
ETIK KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞ1 

Toplantı  Tarihi 	: 31.05.2019 

Toplantı  Yeri 	: İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü 

Katılımcılar 	: Barış  DAL (Komisyon Başkanı) 

M.Bahadır Han SEYMAN (Komisyon Üyesi) 

Tahir KARAKOÇ (Komisyon Üyesi) 

Raportör/Sekretarya: İsmail Deniz KARTAL (Tekniker) 

TUTANAK 

Etik Komisyonu ilk toplantısı  31.05.2019 tarihinde Sandıklı  Belediye Başkanlığı  İnsan 
Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilmiş  olup komisyon üyeleri olan Başkan 
Yardımcısı  Barış  DAL Komisyon Başkanı), İşletme Müdürü M.Bahadır Han SEYMAN 
(Üye), Zabıta Müdürü Tahir KARAKOÇ (Üye) un katı lımı  ile gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda Komisyon üyeleri 5176 sayılı  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması  ve 
Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması  Kanunu'nu incelemiş  ve bu kanunun 3. Ve 
7.Maddelerine dayanarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış  Ilkeleri ile Başvuru Usul 
ve Esasları  Hakkında Yönetmeliğin 29'ncu maddesi gereğince; kurum ve kuruluşlarda etik 
kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış  ilkeleri konusunda 
karşılaştıkları  sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik 
uygulamaları  değerlendirmek üzere görev yapan komisyonumuz, geçmişe dönük 
değerlendirmeler yapmak ve ileriye dönük tavsiye kararları  almak üzere toplanmıştır. Toplantı  
neticesinde yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir. 

k 



DEĞERLENDIRMELER 

1- 31.05.2019 tarihli toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Başkanlığımız tarafından; 
Sandıklı  Belediye Başkanlığı  internet sitesine Etik Komisyonu ve Mevzuatı  ile ilgili 
bir bölümün Başkanlığımız tarafından eklendiği görülmüştür. 

2- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun web sitesinde yayımlanan ekteki afışlerin, 25 Mayıs 
Etik Günü ve 25-31 Mayıs Etik Haftası  boyunca Belediyemiz web sitesinde 
yayınlanması  ve hizmet binasında bulunan bilbordlara asıldığı  görülmüştür. 

3- Kurumumuzda yeni göreve başlayan personellere etik ilkeleri hakkında bilgi verilmesi 
4- Daha önceki dönemlerde gerçekleştirilen etik konusundaki çalışmaların 

değerlendirilmesi. 
5- Etik bilincinin ve standardının yükseltilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmesi. 

TOPLANTI KARARLARI 

1- 2019 Yı lı  içerisinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından "Etik Eğiticisi" 
olarak yetkilendirilmiş  bir eğitmen tarafından personellere gerekli eğitimlerin 
verilmesini sağlamak. 

2- Belediye personeli ve hizmet verilenler tarafından yapılacak ihbar ve şikayetlerin 
etik komisyonuna da bildirilmesi ve bu kapsamda komisyonun ilave tedbirlere 
yönelik tavsiyelerde bulunabilmesinin sağlanmasının, 

3- Bir Sonraki toplantının 29.08.2019 tarihinde Cuma günü yapılmasına, 

Toplantı  sonucunda Komisyon "Kamu Görevlileri Etik davranış  ilkeleri ile Başvuru 
Usul ve Esasları  Yönetmeliği'nin" 12.07.2019 tarihine kadar personele tebliğ  edilmesine ve 
bundan sonra komisyonun her üç ayda bir izleyen üçüncü ayın son haftasının Cuma gününde 
toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

M.Bahadır Han 	AN 
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