
 

BURSA VALİLİĞİ ETİK KOMİSYONU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 

 
1- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereği göreve yeni başlayan personelimize "Etik Sözleşme" 
okutulup imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır. 

2- Ocak-Şubat-Mart 2014 döneminde Valiliğimize bağlı il müdürlükleri ve birim 
müdürlüklerinden 2’şer kişi olmak üzere 28 kişiye Etik Eğiticisi Nurdan BERKEM tarafından 
3 saat süreli “Kamuda Etik Kültürü ve Etik İlkeler” konulu eğitim verilmiştir. 

3- 09 Mayıs 2014 tarihinde Valiliğimiz Konferans Salonunda Hizmet İçi Eğitim 
Programı dahilinde Valiliğimiz İçişleri Bakanlığı personeline yönelik Etik Eğiticisi Nurdan 
BERKEM tarafından "Yolsuzlukla Mücadele ve Etik " konusunda eğitim verilmiştir. 

4- Etik Günü (25 Mayıs) ve Haftası (25 Mayıs-31 Mayıs) etkinlikleri kapsamında, Etik 
Eğiticisi Nurdan BERKEM tarafından 28 Mayıs 2014 tarihinde Nilüfer Belediyesi 
çalışanlarının etik konusunda bilinç düzeyini ve farkındalığını arttırmak için etik eğitimi 
verilmiştir. 

5- Etik Günü (25 Mayıs) ve Haftası (25 Mayıs-31 Mayıs) etkinlikleri kapsamında, 
Valiliğimiz Etik Komisyonu Başkanlığınca "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29'uncu maddesi gereğince kurum ve 
kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamaları değerlendirmek, 
karşılaşılan etik sorunlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere Etik Eğiticisi Nurdan BERKEM 
tarafından Valiliğimiz (Çarşamba Hükümet Konağı) Konferans Salonunda 30 Mayıs 2014 
Cuma günü 15.00-17.00 saatleri arasında “Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi" konulu 
eğitim semineri düzenlenmesi kararlaştırılmıştır ve söz konusu eğitime Valiliğimiz İçişleri 
Bakanlığı personeli katılmıştır. 

6- 06 Haziran 2014 tarihinde İlimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 
görev yapan personele yönelik İlimiz Etik Eğiticisi Nurdan BERKEM tarafından “Etik 
Kültürünü ve Bilincini Geliştirme” konulu eğitim verilmiştir. 22 Kasım 2014 Tarihinde saat 
14:00’ da Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar salonunda İlçe 
Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanlarına Başbakanlığa bağlı Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat tarafından “Etik Liderlik Semineri verilmiştir. Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat konuşmasında, son 9 yıl içinde kurula 
toplam bin 601 müracaat yapıldığını, başvurular arasında ilk sırada 258 müracaatla, ‘görevi 
ihmal ve kötüye kullanma’ iddialarının yer aldığını söyledi. 251 kişinin başvuru ile ‘genel etik 
davranış ilkelerine aykırılık’ iddiasında bulunulduğunu ifade eden Başkan Murat, 224 kişi 
‘kayırmacılık ve ayrımcılık’, 181 kişi ‘mobing’, 161 kişi ‘çıkar çatışması’, 158 kişi ‘yolsuzluk 
ve usulsüzlük’, 91 kişi ‘bilgi edinme hakkının ihlali’ ve 121 kişinin ise diğer sebeplerden 
dolayı müracaat ettiğini anlattı. Etik değerlerin yerleştirilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. 
Murat, “Kurtuluşumuz buna aittir. Bireysel de kurumsal da toplumsal da düşünsek bu 



böyledir. Biz etik değerleri yerleştirirsek mutlu olacağız. Yerleştiremezsek hep birlikte 
batacağız. Bugün modern dünyanın bunalımında, etik değerlerden uzaklaşma vardır. 
Kapitalist dünyanın ekonomik krizlerin arkasında da ihtiras vardır, aç gözlülük vardır, aşırı 
kar vardır. Ama dünya bir türlü mutlu olamıyor. Dünyanın hiçbir döneminde üretilmeyen 
üretim bugün gerçekleşmiştir. Ama dünyanın hiçbir döneminde olmadığı kadar bugün açlık 
ve felaketler bütün dünyayı kapsamıştır” şeklinde konuştu. 

 

 

 

 



 

 

22 Kasım 2014 Tarihinde  saat 14:00’ da Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi Hüdavendigar salonunda  İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanlarına  
Başbakanlığa bağlı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat tarafından  
“Etik Liderlik Semineri verilmiştir.     

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat konuşmasında, son 9 yıl 
içinde kurula toplam bin 601 müracaat yapıldığını, başvurular arasında ilk sırada 258 
müracaatla, ‘görevi ihmal ve kötüye kullanma’ iddialarının yer aldığını söyledi. 251 kişinin 
başvuru ile ‘genel etik davranış ilkelerine aykırılık’ iddiasında bulunulduğunu ifade eden 
Başkan Murat, 224 kişi ‘kayırmacılık ve ayrımcılık’, 181 kişi ‘mobing’, 161 kişi ‘çıkar 
çatışması’, 158 kişi ‘yolsuzluk ve usulsüzlük’, 91 kişi ‘bilgi edinme hakkının ihlali’ ve 121 
kişinin ise diğer sebeplerden dolayı müracaat ettiğini anlattı. 

Etik değerlerin yerleştirilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Murat, “Kurtuluşumuz 
buna aittir. Bireysel de kurumsal da toplumsal da düşünsek bu böyledir. Biz etik değerleri 
yerleştirirsek mutlu olacağız. Yerleştiremezsek hep birlikte batacağız. Bugün modern 
dünyanın bunalımında, etik değerlerden uzaklaşma vardır. Kapitalist dünyanın ekonomik 
krizlerin arkasında da ihtiras vardır, aç gözlülük vardır, aşırı kar vardır. Ama dünya bir türlü 
mutlu olamıyor. Dünyanın hiçbir döneminde üretilmeyen üretim bugün gerçekleşmiştir. Ama 
dünyanın hiçbir döneminde olmadığı kadar bugün açlık ve felaketler bütün dünyayı 
kapsamıştır” şeklinde konuştu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


