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T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

Etik Komisyonu  

               

 
 

2020 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 Ülkemizde, 2004 yılında yürürlüğe giren ve “kamu yönetiminde etiğin, iyi yönetimin 

temeli olduğu” vurgusu yapılan 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması 

Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte yer alan kamu 

görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu 

yararlarını gözetme gibi etik davranış ilkelerinin belirlenmesi ve uygulamanın gözetilmesine 

ilişkin hükümler çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzde 12/03/2019 tarihli ve 25554 sayılı Olur’u 

ile Personel Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, 

1.Hukuk Müşaviri (Üye) ve Personel Dairesi Başkanı (Üye) olmak üzere Genel Müdürlük Etik 

Komisyonu yeniden oluşturulmuştur.  

 Genel Müdürlüğümüzün kurumsal internet sitesi üzerinden 

https://www.mgm.gov.tr/kurumsal/etik-komisyon.aspx adresinden ulaştıkları Genel 

Müdürlük Etik Komisyonunun çalışmaları ve faaliyet raporları ile Etik Komisyonu Başkan ve 

Üyelerinin iletişim bilgilerinin güncelliği sağlanmaktadır.  

 

MAL BİLDİRİMİ ve ETİK SÖZLEŞMESİ 

3628 sayılı Kanun ile Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri 

kapsamında 2020 yılının Genel Beyan verme yılı olması nedeniyle 24/12/2019 tarihli ve 123030 

sayılı yazılı talimat ile Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan 

personelin özlük dosyalarına konulmak üzere Kamu Etik Sözleşmesi de mal bildirim formları ile 

birlikte imzalatılarak yenilenmiş ve personel özlük dosyalarına eklenmiştir. 

 Ayrıca Kurumumuza açıktan atama veya naklen gelen personelden de  Etik Sözleşmesi 

alınarak, özlük dosyalarında muhafazası sağlanmaktadır.  

  

EĞİTİM 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 25’inci maddesi gereğince Etik Komisyonu maharetiyle 26/10/2020 ile 12/11/2020 

tarihlerinde Personel Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Başmüfettiş Durmuş KILIÇ’ın 

sunumuyla beş oturum halinde yönetici kadrolarında görev yapanlar başta olmak üzere toplam 

383 personelin katılımıyla online olarak Etik konulu eğitim semineri verilerek bilgilendirme 

https://www.mgm.gov.tr/kurumsal/etik-komisyon.aspx
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yapılmıştır. Etik Komisyonu tarafından düzenlenen Etik Seminerine Kurum personeli tarafından 

gerekli katılım sağlanmıştır. 

 Bu kapsamda Etik konulu eğitim seminerinin 2021 yılında da verilmesini teminen, 2021 

yılı eğitim programında da yer alması teklif edilmiş ve yapılan Hizmet İçi Eğitim Kurulu 

toplantısında da kabul edilerek yıllık eğitim programında yer almıştır.  

 Etik kültürünün yerleştirilmesi ile etik ilkelerine ilişkin bilincin ve duyarlılığın 

artırılmasına yönelik bu tür eğitim, seminer konferans faaliyetlerinin devamı sağlanacaktır.  

  

ETİK İLKELERE AYKIRILIK İDDİASINA İLİŞKİN BAŞVURULAR 

 2020 yılı içerisinde Etik Komisyonuna, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiğine dair 

herhangi bir başvuru alınmamıştır. Bu kapsamda başvuru yapıldığı takdirde Etik Komisyonu 

hassasiyet içerisinde başvuruyu değerlendirecektir. 

  

ETKİNLİK 

25 Mayıs Etik Günü ve 25 Mayıs – 1 Haziran Etik Haftası  kutlamaları süresince kanun 

ve yönetmelikte belirtilen “Etik Davranış İlkeleri” ve “Etik Kültürü”nün yerleştirilmesi amacıyla 

Kurumda eğitim, seminer,  afiş-broşür bilgilendirmesi yapılacaktır.  

 Kurum çalışanlarında  “Etik konusunda farkındalığın  artırılması  için  bilgilendirme            

e-postaların gönderilmesi” eylemine ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 

  

SONUÇ 

 Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, etik farkındalığın önemini artırmak, kamu 

görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu 

ilkelere uygun davranış göstermelerini sağlamak açısından Genel Müdürlüğümüzün bu konuya 

verdiği önem ve etik mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmekte gösterdiği 

duyarlılık artarak devam edecektir. 

 

 

 

 


