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BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Madde 1: Amac
Bu Yonergenin amaci; Taysanli Belediye Baskanligenda calisan personelin gorevlerini yartittirken
uymalan gereken etik davrani§ ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davrani§ gostermelerini saglamak ye
gorevlerin yerine getirilmesinde adalet, dtirtistltik, saydamlik ve tarafsizlik ilkelerine zarar veren ve toplumda
giivensizlik yaratan durumlari ortadan kaldirmak suretiyle kamu yonetimine halkin gtivenini artirmak,
Belediyenin hizmet kalitesini artirmak ye Taysanli Belediye Ba§kanhgt Etik Komisyonu'na basvuru usul ye
esaslannt duzenlemektir.
Madde 2: Kapsam
Bu Yonerge, Kamu Gorevlileri Etik Davrants Ilkeleri ile Basvuru Usul ye Esaslari Hakkinda
Yonetmeligin Ek-2 sayilt listesinde belirtilenler haric, Taysanli Belediye Ba§kanligi bunyesinde caltsan ttim
kamu gorevlilerini kapsar.
,Madde 3: Dayanak
Bu Yonetmelik, 5176 sayili Kamu Gorevlileri Etik Kurulu Kurulmasi ye Bazi Kanunlarda
Degi§iklik Yapilmasi Hakkmda Kanun ye Kamu Gorevlileri Etik Davranis Ilkeleri ile Basvuru Usul ye
Esaslari Hakkmda Yonetmelik hatimlerine ye ilgili diger mevzuata dayanilarak hazirlanmistir.
Madde 4: Tammlar
Bu yonergede adi gecen;
: Taysanli Belediye Baskanligint,
a) Belediye
: Taysanli Belediye Baskanini,
b) Belediye Bakam
: Insan Kaynaklan ye Egitim
c) Mfidtirliik
: Taysanh Belediye Baskanliginda calisan ttim kamu
d) Personel
: Etik Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yerine getiren Mudurluk
e) Sekretarya
ve
:25.05.2004 tarihli ve 5176 sari! "Kamu Gorevlileri Etik Kurulu
1) Kanun
Kurulmasi ye Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun",
:13.04.2005 tarih ye 25785 say!!! Resmi Gazetede yayimlanarak
g) Yonetmelik
ytirtirltige giren, "Kamu Gorevlileri Etik Davrant§ Ilkeleri ile Basvuru Usul ye Esaslari Hakkmda
Yonetmeligi "
: Taysanli Belediye Baskanligi Etik Komisyonunu,
h) Etik Komisyonu
ifade eder.
iKiNCI BOLUM
Etik Davraxm Ilkeleri
Madde 5: Gorevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci
Belediye personeli, 5393 sayili Belediye Kanunu ve belediyelerle ilgili diger mevzuatta sayilan kamu
hizmetlerinin yerine getirilmesinde; stirekli geli§imi, kattlimciligi, saydamligi, tarafsizligt, dtirtistItigti, kamu
yaranni gozetmeyi; hesap verebilirligi, ongoriilebilirligi, hizmette yerindeligi ye beyana guveni eras alir.
Madde 6: Halka Hizmet Bilinci
Belediye personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; Taysanli halkinin gunluk yasammt
alitesini ytikseltmeyi,
kolaylastirmayi, ihtiyaclanni en etkin, hizh ye verimli bicimde kar§ilamayi, hizm
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halkin memnuniyetini artirmayt, hizmetten yararlananlann ihtiyacina ye hizmetlerin sonucuna odakli olmayi
hedefler.
Madde 7: Hizmet Standartlarina Uyma
Belediye personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ye stireclere uygun sekilde ytirtittir,
hizmetten yararlananlara is ye islemlerle ilgili gerekli aciklayici bilgileri vererek onlari hizmet stireci boyunca
aydinlatir.
Madde 8: Amac ye Misyona Baghhk
Belediye personeli, Belediyenin amac ye misyonuna uygun davranir. Ulkenin cikarlart, toplumun
refahi ye Belediyenin hizmet idealleri dogrultusunda hareket eder.
Madde 9: Dfiriistliik ye Tarafsizkli
a) Belediye personeli; Vim eylem ye islemlerinde yasalhk, adalet, esitlik ye dtirtistitik ilkelerini prensip
edinir, gorevlerini yerine getirirken ye hizmetlerden yararlandirmada dil, din, felsefi inanc, siyasi
&Wince, irk, cinsiyet ye benzeri sebeplerle ayrim yapamaz, insan hak ve ozgiirltiklerine aykin veya
ktsttlaytct muamelede ye firsat esitligini engelleyici davranis ve uygulamalarda bulunamaz.
b) Belediye personeli, takdir yetkilerini kamu yaran ye hizmet gerekleri dogrultusunda, her ttiriti
keyfilikten uzak, tarafstzlik ye esitlik ilkelerine uygun olarak kullarnr.
c) Belediye personeli, gercek veya ttizel kisilere oncelikli, ayncahkh, tare] ye esitlik ilkesine aykin
muamele ye uygulama yapamaz, herhangi bir siyasi parti, kisi veya ztinarenin yaranni veya zaranni
hedef alan bir davranista bulunamaz. Kamu makamlannin mevzuata uygun politikalanni, kararlanni
ve eylemlerini engelleyemez.
Madde 10: Saygmhk ve Gfiven
a) Belediye personeli, kamu yonetimine gtiveni saglayacak sekilde davranir ye gorevin gerektirdigi itibar
ve gtivene layik olduklanm davranislanyla gosterir. Taysanh halkinin kamu hizmetine gtiven
duygusunu zedeleyen, stiphe yaratan ye adalet ilkesine zarar veren davramslarda bulunmaktan kacintr.
b) Belediye personeli, Taysanh halkina hizmetin kisisel veya ozel her tiirlti menfaatin tizerinde bir gorev
oldugu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kotti davranamaz,
isi saysaklayamaz, cifte standart uygulayamaz ye taraf tutamaz.
Yonetici konumunda bulunan belediye personeli, keyfi davranislarda, bash, hakaret ye tehdit edici
uygulamalarda bulunamaz. Acik ve kesin kamtlara dayanmayan rapor dtizenleyemez, mevzuata aykin
olarak kendileri kin hizmet, imkan veya benzeri cikarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulani
kabul edemez.
Madde 11: Nezaket ye Saygt
Belediye personeli, iistleri, meslektaslan astlan ye diger personel ile hizmetten yararlananlara karsi
nazik ve saygth davranir ye gerekli ilgiyi gosterir, konu yetkilerinin disindaysa ilgili birime veya yetkiliye
yonlendirir.
Madde 12: Yetkili Makamlara Bildirim
a) Belediye personeli, ilgili mevzuatta belirlenen etik davranis ilkeleriyle bagdasmayan is ye eylemlerde
bulunmalannin talep edilmesi halinde veya hizmetleri ytirtittirken bu tur bir eylem veya islemden
haberdar olduklannda durumu yetkili makamlara
ligini gizli
b) Yonetici konumunda bulunan belediye personeli, ihbarda bulunan kamu
tutar ye kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi icin gerekli tedbirleri ahr.
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Madde 13: cikar catismasindan Kacinma
a) cikar catismasi; kamu gorevlilerinin gOrevlerini tarafsiz ye objektif sekilde icra etmelerini etkileyen
ya da etkiliyormu§ gibi gortiken ve kendilerine, yakinlarma, arkadaslanna ya da iliskide bulundugu
kisi ya da kuruluslara saglanan her ttirlii menfaati ye onlarla ilgili male ya da diger yaktimItiltikleri ye
benzeri sahsi cikarlara sahip olmalari halini ifade eder.
b) Belediye personeli, cikar catismasinda sahsi sorumluluga sahiptir ye cikar catismasmin dogabilecegi
durumu genellikle sahsen bilen kisiler olduklan icin herhangi bir potansiyel ya da gercek cikar
catismasi konusunda dikkatli davranir, cikar catismasmdan kacmmak icin gerekli adimlan atar, cikar
catismasmin farkma varir varmaz durumu ustlerine bildirir ye cikar catismasi kapsamina giren
menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.
Madde 14: Gorey ye Yetkilerin Menfaat Saglamak Amamyla Kullamlmamasi
a) Belediye personeli; gorev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakinlan veya ticiincti
kisiler lehine menfaat saglayamaz ye aracilikta bulunamaz, akraba, es, dost ye hemseri
siyasal kayirmacilik veya herhangi bir nedenle ayinmcilik veya kayirmacilik
yapamaz.
b) Belediye personeli; gorev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya baskalarmin kitap,
dergi, kaset, cd ye benzeri tirtinlerinin satisini ye dagaimmi yaptiramaz; herhangi bir kurum,
vakif, dernek veya spor kultibtine yardim, bagi§ ye benzeri nitelikte menfaat saglayamazlar.
c) Belediye personeli, gorevlerinin ifasi swasmda ya da bu gOrevlerin sonucu olarak elde ettikleri
resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakinlanna veya tictincti kisiIere dogrudan veya
dolayli olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek icin kullanamazlar,
gorevdeyken ye gorevden ayrildiktan sonra yetkili makamlar disinda hicbir kurum, kurulus veya
kisiye aciklayamazlar.
Madde 15: Hediye Kabul Etme ye Verme
a) Belediye personeli; tarafsizligini, performansmi, karanm veya gorevini yapmasini etkileyecek
sekilde, ekonomik degeri olsun ya da olmasin hicbir sekilde hediye kabul edemez ye hediye
veremez. Bu anlama gelebilecek ozel bir uygulama icinde bulunamaz.
b) Belediye personeli, uluslararasi iliskilerde nezaket ye protokol kurallari geregince, yabanci kisi
ye kuruluslar tarafindan kendisine verilen hediyeleri, 3628 sayili Kanunun Tuncu maddesinde
belirtilen sininn altmda kalsalar dahi beyan eder.
Madde 16: Kamu Malian ye Kaynaklannin Kullanum
Belediye personeli, kamu bina ye ta§alan ile diger kamu mallari ye kaynaklarna kamusal amaclar ve
hizmet gerekleri disinda kullanamaz ye kullandiramazlar, bunlari korur ye her an hizmete hazer halde
bulundurmak icin gerekli tedbirleri ahrlar.
Madde 17: Savurganhktan Kacmma
Belediye personeli, kamu bina ye tasitlan ile diger kamu mallar: ye kaynaklannin kullaniminda israf
ye savurganliktan kacinir; mesai stiresini, kamu maIlarim, kaynaklarim, isgticiinti ye imkanlarmi kullanirken
etkin, verimli ye tutumlu davranirlar.
Madde 18: Baglaym ActIdamalar ye Gercek Dip Beyan
Belediye personeli, gorevlerini yerine getirirken yetkilerini asarak calistiklan kurumlarmi baglayici
er.
aciklama, taahhtit, vaat veya girisimlerde bulunamazlar, aldatici ye gercek disi beyanat v
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Madde 19: Bilgi Verme, Saydamhk ve Katihmohk
a) Belediye personeli, haiku' bilgi edinme hakkun kullanmasma yardimci olurlar. Gercek ve tlizel
kisilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayth Bilgi Edinme Hakki Kanununda
belirlenen istisnalar dismda, usultine uygun olarak verirler.
b) Belediye list yoneticileri, ilgili mevzuatm izin verdigi olcade, Belediyenin faaliyet ye denetim
raporlarini uygun araclarla kamuoyunun bilgisine sunarlar.
c) Belediye personeli, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararlarm hazirlanmasi, olgunlastinlmasi ye
bu kararlann uygulanmasi a§amalanndan birine, bir kacma veya tamamina aksine yasal bir
hukum olmadrkca, karardan dogrudan ya da dolayli olarak etkilenecek olanlarin katkida
bulunmasim saglamaya dikkat ederler.
Madde 20: Bilgi ve Belgelerin Muhafazasi ile Gizliligi
a) Belediye personeli, sorumlulugu altindaki bilgi veya belgenin korunmasi ile yukumludur. Bu bilgi ye
belgeler, mevzuann gerektirdigi durumlar dismda chsanya verilemez, yetkili mercilerin onayi
olmaksrzm mahallerinden ve sorumlulanndan uzaklastrnlamaz, calisma alanr dismda (koridor,
asansor vb.) umumi mekanlarda konusamazlar.
b) Belediye personeli, yetkilendirilmedikleri bilgi veya belgelere erisim saglayamazlar.
c) calisanlara ait &Mk bilgilerinin gizliligi esas olup bu bilgiler aciklanamaz ye yetkililer disinda
erisilemez.

T.) ci.:TNCt BOLt1VI
Etik Davrams Ilkelerinin Uygulamasi ye Etik Kiiltartin Yerlestirilmesi
Madde 21: Etik Davrams ilkelerine Uyma
a) Belediye personeli, gorevlerini ytirtittirken mevzuatta belirtilen etik davrams ilkelerine uymakla
ytiktim
b) Bu kanun kapsamindaki kamu gorevlileri, bir ay icinde, Ek-1'de yer alan "Etik Sozlesme"
belgesini imzalamakla ytiktimliidtirler. Bu beige personelin &Mk dosyasma konur.
Etik
davranis ilkelerine, etik kurallara iliskin mevzuata ve bu yonerge htiktimlerine Belediyenin
c)
internet sayfasmda yer verilir. Ayni sekilde etik davrarns ilkelerine aykiri hareket ettigi iddia
edilenlerle ilgili olarak iddia sahiplerince yapilacak basvurulan kolaylastirmak amaci ile
yonergeye ekli "Ek-2 Basvuru Formu"na da internet sayfasmda yer verilir.
Madde 22: Personeli Bilgilendirme
Belediyenin her dtizeydeki personeli, istihdama iliskin kosullann bir parcast olarak etik davrant§
ilkeleri ve bu ilkelere ili§kin sorumluluklari hakkmda bilgilendirilir. Bu amacla Miidiirluk gerekli cah§malari
yapar. Ayrica her seviyedeki disiplin amirleri de bu konudaki sorumluluklarnu yerine getirmekle mfikelleftir.
Madde 23: Kurumsal Etik ilkeleri
Kamu GOrevlileri Etik Davrams ilkeleri ile Basvuru Usul ye Esaslan Hakkmda Yonetmeligin 26'nci
maddesi geregi, ytirtittilen hizmetin veya gorevin niteligine gore, yonetmeligin ikinci boltimtinde yer almayan
on yetkilidir.
ancak Belediyeyi ilgilendiren baskaca kurumsal etik davrams ilkelerini belirlemey ko
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Madde 24: Bilgi ye Belge Isteme Yetkisi
Turn Belediye birimleri, etik davranis ilkelerine aykin davranis ve uygulamalar hakkinda komisyonun
istedigi bilgi ye belgeleri stiresi icinde vermek zorundadirlar. Komisyon, aynca inceleme siiresince Win
personeli caginp bilgi alma yetkisine de sahiptir.
Madde 25: inceleme ve Arastirma Yetkisi
a) Komisyon, etik davrani§ ilkelerine aykiri davrani§ ye uygulamalar hakkinda re'sen veya
yapilacak basvurular tizerine, gerekli inceleme ye arastirmayi yapmaya yetkilidir. Komisyon,
yapacagi inceleme ye arastirmalara esas olmak ilzere gerektiginde yetkili makamlar kanahyla
diger kurum ye kuruluslardan bilgi ye beige isteyebilir.
b) Komisyon, inceleme ye arastirmasini etik davranis ilkelerinin ihlal edilip edilmedigi
cercevesinde ytirtittir. Komisyon yapacagi inceleme ye arastirmayi, en gec tic ay icinde
sonuclandinr.
Madde 26: Etik Komisyonu
a) Komisyon, belediyede etik kiiltiiriinii yerlestirmek ye gelistirmek, personelin etik davranis
ilkeleri konusunda karsilastiklan sorunlarla ilgili olarak, taysiyelerde ye yonlendirmelerde
bulunmak ye etik uygulamalari degerlendirmek tizere gorev yapar.
b) Komisyon, belediye kamu gorevlileri arasindan, Belediye Baskani tarafindan atanan bir baskan
olmak tizere tic asil tiyeden olu§ur. Belediye Baskani ayrica, ilyelerden birisini herhangi bir
sebepten dolayi gorevini yapmasina engel bir durumun ortaya cikmasi halinde yerine sirasi ile
gorevlendirilmek tizere iki kisiyi de yedek Dye olarak belirleyebilir. Belediye Baskani komisyon
Uye sayilarini arttirip azaltabilir. Ancak aye sayisi her haltikarda ilc kisiden az olamaz.
c) Komisyon tlyelerinin gorev stireleri, Belediye Baskaninin secim donemi ile sinrrlidrr. Ancak,
Belediye Baskani komisyon ilyelerini gerek duydugunda degistirebilir.
d) Komisyon; olagan toplantilarini Ocak, Mayis ve Eylill aylannda yaparak calismalanni stirdtirtir.
Komisyon, Baskanm talebi tizerine olagantisttl de toplanabilir. Bu komisyonun sekretaryasini da
Insan Kaynaklan ye Egitim Mudiirlugu ytirtittir.

DORDUNCU BOLICT1VI
Basvuru inceleme Usul ve Esaslari
Madde 27: Basvuru Hakki
a) Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip Turkiye Cumhuriyeti vatandaslan ile Ttirkiye'de
oturan yabanci gercek kisiler ye herhangi bir nedenle Ttirkiye'de bulunan yabancilar, etik
davranis ilkelerinden birine aykirilik nedeniyle 3071 sayili dilekce hakkini kullanilmasma iliskin
kanunda belirlenen esaslara gore, basvuruda bulunabilirler. Basvuruda bulanabilmek icin
basvuranin menfaatinin etkilenmesi kosulu aranmaz.
b) Ancak, kamu gorevlilerini karalama amaci gtitttigil acikca anlasilan ye basvuranin kimligi tespit
edilemeyen basvurular degerlendirmeye alinmaz.
c) Yargi organlannda incelenmekte olan veya karara baglanmi§ olan uyusmazliklar hakkinda
komisyona basvuru yapilamaz. inceleme sirasinda yargi yoluna gidildigi anlasilan basvurular
erlendirilir. Daha Once
hakkmda islemler durdurularak, yargi karari sonucuna gore basvuru
komisyonca incelenmi§ sikayet konulan hakkinda, yeni kanitl. Osten dikce bir daha
herhangi bir islem yapilamaz ye incelenemez.
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Madde 28: Basvuru Bicimleri
a) Yazilt Dilekce,
b) Elektronik posta,
c) Tutanaga gecirilen sozlu basvuru yollarmdan biri lie yapihr.
Madde 29: Basvuru Usula
a) Basvurular, gercek kisiler tarafindan basvuramn adz ye soyadi, T.C. kimlik numarasi, yeriesim yeri
veya is adresi ile imzasmin bulundugu dilekcelerle, komisyona iletilmek tizere Mtidtirltige yapilir.
Basvuru dilekceleri posta yoluyla da gonderilebilir.
b) Belediyenin diger birimierine yapilan veya birimlere yanlislikla ulasan bu kapsamdaki basvurular,
birimlerce kayda alimr ancak haklarinda herhangi bir islem yapilmaz. Bu nevi basvurular
bekletilmeksizin insan Kaynaklari ye Egitim Macitiritigtine gonderilir.
c) Dilekcede, basvuru konusu etik davram§ ilkesine aykirihk iddiasma iliskin kisi, zaman ye yer somut
bicimde gosterilerek, bilgi ve belgeler acik ye ayrintilt olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler de
dilekceye eklenir.
d) Basvuru dilekcelerinin daktilo ile yazilmast veya bilgisayar ciktist olmast kosulu aranmaz.
Dilekcelerin okunakh ye anlasthr olmast yeterlidir.
e) Basvurunun Mtidtirltigtin kayttlarina gectigi tarih, basvuru tarihi olarak kabul edilir.
Basvurunun; gercek kisiler tarafindan elektronik posta yoluyla yapilmast halinde, basvuru sahibinin
adi ye soyadt, oturma yeri veya is adresi belirtilir. Elektronik posta yolu ile yapilacak basvurularda,
basvurunun Belediye'nin elektronik posta adresine (ikem@taysanli.bel.tr) ulastigi tarih basvuru
tarihidir.
g) Eger basvuru, Ttirkiye'de oturan veya herhangi bir nedenle Ttirkiye'de bulunan yabancilar tarafindan
yaptimissa, bu yolla yaptlan basvurularda, pasaport numarast ye uyrugu gosterilmek zorundadir.
Madde 30: Basvurunun Kabulii ve isleme Konulmasi
a) Basvuru dilekceleri, Mtidtiritik tarafindan kaydedilir ye basvuran haw ise tarih ye say' iceren almdi
verilir.
b) Mtidtirliik basvuru sahibinin verdigi T.C. kimlik numarasinin dogru olup olmadiginin tespiti amactyla
sorgulama yapabilir. Gercege aykirt ad ye soyad ile yapilan basvurular isleme konulmaz.
c) Mtidurltik tarafindan kayda alinan dilekceler, basvuru usultine iliskin sartlara uygunluk bakimindan
incelenerek, uygunluk tastyan basvurular sekretarya tarafindan 3 giin icinde komisyona sunulur.
Uygunluk tastmayan basvurular ise gerekcesiyle birlikte basvuru sahibine bildirilir.
d) Komisyon, basvurunun iletilmesi tizerine sikasyet edilen kamu gorevlisinin savunmasint ahr. Savunma
stiresi, istem yazisinm kendisine bildirildigi tarihi izleyen gtinden itibaren 10 gtindtir. Stirenin son
gtintintin resmi tatil guntine rastlamast durumunda, tatili izleyen calisma giinti stirenin son gnu olarak
kabul edilir.
e) Etik Komisyonu Baskam, basvurulari degerlendirmeye baslamadan once basvuruda ileri stirtilen
sikayet konusu ihlal iddialarinin ciddiyetine ve agirligma gore Baskanlik Makamindan alinacak Olur
cercevesinde muhakkik marifetiyle konunun sorusturulmasint isteyebilir. Bu konuda hazirlanacak
raporlar en gec 45 gtin icerisinde Etik Komisyonuna teslim edilir.
f) Komisyon incelemesini en gec 3 ay icerisinde sonuclandirarak, tiye tam sayisinin cogunlugu ile karar
verir. Bu sure, basvurunun Miidtirltik tarafindan kayda alindigi tarihte ba
g) Komisyon basvurulart mevzuatta dtizenlenen etik davrants ilkeleri cerce esinde inceler.
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h) Komisyon tarafindan, gercege aykiri beyanlari icerdigi sonradan anlaWan bqvurular haldunda, bu
durumun anla§lIdigt tarihte i§lemden kalchrilma karat.' verilir.
i) Komisyona gonderilen bilgi ye belgeler ile komisyon tarafindan edinilen bilgilerin degerlendirme ye
incelenmesinde, gizlilik derecesi bulunanlarin korunmasmda ye saklanmasinda gizlilik ilkesinin
gereklerine uymakla ytiktimltidtir.
j) Elektronik ortamda alman bgvurularm bilgi veya beige gtivenligi genel hilkihnlere gore saglamr.
Madde 31: Resen inceleme
Komisyonun inceleme yetkisi icinde bulunan bir kamu gorevlisinin etik ilkelere aykiri davrandiginin
yollarla ogrenilmesi tizerine Komisyon resen inceleme yetkisini kullanabilir.
a) Bu konuda Komisyon Ba§kaninca gorevlendirilecek bir tiyenin veya sekretaryanin gozetiminde
gerekli bilgiler toplanarak hazirlanan rapor Ba§kana sunulur.
b) BaOcan tarafindan belirlenecek giindemde konu komisyonda gorti§illerek gerekirse inceleme
derinlqtirilmek suretiyle gerekli bilgi ye belgeler getirtilir. inceleme 30'uncu maddede belirlenen
usule gore tamamlamr, gerekli karar verilir.
Madde 32: Toplanma ye Karar Yeter Say's' ile Kararlarda Bulunacak Hususlar
a) Komisyon, Balkan veya Ba§kanin ozrti nedeniyle toplantiya katilamamasi durumunda vekil olarak
belirledigi uyenin baOcanliginda uye tam saytsimn salt cogunlugu ile toplarnr ve ayni cogunlukla karar
verir.
b) Kararlarda; bapuratun adi ye soyadi, §ikayet edilen kamu gi5revlisinin adi ye soyadi, gorevi, karar
tarih ye sayisi, kararm dayandigi beige ye bilgiler, savunma ye inceleme sonucu ile karara katilan
baOcan ve uyelerin ad ye imzalari, varsa azhk oyu, sekretaryanin adi, soyadt yer alir.
c) Komisyonun verdigi etik ilkelere aykiri davrampi varltgt veya yoklugu konusundaki kararlart, ilgili
birim yetkilisine, hakkinda ba§vuru yapilan kamu gorevlisine ye ba§vuru sahibine bildirilir. Kararlar
kamuoyuna duyurulmaz.
d) incelenmekte olan ba§vuru konusunun yargiya gottirtildtigti anla.511irsa inceleme bulundugu gamada
durdurulur ye yargi karari sonucuna gore degerlendirilir.
Madde 33: Kararlar Uzerine Yapilacak islem
a) Kararlar, baOcan ye tiyeler tarafindan imzalandiktan sonra kesinle§ir. Kesinlewn kararlar
Ba§kanhk Makamina sunulur, etik ilkelere aykiri davram§tn varligimn tespit edildigi durumlarda
dosya ayrica Disiplin Kuruluna da intikal ettirilir.
b) Komisyonun etik davrani ihlallerinin cezalandirilmasi yontlyle ilgili olarak herhangi bir gorevi
ye yetkisi yoktur.
Madde 34: Zaman asuni
Olaym olu§tugu tarihi izleyen gtinden ba§layarak iki yil icinde ba§vuruda bulunulmayan etik
ilcayet hakkmda inceleme yapilmaz.
ilkelere aykiri davram§larla
Bu yonergede yer clan etik ihlali niteiigindeki fiilleri 41eyenler hakkinda, komisyon tarafindan
incelemenin ba§latildigi tarihten itibaren iki yil icinde yaptirim uygulanmadlgi takdirde yaptirim
uygulama yetkisi zaman aimma ugrar.
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BESINCI BOLUM
cesitli ye Son Hiikiimler
Madde 35: Yonergede Yer Almayan Hususlar
Isbu yonergede yer almayan ye hukum bulunmayan hususlarda ytirtirliikteki ilgili diger mevzuat
hukumleri uygularnr.
Madde 36: Yfirfirliik
Bu Yonerge, Taysanli Belediye Baskanmin onayladigi tarihten itibaren yuriirluge girer.
Madde 37: Yfirfitme
Bu Yonerge hukumlerini Taysanh Belediye Baskant
Ek 1: Taysanh Belediye Baskanligi Kamu Gorevlileri Etik SOzlesme Ornegi.
Ek 2: Etik Davrants Ilkelerine Aykiri Hareket Ettigi Iddia Edilenlere Ilgili Basvuru Formu.

Of
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Mustafa GULER
Taysanli Belediye Baskant
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Ek 1:
TAVSANLI BELEDiYE BASKANLI6I
KAMU GOREVLiLERt ETIK SOZLESME ORNE6-i
Kamu hizmetinin her tiirlu ozel cikarin tistlinde oldugu ye kamu gorevlisinin halkm
hizmetinde bulundugu bilinc ye anlayt§i ile;
+ Halkin gtinitik ya§amim kolayla§tumak, ihtiyaclanm en etkin, hizli ve verimli bicimde
kar§ilamak, hizmet kalitesini yiikseltmek ye toplumun memnuniyetini artirmak kin
cali§mayi,
+ Gorevimi insan haklanna saygi, saydamlik, katihmcihk, dtirtistitik hesap verilebilirlik,
kamu yaranni gozetme ye hukukun Usttinitigti ilkeleri dogrultusunda yerine getirmeyi,
❖ Dil, din, felsefi inanc, siyasi dti§tince, irk, ya§, bedensel engelli ye cinsiyet ayrimi
yapmadan, firsat e§itligini engelleyici davrani§ ye uygulamalara meydan vermeden
tarafsizlik icerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayi,
+ Gorevimi, goreyle ili§kisi bulunan hicbir gercek veya tuzel ki§iden hediye almada, maddi
ve manevi fayda veya bu nitelikte bir cikar saglamadan herhangi bir ozel menfaat beklentisi
icinde olamadan yerine getirmeyi,
+ Kamu mallan ye kaynaklanni kururnsal amaclan ye hizmet gerelderi di§inda kullanmamayi
ye kullandirmamayi, bu mal ye kayn.aklan israf etmemeyi,
+ Ki§ilerin dilekce, bilgi edinme, §ikayet ye dava acma haklanna saygih davranmayi,
hizmetten yararlananlara, amirlerime, astlarima, cali§ma arkada§lanma ye diger
muhataplanma kar§i ilgili nazik olculu ye saygih hareket etmeyi,
+ Kamu Gorevlileri Etik Kurulunca hazirlanan, yonetmeliklerle belirlenen etik dayrani§ ilke
ye degerlerine bagh olarak gorev yapmayi ye hizmet sunmayi taahhtit ederim.

T.C. Kimlik No
Adi Soyadi
Unvam
Birimi
Imza
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Ek 2:
ETIK DAVRANIS ILKELERINE AYKIRI HAREKET ETTIGI IDDIA EDILENLERLE ILGILI
BASVURU FORMU

Bapuru Sahibinin Adi ye Soyadi
Ba§vuru Sahibinin
Numarasi

T.C.

Kimlik

Bapuru Sahibinin ikametgah veya 4
Adresi
Baoruru Sahibinin Telefon Numarasi
ye Elektronik Posta Adresi
Ba§vuru Sahibinin Pasaport Numarasi
ve Uyrugu (Yabanct ise)
Hakkinda
Bapu ruda
Bulunula n
Ki§inin Adi, Soyadi, Biliniyorsa Gorevi
ye Unvant

Iddia ye Deliller

Varsa Ekteki Belgelere il4kin Bilgiler

Bapuru Sahibinin Imzasi
Tarih
Bu formu kullanmak zorunlu olmaytp, basvuru sahibine kolaylik saglamasi icin hazirlanmistir. Ba§vuru
sahibinin adi, soyadi, oturma yeri veya 4 adresi, elektronik yollarla yapilan basvurularda da bunlara
ilaveten T.C. kimlik numarasi bulunmayan basvurular degerlendirmeye ahnmayaeaktir. Degerlendirmeye
5 gun icerisinde
ahnan bapurularla ilgili olarak ahnan kararlar basvuru sahibine karari takip e
bildirilecektir.
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