
KAMU YÖNETİMİNDE ETİĞİN ÖNEMİ 

Kamu hizmetleri, vatandaşların vergileriyle yerine getirilmektedir. Vatandaşlar, düşük 

maliyetli ve kaliteli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet 

etmektedir. Bu anlamda kamu hizmeti bir “emanet”tir. Kamu görevlileri, bu emanetin 

bilincinde olarak, kamu hizmetlerini etkin,  verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli; 

görevlerini yerine getirirken ve takdir yetkilerini kullanırken mesleki etik ilke ve standartlara 

bağlı kalmalıdır. 

KAMU GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ETİK İKİLEMLER 

Etik ikilem, iki veya daha fazla değerin çatışma halidir. Eğer, bu değerlerden birisi korunursa, 

diğeri korunamamaktadır ya da bir veya daha fazlasını koruyabilmek için, diğerlerini göz ardı 

etmek zorunluluğu bulunmaktadır. 

1. Kamu görevlilerinin karşılaştıkları birinci ikilem türü,  önlerindeki seçeneklerin hiç birisinin 

tam manasıyla tatmin edici olmadığı, ancak onların içinden diğerlerine göre daha iyi olan 

seçeneğin belirlenmesi durumudur. 

2. İkinci ikilem türü, seçeneklerin birden fazlasının ya da tamamının kendi başına iyi olduğu 

ve birisinin seçilmesi durumunda diğerinden vazgeçilmesinin gerektiği bir durumdur. Burada 

kamu görevlisi, “en iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumundadır. 

Örnek: Bir kamu görevine atamada, aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan, 

yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birisinin tercih edilmesi, 

böyle zor bir seçimi gerektirmektedir. Bir kimsenin kendi çıkarı aleyhine bir karar 

verebilmesi son derece güçtür. Böyle durumlarda, ilke olarak, karardan olumlu ya da 

olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız olarak etkilenebilecek kamu görevlilerinin, karar 

verme sürecine katılmamaları gerekmektedir 

3. Üçüncü ikilem türü, farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması 

muhtemel bir kararın verilmesidir. 

Örnek: Doğal güzelliği ve tarihi niteliği olan bir yere köprü veya baraj yapılması ile ilgili bir 

kararın verilmesi durumunda, bazı vatandaşlar trafiğin rahatlayacağını ya da elektrik 

üretimine katkı sağlayacağını düşünerek karardan memnun olabilecek; bazıları ise çevreyi 

olumsuz etkileyeceğini düşünerek karara karşı çıkabilecektir. 

4. Kamu görevlilerinin karşılaşabilecekleri son ikilem türü, verecekleri kararın muhtemel 

sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da 

dolaysız etkilenmeleri durumudur. Böyle bir durumda, “çıkar çatışması” söz konusu 

olmaktadır. Yani, karar alıcının bireysel çıkarları ile genel anlamda kamu çıkarı çelişmektedir. 

Bir kimsenin,  

Örnek: Bir kamu görevlisi, amcasının arsasının da bulunduğu bir yerin kamulaştırılmasına 

karar verecek bir kurulun içinde yer almaktadır. Bu durumda, söz konusu kamu görevlisi,  

kamulaştırma kararının görüşüleceği toplantıya katılmamalıdır. 



ETİĞE İLİŞKİN ÖRGÜTSEL YAPI 

Ülkemizde etikle ilgili iki temel örgütlenme bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, kamu 
görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek  
üzere Başbakanlık bünyesinde kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu, ikincisi ise kurum ve 
kuruluşlarda oluşturulan etik komisyonları ve yetkili disiplin kurullarıdır. 
 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
11 üyeden oluşan Kurulun önemli işlevleri şunlardır: 

1.  Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini 
belirlemek, 

2.  Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular 
üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak, 

3. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu 
konuda yapılacak çalışmalara destek vermek, 

4.  Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemek, 
5.  Kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaştıkları 

sorunlara yönelik olarak görüş bildirmek. 
 

Etik Komisyonları 
Etik komisyonları, kurum içinden en az üç kişiden oluşmaktadır. Etik komisyonunun 
üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst 
yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde  
Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır. 
Etik Komisyonlarının işlevleri şunlardır: 

1.   Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,  
2.  Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak 

tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak, 
3. Etik uygulamaları değerlendirmek. Kurumların etik komisyonlarına ait bilgilere, ilgili  

kurumun resmi internet sitesinden ulaşılabilir. 
 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 
 

1. Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci 
2. Halka Hizmet Bilinciyle Hareket Etme 
Kamu görevlileri, halka hizmet etmenin herhangi bir kişi veya grubun çıkarına hizmet 
etmekten çok daha önemli olduğunu idrak ederek, kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde;  

- Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı,  
- Halkın ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı,  
- Hizmet kalitesini yükseltmeyi,  
- Halkın memnuniyetini artırmayı,  
- Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı 
hedeflemelidirler. 

3. Hizmet Standartlarına Uyma, Vatandaşa Yol Gösterme, Nezaket ve Saygı 
Hizmet almak için kamu kurumlarına müracaat eden vatandaşlar, çoğu zaman iş ve 
işlemlerle ilgili hangi belgelerin gerektiğini, nereye müracaat edeceklerini, nasıl bir yol 
izleyeceklerini ve işlerinin ne kadar sürede tamamlanacağını bilmemektedirler.  
 
Böyle durumlarda vatandaşlar, işlerinin hızlı ve sorunsuz görülebilmesi için, kendilerine 
yardımcı olacak bir tanıdık, eş-dost veya akraba aramakta ya da iş takipçisi ve aracılara 
yönelmektedir.  



Etik dışı davranışlara zemin hazırlayan böylesi durumların önlenebilmesi için, öncelikle 
hizmet standartları ve iş süreçleri belirlenerek internet, afiş, levha, el ilanı, broşür vb. 
yönlendiriciler vasıtasıyla halka duyurulmalı ve iş ve işlemler bu standartlara göre 
yürütülmelidir. 
 
Hizmet standartlarının ve iş süreçlerinin önceden belirlenmesi kadar, hizmet süreci boyunca 
iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgilerin verilerek vatandaşların aydınlatılması da 
önemlidir. Vatandaşlar, çoğu zaman basılı ve yazılı yönlendiriciler yoluyla bilgilense bile, 
durumu resmi bir görevliye teyit ettirme ve sözlü bilgi alma eğilimindedir. 
 
Bu durumda kurumlardaki danışma birimleri önem kazanmaktadır. Kurumların danışma 
birimlerinde nitelikli ve tüm iş süreçlerini iyi derecede bilen personel görevlendirilmelidir. 
 
Tüm kamu görevlileri, tamamladıkları bir işlemin ardından, sonraki iş süreci hakkında iş 
sahibini bilgilendirmeli, kendilerine soru soran veya danışan vatandaşlara gerekli bilgileri 
vermeli ve gerekli yerlere yönlendirmelidir. 
 
Kamu görevlileri, kamu hizmetinin emanet olduğu düşüncesiyle halka zevkle hizmet etmeli,  
meslektaşlarına ve hizmetten yararlananlara karşı sabırlı, nazik, saygılı ve güler yüzlü 
olmalıdır. 
 
Örnek 1: Selahattin Bey uzun çalışma hayatı boyunca zorla sahip olduğu evinin tapusunu 
kaybetmiş, bir komşusu kendisine tapusunu bulan kimsenin evini satabileceğini söylemiştir.  
Telaşla tapu müdürlüğüne gelen Selahattin Bey, durumu sormak üzere doğrudan tapu 
müdürünün odasına girmiştir. Önünde incelemesi gereken onlarca evrak bulunan tapu 
müdürü, yaşlı adamı dinlemiş, belgeyi bulan kişinin evini satamayacağını defalarca uygun bir 
dille kendisine anlatmıştır. Ancak yaşlı adam anlatılanlarla ikna olmamaktadır. Bunun 
üzerine tapu müdürü gülümseyerek yaşlı adama, tapusunu kaybettiğine dair bir dilekçe 
yazmasını, bunu dosyaya koyacaklarını, böylece kimsenin evini satamayacağını söyleyerek 
ikna olmasını sağlamıştır. 
 
Örnek 2: Küçük bir köyde yaşayan Kazım Bey kendisine tebliğ edilen vergi cezasını ödemek 
üzere ilçedeki vergi dairesine gelmiştir. Nereye ve kime başvuracağını bilememektedir. Ne  
yapması gerektiğini sormak üzere kapısını açık bulduğu ilk odaya girmiş ve elindeki belgeyi 
masasında oturan memura uzatmıştır. Dışarıda hava çok soğuk olduğu için yaşlı adamın  
kasketi başında ve elleri ceplerindedir. Memur, başını eline aldığı belgeden kaldırmadan, 
sert bir ses tonuyla “çıkar elini cebinden” diye seslenmiştir. Kazım Bey, kendisine 
söylenmediğini düşünerek aynı şekilde durmaya devam etmiştir. Memur bu kez “sana 
ellerini cebinden çıkar dedim” diye bağırarak belgeyi Kazım Beyin eline tutuşturmuş, “önce 
devlet dairesine nasıl girileceğini öğren, ondan sonra gel” diyerek Kazım Beye kapıyı 
göstermiştir. Memurun bu tutumu saygı ve nezaketle ilgili etik kurallara aykırıdır. 
 

4. Amaç ve Misyona Bağlılık 
Kamu görevlilerinin, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun 
davranmaları, ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri 
doğrultusunda hareket etmeleri gerekir.  
Örnek: Okul müdürünün, okulunu güzelleştirebilmek için var gücüyle çalışarak, boya ve 
badana işlerine bizzat yardım etmesi, yine sınıf öğretmeninin, maddi durumu iyi olmayan  
öğrencisine kendi imkânlarıyla ayakkabı alması. 
 
 
 



5. Dürüstlük ve Tarafsızlık 
 
Takdir Yetkisinin Kullanımından Kaçınma veya Kişisel Çıkar Sağlama Amacıyla Kullanılması 
 
Örnek 1: Kurum personeline anket uygulamak isteyen bir araştırmacının müracaatını 
inceleyen İnsan Kaynakları Müdürü, ankette yer alan sorulardan bazılarının ileride başına  
iş açabileceğini düşündüğü için dilekçeyi kurumun üst yöneticisine havale etmiştir. Müdürün 
davranışı etik açıdan doğru mudur? 
Müdür sorumluluk almaktan kaçınmıştır; dilekçeyi havale etmek yerine, keyfilikten uzak ve 
tarafsız bir şekilde değerlendirerek karar vermeliydi. 
Örnek 2: İl Sağlık Müdürünün yeğeni olan pratisyen hekim, tıpta uzmanlık sınavına 
hazırlanmakta, ancak hastaların yoğun olduğu bir sağlık ocağında görev yaptığı için sınava  
hazırlanacak zaman bulamamaktadır. Pratisyen hekim dayısına, kendisini hasta 
yoğunluğunun olmadığı bir sağlık ocağına görevlendirmesi için ricada bulunmaktadır. Bu 
durumda İl Sağlık Müdürü nasıl hareket etmelidir?  
Bir kamu görevlisinin yetkisini kendisinin ve yakınlarının çıkarları doğrultusunda kullanması 
etik davranış ilkelerine aykırıdır. Bu nedenle İl Sağlık Müdürü yeğeninin talebini yerine  
getirmemelidir. 
 
Hizmet Kayırmacılığı 
 
Örnek: Kurumdan ihale alan işadamı Emin Bey, çocukluk arkadaşı olan Genel Müdürden hak 
ediş ve ödemelerde ayrıcalık beklemektedir. Genel Müdür nasıl davranmalıdır? 
 
Kamu görevlilerinin ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama 
yapmaları etik açıdan doğru değildir. Bu nedenle Genel Müdür, Emin Beye ayrıcalıklı işlem  
Yapmamalıdır. 
 
Kamu Makamlarının Mevzuata Uygun Politikalarını, Kararlarını ve Eylemlerini Engelleme  
Örnek: Bakanlık, yemek ve temizlik hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla yerine getirilmesi için 
tüm taşra teşkilatına yazı göndermiştir. Bir İl Müdürü, kamu hizmetlerinin özel firmalarca 
yerine getirilmesine karşıdır. Yazının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, henüz hiçbir 
girişimde bulunmamıştır.  
 
İl Müdürünün davranışı etik açıdan doğru değildir. Kamu görevlileri, mevzuata uygun olarak 
belirlenen politikaları uygulamak zorundadırlar. Bu nedenle aynı fikirde olmasa bile, 
belirlenen politikaya uygun olarak ihale sürecini başlatması gerekirdi. 
 

6. Saygınlık ve Güven 
Örnek: Devlet hastanesinin etrafında çok sayıda görüntüleme merkezi bulunmaktadır. 
Tetkik yazdığı hastaları, doktora, hangi görüntüleme merkezine gitmeleri gerektiğini 
sormaktadırlar. Doktor nasıl davranmalıdır? 
 
Doktor hastaları belli bir görüntüleme merkezine yönlendirmekten kaçınmalıdır. Herhangi 
bir menfaat sağlama amacıyla olmasa da hastaları belli bir merkeze yönlendirmesi, hastalar 
ve üçüncü kişiler nezdinde şüphe yaratacak ve halkın güven duygusu zedelenecektir. 
 
Örnek: Mesainin bitimine 30 dakika kala bir kamu kurumuna giden Burcu Hanım, 5 dakikada 
tamamlanabilecek bir işlemi yaptırmak için memura müracaat etmiştir. Memurun Burcu  
Hanıma bağırmaya başlayarak “Sabahtan beri neredesin be hanım! Akşama kadar evde 
otur, mesainin bitmesine az bir süre kala çık gel. Bizim başka işimiz yok mu? Bu saatten 
sonra bu iş yetişmez, yarın sabah erkenden gel.” demesi etik açıdan doğru mudur? 



Memurun bürokrasi literatüründe “bugün git, yarın gel” biçiminde özetlenen bir yaklaşımla 
Burcu Hanımın işini savsaklaması ve üstelik kaba davranması, etik davranış ilkelerine 
aykırıdır. 
Örnek1: Belediye Başkanı, bir müdürünün istifa ederek seçimlerde kendisine rakip olacağını 
duymuştur. Bir arkadaşı Başkana, ilgili müdür hakkında soruşturma başlatmasını, 
görevlendireceği soruşturmacıyı etkileyerek soruşturmacının gerçeğe aykırı bir rapor 
düzenlemesini sağlamasını ve bu rapora dayanarak müdüre disiplin cezası vermesini, bu 
şekilde müdürün adaylığını engelleyeceğini söylemektedir. Başkan nasıl hareket etmelidir? 
 
Arkadaşının önerileri etik davranış ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Belediye Başkanı 
müdürün adaylığını etkileyecek bir davranıştan kaçınmalı, eğer aday olursa kendisiyle 
demokratik yollarla yarışmalıdır. 
 
Örnek 2: Bir denetim elemanının, denetlemek üzere gittiği özel bir hastaneden, kendisine 
ücretsiz check-up yapılmasını istemesi etik midir? 
 
Denetleyici konumunda bulunan kamu görevlilerinin, mevzuata aykırı olarak kendileri için 
hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep etmesi etik davranış ilkelerine aykırıdır.  
 
Örnek 3: Bir kurumun Genel Müdürü, kaba inşaat halinde bir ev satın almıştır. Kurumun 
ihaleli işlerini yürüten firma sahibi Coşkun Bey, Genel Müdüre, evinin ince işlerini ve bahçe 
düzenlemesini sembolik bir ücret karşılığında tamamlamayı teklif etmektedir. Genel Müdür 
ne yapmalıdır? 
 
Genel Müdür, kendisine sunulan bu cazip teklifi kabul etmemelidir. Kabul etmesi 
durumunda çıkar çatışması ortaya çıkar ve ileride Coşkun Beyin mevzuata uygun olmayan 
isteklerde bulunması durumunda zor durumda kalabilir. Kurumla iş ilişkisi bulunan kişilere  
normal fiyattan da olsa bu tür işlerin yaptırılması, toplumda etik dışı algılara neden 
olabilmektedir. 

7. Yetkili Makamlara Bildirim 
Yolsuzluk gizlilik içerisinde yürütülür, bu nedenle de ortaya çıkarılması son derece güçtür. 
Bir kamu kurumundaki ahlak dışı uygulamaları, dolandırıcılığı, savurganlığı ve görevi kötüye 
kullanmayı dışarıdakilere nazaran daha iyi bilen ya da haberdar olan, kurum içerisindeki 
görevlilerdir. Ancak kurum içerisindeki ahlaklı kamu görevlilerinin, meslek onurunu korumak  
ve kamu kaynaklarının israfını önlemek amacıyla, ahlak dışı uygulamalarda ve yolsuz 
davranışlarda bulunanları ihbar etmeleri suretiyle söz konusu olaylar kolaylıkla açığa 
çıkarılabilir. 
Mevcut örgüt kültürü içerisinde, ihbarda bulunanlar, “gammaz”, “ispiyoncu” vb. sıfatlar 
yakıştırılarak dışlanmakta ve “istenmeyen kişi” ilan edilmektedir. Öte yandan ihbarın 
başarısız olduğu ve kimliklerinin açığa çıktığı durumlarda, ihbarcıların zarar görebilmeleri  
mümkündür. 
 Bütün zorluklara rağmen, “gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım” ya da “bana dokunmayan 
yılan, bin yıl yaşasın” anlayışı ile hareket etmek ve ahlak dışı uygulamaları  
görmezden gelmek doğru değildir. 
 
Örnek: Kocaeli’nde bir kamu kurumunda görev yapan bir şoför ve üç memur arkadaşı, hafta 
sonu tuttukları takımın maçını seyretmek üzere, kurumun aracı ile İstanbul’a gitmişlerdir.  
Şoför, Pazartesi sabahı, hafta sonu maça gelmeyen diğer iki memurla birlikte aynı araçla 
göreve gitmiştir. Şoför, taşıt görev formuna, hafta sonu yaptıkları kilometreyi de eklemek  
istemektedir. Göreve giden memurlar durumu fark etmiştir. Ancak birisi beni ilgilendirmez 
diyerek kayıtsız kalmıştır. Diğer memur ise Şoföre yaptığının yanlış olduğunu ve durumu  



amirlerine bildireceğini söylemiştir. Şoför, kendisini amirlerine bildireceğini söyleyen 
memura haftaya oynanacak maça birlikte gitmeyi teklif etmiştir. Etik ilkelere duyarlı olan 
memur, teklifi kabul etmeyerek durumu amirine bildirmiştir. 
 

8. Çıkar Çatışmasından Kaçınma 
 
Örnek: Bir ihalede kontrol mühendisi olarak görev yapan Selçuk Bey, firma sahiplerine ait 
tatil köyünde ailece ücretsiz tatile davet edilmiştir. Selçuk Bey, davete icabet ederek ailece 
bir hafta ücretsiz tatil yapmış, tatil dönüşünde firmaya ait hak edişleri kontrol ederken 
imalatlarda eksiklik olduğunu tespit etmiştir. Eksiklikleri firma sahibine ileteceği sırada, 
firma sahibi Selçuk Beye, tatilden memnun kalıp kalmadığını sormuştur. Bu durumda Selçuk 
Bey nasıl davranacaktır? 
Örnekte, firma sahibi, Selçuk Beyi ücretsiz tatile göndererek ona kişisel bir çıkar sağlamıştır. 
Bu durumda Selçuk Bey iki şekilde davranabilir: 
Birinci durumda, kendisine sağlanan kişisel çıkardan etkilenebilir ve hak edişleri imzalarken, 
imalattaki eksiklikleri görmezden gelebilir. 
 
İkinci durumda ise, kendisine sağlanan kişisel çıkardan etkilenmez ve imalattaki eksikliklerin 
giderilmesini firmadan isteyebilir. Ancak bu durumda, olayın doğrudan içerisinde olmayan 
ve Selçuk Beyin firmanın tatil köyünde tatil yaptığını bilen üçüncü kişiler, Selçuk Beyin 
görevini kötüye kullandığını/kullanabileceğini düşüneceklerdir. Selçuk Beyin, çıkar 
çatışmasıyla karşı karşıya kalmamak için, ücretsiz tatil teklifini kabul etmemesi gerekirdi. 
Öte yandan, aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere, çıkar çatışmaları, çoğu zaman olayın 
dışındaki kişilerce bilinemez ve tespit edilemez. 
 
Örnek: Sınav komisyonunda görevli Emel Hanım, başvuru listesini incelediğinde, amcasının 
oğlunun da müracaatta bulunduğunu öğrenmiştir. Evli olan Emel Hanım’ın soyadı evlilik 
nedeniyle değiştiği için, kuzeniyle soyadı benzerliği bulunmamaktadır. Sınavdan önceki gece 
arayan amcası, kuzenine yardımcı olması için ricada bulunmaktadır. Emel Hanım nasıl 
hareket etmelidir? 
Durumu üstlerine bildirerek, sınav komisyon üyeliğinden çekilmelidir. 
 

Çıkar Çatışması Türleri 
 
Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler 
Eski Kamu Görevlilerinin Kamu Hizmetlerinden Ayrıcalıklı Bir Şekilde Yararlanması 
Eski kamu görevlileri, yıllarca hizmet vermenin karşılığı olarak, kamu hizmetlerinden 
yararlanırken ayrıcalık bekleyebilmektedir. Görevdeki kamu görevlileri de, “vefa” gereği, 
görevden ayrılan kamu görevlilerine ayrıcalık tanıyabilmektedir. Ancak bu durumda eşitlik  
ve adalet ilkeleri göz ardı edilmekte, hizmetten yararlanan normal vatandaşlar mağdur 
olmaktadır. Bu nedenle, eski kamu görevlilerinin kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde 
faydalandırılmaması ve onlara imtiyazlı muamelede bulunulmaması gerekmektedir. 
 
Örnek: Emekli hastane müdürü, muayene olmak üzere eskiden görev yaptığı hastaneye 
gelmiştir. Randevu veya sıra numarası almak yerine, mevcut hastane müdüründen öncelikli 
olarak muayene olması için yardım istemiştir. Hastane müdürü nasıl hareket etmelidir? 
 
Kamu görevlilerinin, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde 
faydalandırması ve onlara imtiyazlı muamelede bulunması etik açıdan yanlıştır. Hastane 
müdürü, emekli meslektaşını kırmadan durumu anlatmalı, ayrıcalık talebini yerine 
getirmemelidir. 



Kamu Görevlisinin Ayrıldıktan Sonra Kurumla İş Yapması 
 
Örnek: Belediye Fen İşleri Müdürü, görevinden istifa ederek beldede faaliyet gösteren bir 
inşaat şirketinde yönetici olarak çalışmaya başlamıştır. Söz konusu inşaat şirketinin, 
belediyenin açtığı park yapımı ihalesine girmesi etik açıdan doğru mudur? Görevden ayrılan 
kamu görevlilerinin, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya 
dolaylı olarak iş almaları yasaklanmıştır. Firmanın ihaleye katılmaması gerekir. 
 
Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlama Amacıyla Kullanılması 
Diğer bir çıkar çatışması türü, kamu görevlisinin kamu görevi dolayısıyla elde ettiği 
kazanımları kullanarak kendine ve yakınlarına çıkar sağlamasıdır. 
 
Örnek 1: Araştırma ve uygulama hastanesinde görevli kadın doğum uzmanının, doğum 
yaptırdığı hastalarını özel bir hastanede görevli çocuk hastalıkları uzmanı eşine 
yönlendirmesi etik açıdan doğru mudur? 
 
Kamu görevlisinin görevini kullanarak eşi lehine menfaat sağlaması etik ilkelere aykırıdır. 
 
Örnek 2: Belediye Başkanının yeğeninin değeri düşük olan arsasının da bulunduğu bir 
alanda, İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılmıştır. Uygulama  
sonucunda yapılan değişiklikle, başkanın yeğenine daha kıymetli bir arsa verilmesi ve 
kararın alındığı toplantıya Belediye Başkanının da katılması etik açıdan bir sakınca teşkil 
eder mi?  
Belediye Başkanının yeğenine ayrıcalıklı olarak çıkar sağlaması doğru değildir. Ayrıca çıkar 
çatışması olduğu için Başkanın kararın alındığı toplantıya katılmaması gerekmektedir. 
 
Örnek 3: Denetim elemanlarının denetlemekle yükümlü oldukları kamu bankalarından, söz 
konusu bankaların kendi personeline uygulanan kredi koşullarından faydalanmayı talep  
etmeleri doğru mudur? 
 
Denetim elemanının görev ve yetkilerini kendilerine menfaat sağlamak için kullanması etik 
davranış ilkelerine aykırıdır.  
Adam Kayırmacılık 
Örnek: Müsteşarın yeğeni, bir kamu kurumunun açtığı yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava 
davet edilmiştir. Yeğen, amcasından, ilgili kurumun yöneticisini arayarak kendisinin işe 
alınması için ricada bulunmasını istemektedir. Müsteşar nasıl hareket etmelidir? 
 
Müsteşar yeğenine, telefon etmesinin doğru olmayacağını, böyle bir durumda sınava giren 
başka bir adayın hak kaybına uğrayarak mağdur olabileceğini anlatmalıdır. 
 
Yapılan İş için Özel Ücret Alma 
Örnek 1: Bir Veteriner Hekim, köye gelerek aşı yapmış, hayvan sahiplerinden belirlenen 
tarifeye göre ücret talep etmiştir. Belirlenen tarifeyi çok düşük bulan Ahmet Ağa, Veteriner 
Hekime daha fazla ücret ödemeyi önermektedir. Veteriner Hekim, fazla ödemeyi kabul 
etmeli midir?  
Kamu görevlilerinin yasal olarak belirlenenlerin dışında ilave bir ücret almaları etik açıdan 
doğru değildir; bu nedenle teklif edilen ücreti kabul etmemelidir. 
 
Örnek 2: Belediye mezarlığında görev yapan İmama, defin işlemlerini yerine getirdiği 
cenazelerin sahipleri para vermek istemektedir. İmamın, cenaze sahiplerinin vermek 
istedikleri parayı alması etik açıdan doğru mudur? 



 Kamu görevlileri verdikleri hizmetin karşılığında devletten maaş ya da ücret almaktadır. Bu 
nedenle iş sahiplerinden yaptıkları işin karşılığında ayrıca ayni veya nakdi bir bedel almaları 
doğru değildir. 
 
Aracılık 
 
Örnek: Fen işleri müdürünün amcası inşaat malzemeleri satmaktadır. Kendisini ziyarete 
gelen yeğenine, belediyeye iş yapan firmaları, kendisinden malzeme almaları konusunda  
yönlendirmesi için ricada bulunmaktadır. Müdür ne yapmalıdır? 
 
Amcasına bu davranışın doğru olmadığını anlatmalı, firmaları şirketine yönlendirmesi 
durumunda çıkar çatışması meydana geleceğini açıklamalıdır. 
 
Hizmet Kayırmacılığı 
 
Örnek: Kömür dağıtımında görevli memurun, dağıtımda hemşerilerine öncelik tanıması etik 
açıdan doğru mudur? 
 
Kayırmacılığın hiçbir türü etik açıdan doğru değildir. 
 
Görev, Unvan ve Yetki Kullanarak Ticaret Yapma 
 
Örnek: Bir denetim elemanının, denetim görevi ile ilgili hazırladığı açıklamalı bir mevzuat 
kitabını, satın almaları amacıyla denetlediği kamu kurumlarına dağıtması etik midir?  
 
Kamu görevlilerinin, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendi kitaplarının satışını ve 
dağıtımını yaptırmaları yasaklandığından etik değildir. 
 
Kurum, Vakıf, Dernek veya Spor Kulübüne Yardım ve Bağış Alma 
 
Örnek: Genel Müdür, kurumdan ihale alan firmanın sahibine, paranın bir kısmını şehrin spor 
kulübüne bağışlaması durumunda, hak edişlerin hemen ödeneceğini söylemektedir. Genel 
Müdürün davranışı doğru mudur? 
 
Kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerini yürütürken spor kulübü, dernek vb. kuruluşlara bağış 
ya da yardım yapılmasına aracılık yapmaları etik değildir. 
 
Görev Sırasında Elde Edilen Bilgilerin Açıklanması 
 
Örnek: Belediye İmar Müdürünün, yapılacak imar değişikliği ile daha önce konut alanı olarak 
belirlenen bir bölgenin ticaret alanına dönüştürüleceğini müteahhit arkadaşına haber 
vermesi doğru mudur? 
 
Kamu görevlilerinin, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde 
ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, yakınlarına menfaat sağlamak için kullanmaları 
yasaklandığından İmar Müdürünün bu tür bir davranışı etik olmaz. Zira bu bilgiyi alan 
müteahhit arkadaşı, zaman kaybetmeden söz konusu bölgedeki arsaları satın alarak 
kendisine ekonomik bir menfaat sağlayabilir 
 
Seçimlerde Kamu İmkânlarını Kullanma 
 



Örnek: Yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olan Belediye Başkanının, seçim 
kampanyasında kullanacağı afiş ve bayrakların, itfaiye araçlarınca asılması doğru mudur? 
 
Kamu görevlilerinin, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan 
veya dolaylı olarak kullanmaları yasaklandığından etik değildir ve ayrıca yasalara da 
aykırıdır. 
 
Hediye Alma 
 
Türk kamu yönetimi mevzuatında kesinlikle yasaklanmış olmasına rağmen, bazı kamu 
görevlilerinin yılbaşı, bayram vb. özel günler bahane edilerek, iş sahiplerinden ya da mesai 
arkadaşlarından zaman zaman hediye aldıkları gözlenmektedir. 
 
Kamu görevlilerine verilen veya kamu görevlilerince alınan hediyeler, kamuoyu nezdinde 
etik tartışmalara yol açmakta, kamuda yozlaşmaya, kamu görevlilerinin eleştirilmesine, 
yolsuzlukla ilgili algılamaların artmasına, kamu yönetimi ve yöneticilerine duyulan itibar ve 
güvenin sarsılmasına neden olmaktadır. İlk bakışta kimi zaman önemsiz gibi görünen ve bu 
nedenle göz yumulan hediyeler, çoğu zaman kamu görevlisinin tarafsızlığını, kararlarını ve  
görevini etkileyebilmekte, adeta “bubi tuzağı”na dönüşmektedir. 
 
Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev 
sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir. Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, 
kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan ve doğrudan ya 
da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.  
 
Hediyenin ekonomik değerinin olup olmaması önemli değildir. Kamu görevlileri, yürüttükleri 
görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, 
yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi 
bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. 
 
Hangi hediyeler alınabilir, hangileri alınamaz? Yönetmelikte, hediye alma yasağının 
istisnaları sayılmaktadır. Buna göre aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı 
dışındadır: 
 
a. Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun 
yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş  
listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli 
bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum 
ve kuruluşlara yapılan bağışlar, 
b. Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar, 
c. Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler, 
d. Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer 
etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, 
e. Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el 
sanatları ürünleri, 
f. Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler. 
 
Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır, yani alınamaz: 
 
a. Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, 
veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri, 



b. Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa 
fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler, 
c. Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler, 
d. Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler. 
 
Örnekler (  Yasak Kapsamında,  Kapsam Dışı) 

 Hayırsever bir işadamı, ilköğretim okulundaki dersliklerde kullanılmak üzere 20 bilgisayar 
bağışlamıştır. Bilgisayarların demirbaş kaydı yapılmış ve okulun internet sitesinde 
duyurulmuştur. 

 Selim Bey, kızının matematik öğretmenine kullandırılmak üzere okula dizüstü bilgisayar 
hediye etmiş, okul müdürü de bilgisayarı demirbaşa kaydedip Selim Beyin kızının matematik 
öğretmenine tahsis etmiştir. 

 Bir vatandaş, hastaneye diyaliz makinesi bağışlamıştır. 
 İle yeni atanan Valiye hoş geldiniz ziyaretinde bulunan bir müteahhit, kıymetli bir el halısı 

hediye etmiştir. 
 Yaşlı bir teyze, askere giden çocuğuna yardımda bulunan Kaymakama, hindi hediye 

etmiştir. 
 Başarılı Çocuklara Yardım Derneği, derneği denetlemekle görevli bir denetim elemanının 

kızına burs vermektedir. 
 Sınıf anneleri Öğretmene, Öğretmenler Günü’nde 22 ayar bir bilezik hediye etmişlerdir. 
 Satınalma biriminde görevli Memura, kurumun iş yaptığı firmalardan birisi takvim hediye 

etmiştir. 
 Bir il müdürü, kızının düğünü için piyasa fiyatının yarısına düğün salonu kiralamıştır. 

 
Kamu Kaynaklarını Kullanarak Hediye Verme 
 
Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve 
bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve 
hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler. 
 
Örnek: İl Müdürünün, şehrin ileri gelenlerinden birisinin cenaze törenine kurum 
bütçesinden çelenk göndermesi etik açıdan doğru mudur? 
 
Kamu görevlilerinin, kamu kaynaklarını kullanarak resmi gün, tören ve bayramlar dışında, 
herhangi bir kişiye çelenk göndermesi yasaklandığından etik değildir. 
 
Yasadışı Nüfuz Kullanma 
 
Örnek 1: Bir Müsteşar, makam aracı ile havaalanına gitmektedir. Uçağı kaçırma endişesi ile 
makam şoförüne “gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç” talimatı vermesi doğru mudur? 
Müsteşarın trafik kurallarına aykırı talimat vermesi doğru değildir.  
 
Örnek 2: Yapılacak olan büyük bir satın alma ihalesi öncesinde, kurumun üst yöneticisinin, 
ihale şartnamesini hazırlayacak olan müdürü makamına çağırarak, şartnameyi belli bir 
firmanın ihaleyi kazanacağı şekilde hazırlamasını istemesi etik midir? 
 
Üst yöneticinin ihale mevzuatına aykırı talimat vermesi yasal ve etik değildir. Müdürün de 
böyle bir talimatı yerine getirmemesi gerekir.  
 
 
Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı  



Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal 
amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an 
hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.   
 
Örnek: Bir Şube Müdürü, kurum aracıyla evini taşıtmıştır. Bu davranış doğru mudur? 
Kamu görevlilerinin, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal 
amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmaları yasaklandığından etik değildir. 
 
Savurganlıktan Kaçınma 
Kamu görevlilerinin, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının 
kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınmaları; mesailerini ve kamu imkânlarını 
kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranmaları gerekir.  
 
Örnek: İle yeni atanan Valinin, daha yeni tefriş edilmiş lojmanın tefrişatını beğenmeyerek 
tamamen değiştirmesi; bir memurun, mesai saatlerinde arkadaşları ile bilgisayarda sohbet 
etmesi ve oyun oynaması; göreve yeni atanan müdürün, iki yıl önce alınan makam aracını 
beğenmeyerek oldukça pahalı ve lüks yeni bir makam aracı alması; Şefin, kurum 
telefonundan akrabaları ve arkadaşları ile uzun uzun konuşması. 
 
Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan 
 
Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını 
bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı 
beyanat veremezler.  
 
Örnek: Bir hastanenin çocuk bölümünde ortamın hijyenik olmamasından dolayı üç bebek 
hayatını kaybetmiştir. Başhekim, basına verdiği demeçte, bebek ölümlerinin başka 
nedenlerle gerçekleştiğini belirtmiştir. Başhekimin aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermesi 
etik değildir. 
 
Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık 
 
Örnek: Halkla İlişkiler Müdürü, vatandaşların bilgi edinme hakkını kullanarak kurumdan bilgi 
ve belge istemelerine sıcak bakmamaktadır. Bir vatandaş, bilgi edinme hakkını kullanarak  
kurumdan bilgi ve belge istemiştir. Halkla İlişkiler Müdürü ne yapmalıdır? 
Müdür, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na ve etik kurallara uygun olarak yapılan başvuruya yanıt 
vermeli, çeşitli bahanelerle başvuruyu geçiştirmeye çalışmamalıdır. 
 
Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet 
ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekir. Kamu 
görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması 
ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal 
bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek kişi ve 
kuruluşların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat etmelidirler. 
 
Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu 
Kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve 
yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her 
zaman açık ve hazır olmaları gerekir. Yöneticiler, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun 
olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri 
zamanında almak durumundadırlar.  
  



Örnek 1: Bir kurumun üst yöneticisinin, sürekli görev yaptığı Ankara’dan çocuklarının ikamet 
ettiği başka bir şehre hafta sonları gitmek için kendisini görevli-izinli göstermek suretiyle 
hem uçak hem de harcırah imkânlarından yararlanması.  
  
Örnek 2: Bir kamu kurumundaki üst yöneticilerin yönetim kurulu toplantılarını, mevsimine 
göre yazın sahilde, yaylada; kışın kayak merkezlerinde düzenlemesi. 
 
Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi 
sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını 
izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür. 
 
Örnek: İcra Müdürlüğünde on yıldır görev yapan bir memur, iş sahiplerinden elde ettiği 
menfaatlerle, sekiz adet daire satın almış, bunlara ilişkin mal beyanında da bulunmuştur. 
Amirleri ilgili memur hakkında nasıl bir işlem yapmalıydı? 
 
Amirler, personelinin etik ilkelere uyup uymadığını gözetlemek ve geliriyle bağdaşmayan 
yaşantısını izlemek durumundadır. Zamanında mal beyanlarını karşılaştırıp gerekli işlemi 
yapmalıydı. 
 
Mal Bildiriminde Bulunma 
 
 
 
Kamu Görevlilerinden Beklenen Başlıca Etik Davranışlar 
 

1.  Her zaman yüksek etik standartları izleyiniz, kamu yararı doğrultusunda halkın 
devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışınız. 

2. Görevinizi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, 
dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun 
davranınız. 

3.  Meslektaşlarınıza ve hizmetten yararlananlara içten saygı gösteriniz, tarafsız ve adil 
davranınız. 

4.  Meslektaşlarınızın ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate alınız ve karar 
alma sürecine onları da katınız. 

5.  Meslektaşlarınızın yaptıkları iyi işleri takdir ediniz ve duyurunuz. 
6. Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayınız, akraba, eş-dost ve 

yakınlarınızı kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmayınız. 
7.  Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olunuz, kendinizin ve 

yakınlarınızın çıkar sağlayabileceği durumlardan kaçınınız. 
8. Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleniniz. 
9. Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Mal 

varlığınızda artış olması durumunda, bunu zamanında bildiriniz. 
10.  Kamu görevinin dışında mevzuatça yasaklanan ikinci bir işte çalışmayınız. 
11.  Görev yaptığınız kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine 

girmeyiniz. 
12.  Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye 

almayınız, size sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi 
imkânlardan uzak durunuz. 

13.  Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınınız.  
14.  Etik değerlere uygun örnek davranışlar gösteriniz. 
15. Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarınız, sonuç alamaz 

iseniz durumu yetkili mercilere bildiriniz. 



 
Kamu Yöneticilerinden Beklenen Etik Davranışlar 
 
Yönetim görevinizi yerine getirirken: 

1.  Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildiriniz. 
2.  Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve her hangi bir ihlal varsa belirlenip 

düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturunuz. 
3. Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ediniz. 
4. Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim 

potansiyellerini göz önüne alınız. 
5.  Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranınız.  
6. Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözünüz. 
7.  Karar ve davranışlarınızda tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olunuz. 
8.  Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek davranış gösteriniz. 
9.  İşinizde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek standartları 

sürdürünüz. 
 
Ahilik teşkilatını aşağıdaki verilenlerden hangisi oluşturur. 
a. Devlet  adamları  b. Esnaflar  c. Çiftçiler  d. Alimler  e. Yazarlar  

 
Ahilik teşkilatının başlıca görevleri; usta çırak kalfa ilişkilerinin düzenlenmesi, mesleki 
hayatın gelişmesi, esnaf ve sanatkarların denetlenmesi, fiyatların kontrolü ve kurallara 
uymayan esnafa yaptırım uygulanmasıdır. 
Buna göre Ahilik teşkilatının görevleri  günümüzdeki hangi kuruluşla benzerliği yoktur? 
a. Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
b. Tüketici Hakları Dernekleri 
c. Meslek Okulları 
d. Siyasal Bilgiler  Fakültesi 

 
 
Ahilik teşkilatı sık sık denetim yapıp, esnafın kaliteli mal üretip, üretmediğini 
denetlermiş. Dericilerin esnaf lideri Ahi Evran, yaptığı denetlemelerin sonunda 
kalitesiz iş yapan ayakkabı ustalarının mallarını keser ve dükkanın damına atarmış. 
Damdaki ayakkabıları görenler alışverişi keserek esnafı ayıplarmış. Bu nedenle 
pabuçları dama atılmasın diye esnaf her zaman standartlara uygun mal üretmeye 
çalışırmış. 
Yukarıdaki parçada hangisine değinilmemiştir? 
a. Ahilik örgütünün amacına  
b. Vakıf haftasının hangi tarihler arasında gerçekleşeceğine 
c. Pabuçalrın dama atılması deyiminin nereden ortaya çıktığına 
d. Eski dönemlerde esnafın standartlara uygun mal üretmesinin kontrolüne 


