediyesi konferans salonunda Gürsu Belediyesinde görev 
yapan 62 personele iki saat süreli “Etik Davranış İlkeleri” semineri verilmiştir. Verilen seminerde “Etik 
Kurulu” ve “Etik Komisyonu” tanıtılmış, mahiyeti, mevzuatı ve işleyişi hakkında bilgi verilmiştir. Etik 
davranış ilkeleri anlatılmış, kamuda Etik Kültürünün oluşumuna katkı sağlanmış, kamu personelinde 
vicdani duyarlılık kazandırma amaçlanmıştır. Kamu personelinin vatandaşa hizmet verirken etkin, 
verimli, adil, tarafsız, standartlara uygun bir hizmet götürmesi gerektiğinin önemi vurgulanmıştır. Etiğe 
uygun ve etiğe aykırı olan davranış modelleri örnekleriyle sunulmuştur. 

  

   

3- 25 Mayıs 2012 tarihinde Valiliğimiz Konferans Salonunda Hizmet İçi Eğitim Programı dahilinde 
Valiliğimiz İçişleri Bakanlığı personeline yönelik "Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi" konusunda İl 
Etik Komisyonu Başkanı Vali Yardımcısı Mustafa GÜNEY tarafından eğitim verilmiştir. 

4- 30 Mayıs 2012 tarihinde Tayyare Kültür Merkezinde iki saat süre ile Bursa Büyükşehir 
Belediyesinden 34 personele “Etik Davranış İlkeleri” semineri verilmiştir. Verilen seminerde “Etik 
Kurulu” ve “Etik Komisyonu” tanıtılmış, mahiyeti, mevzuatı ve işleyişi hakkında bilgi verilmiştir. Etik 
davranış ilkeleri anlatılmış, kamuda Etik Kültürünün oluşumuna katkı sağlanmış, kamu personelinde 
vicdani duyarlılık kazandırma amaçlanmıştır. Kamu personelinin vatandaşa hizmet verirken etkin, 
verimli, adil, tarafsız, standartlara uygun bir hizmet götürmesi gerektiğinin önemi vurgulanmıştır. Etiğe 
uygun ve etiğe aykırı olan davranış modelleri örnekleriyle sunulmuştur. Ayrıca seminer sonunda Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Yöneticileri tarafından seminere alınan kursiyerlere semineri 
değerlendirme anketi uygulanmış olup sonuç şöyle tespit edilmiştir:  

Eğitimin içeriği: % 91.8,  

Uzmanın sunumu: % 94.2  

Eğitim ortamı: % 91.2 

Eğitimin süresi: % 91.2  

Kursiyerlerin genel değerlendirmesi sonucu kendilerinde oluşan kanaat şöyle ifade edilmiştir: “Kamu 
malı her kamu görevlisine emanettir, ilke ve anlayışıyla etik kurallara uyum bir anlayış felsefesi haline 
gelmiştir. Kamuda Etik Kültürüne uygun davranışın önemi kavranmıştır.”  



    

 5-  26.07.2012  tarihinde Tarım ve Kırsal  Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa  İl Koordinatörlüğü 
hizmet binasında görev yapan personele "Etik  Davranış İlkeleri" konulu eğitim semineri verilmiştir.   

      

 

 


