BANKACILIK KANUNU
Kanun Numarası

: 5411

Etik ilkeler
Madde 75 — Bankalar ile bunların mensupları; bu Kanuna, ilgili düzenlemelere,
kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve
yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere
uymakla yükümlüdürler.
Etik ilkeler, kuruluş birlikleri tarafından Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle
belirlenir.
Kurulun çalışma esasları
Madde 87 — …….………………………
Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları meslekî ve etik ilkeler ile Kurulun
çalışma usûl ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.
*****************************************
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN
KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN
Kanun Numarası

: 2813

Personel nitelikleri
Madde 8 – ……………………………
(Ek fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları
meslekî ve etik ilkeler ile Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Kurul
tarafından düzenlenir.
*****************************************
ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK
PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası

: 4924

Hizmet sözleşmesi
Madde 5 – Hizmet sözleşmesinin tarafları, Bakanlık ile 4 üncü madde uyarınca
sözleşmeli personel olarak çalışmaya hak kazanmış kişilerdir. Hizmet sözleşmesi, Bakanın
ilde yetkili kıldığı amir ile sözleşmeli personel arasında imzalanır. Sözleşmeli personelin;
görev yeri, görevi dahilinde yapacağı işlerin tanımları, uyacakları mesleki ve etik kurallar,
ödev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hizmet sözleşmesinde belirtilir. Hizmet
sözleşmesi yazılı olarak yapılır ve tip sözleşme örnekleri Maliye Bakanlığınca vize edilir.
…………………………………………………

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası

: 5345

Görevler
Madde 4- Başkanlığın görevleri şunlardır:
………………………………………....
r) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik
kurallar düzenleyerek personele ve mükelleflere duyurmak.
………………………………
*****************************************
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kanun Numarası

: 6331

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
MADDE 8 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini
yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik
ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
………………………………………..
*****************************************
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası

: 5952

Yardımcı hizmet birimi
MADDE 11 – (1) Müsteşarlığın yardımcı hizmet birimi İnsan Kaynakları ve Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı olup görevleri şunlardır:
…………………………………………..
ç) Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek, gerekli eğitimi vermek ve uygulamak.
………………………………………….
*****************************************
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Kanun Numarası

: 5018

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri
Madde 67- İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim
sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere aşağıdaki
görevleri yürütür:
………………………………...
k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.
…………………………………………..

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN
HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası

: 6112

Görev ve yetkiler
MADDE 37 – (1) Üst Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
……………………………………...
u) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları meslekî ve etik ilkeleri belirlemek.
………………………………………………
*****************************************
SAYIŞTAY KANUNU
Kanun Numarası : 6085
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
MADDE 31 – (1) Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Sayıştay Başkanı,
başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur. Sayıştay Başkanının katılamadığı
hallerde Kurula, Kurula katılan başkan yardımcılarından kıdemli olanı başkanlık eder.
(2) Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:
……………………………………
ç) Denetime ilişkin yönetmelik, standart, rehberleri hazırlamak ve mesleki etik
kurallarını belirlemek.
……………………………………
Denetimin genel esasları
MADDE 35 – (1) Denetimin genel esasları şunlardır:
……………………………………
e) Kalite güvencesinin sağlanması için, denetimin her aşaması denetim standartlarına,
stratejik planlara, denetim programlarına ve mesleki etik kurallarına uygunluğu açısından
sürekli gözden geçirilir.
……………………………………
Meslek mensupları ve savcıların sicilleri
MADDE 72 – (1) Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek
mensupları ile savcıların sicilleri her takvim yılı sonunda, kişisel ve mesleki nitelikleri,
bulundukları görevlerdeki performansları, görevleri ile ilgili kanun, nizam ve mesleki etik
kurallarına uyumları ve rapor değerlendirme puanları göz önünde tutularak yükselmeye
yeterli olup olmadıklarını belirtecek şekilde;
………………………………………………

*****************************************

SERMAYE PİYASASI KANUNU
Kanun Numarası

: 6362

Kurul Karar Organının çalışma esasları
MADDE 123 –………………………………
(7) Kurul üyeleri ile Kurul personelinin uyacakları mesleki ve etik ilkeler ile Kurul
Karar Organının çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
*****************************************
SİGORTACILIK KANUNU
Kanun Numarası

: 5684

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
MADDE 27 – ………………………………
(3) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
…………………………………
b) Sigorta acenteliğinin etik kurallarını belirlemek ve sigorta acenteliği
uygulamalarında birlik sağlanmasına çalışmak.
…………………………………………….
*****************************************
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
Kanun Numarası

: 5502

Başkan
MADDE 10- Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, Başkanlık icraatından ve emri
altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup aşağıdaki
görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:
…………………………………………….
e) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik
kuralları belirleyerek, personele ve Kurumun ilişkili olduğu taraflara duyurmak ve personelin
bu kurallara uygun hareket etmesini sağlamak.
………………………………….

*****************************************
TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU
Kanun Numarası

: 6326

Mesleğin icrası, odaya üyelik ve meslek sicilleri
MADDE 4 – ……………………………………..
(5) Meslek, sadece çalışma kartında belirtilen yabancı dillerde veya yönetmeliğin izin
verdiği hâllerde Türkçe olarak hukuka ve meslek etik ilkelerine uygun olarak icra edilir.
Turist rehberleri mesleki onur ve itibarla bağdaşmayan herhangi bir faaliyet veya eylemde
bulunamazlar. Mesleğin icrasında Türkiye’nin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal ve

benzeri değerlerinin ve varlıklarının, Bakanlığın kültür ve turizm politikaları doğrultusunda
tanıtılması esastır. Meslek etik ilkeleri yönetmelikle belirlenir.
………………………………………
Disiplin cezaları ve soruşturma usulü
MADDE 5 – (1) Mesleğini bu Kanun hükümlerine uygun olarak icra etmeyen ve
meslek kuralları ile etik ilkelerine uymayan turist rehberleri hakkında aşağıdaki disiplin
cezaları uygulanır:
……………………………………..

*****************************************
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU
Kanun Numarası

: 6413

Kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler
MADDE 16 – (1) Kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır:
…………………………………………………
b) Meslek etiğine aykırı davranışta bulunmak: Önceden ilan veya tebliğ edilmiş olan
mesleki etik davranış kurallarına aykırı şekilde tavır ve davranışlarda bulunmaktır.
……………………………………..

*****************************************
TÜRK TİCARET KANUNU
Kanun Numarası

: 6102

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme

A) Genel olarak
MADDE 397- ………………………………….
(5) (Ek: 28/3/2013-6455/80 md.) Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim
şirketler ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi
olmayan üst kuruluşları bu fıkra hükümlerine göre denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar
ile bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev
ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim
raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Kanunun denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri, bu fıkra uyarınca denetim yapacak
denetçilere de kıyasen uygulanır.
……………………………………
*****************************************

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN

oluşur:

Kanun Numarası
: 5894
İlk derece hukuk kurulları
MADDE 5 – (1) TFF’nin ilk derece hukuk kurulları özellikle aşağıdaki kurullardan
…………………………………………..
ç) Etik Kurulu.
……………………………………………

*****************************************
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU
Kanun Numarası

: 6332

Kurulun (İnsan Hakları Kurulu) çalışma esasları
MADDE 8 – .………………………………….
(11) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları mesleki ve etik ilkeler ile Kurulun
çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
*****************************************
TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU
Kanun Numarası

: 4904

Genel Müdürlük
Madde 7 - (Değişik: 11/10/2011-KHK-665/18 md.)
……………………………………………….
Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
……………………………………………….
f) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik
kuralları belirleyerek, personele ve Kurumun ilişkili olduğu taraflara duyurmak ve personelin
bu kurallara uygun hareket etmesini sağlamak.
…………………………………….
*****************************************
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

: 26/9/2011,

No : 660

Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 9 ‒ (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
…………………………………….
f) Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve
tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile
mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite güvence sistemini
oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını
sağlamak.

MALİYE BAKANLIĞININ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Kanun Hük.Kar.nin Tarihi
: 13/12/1983
No : 178
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı:
Madde 20 – …………………….
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
……………………………………………….
e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve
teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek.
……………………………………
*****************************************
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

: 11/10/2011,

No : 663

Sağlık Meslekleri Kurulu
MADDE 23- (1) Sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan ve dal belirlemesi
gibi meslekî düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirmek, meslekî yeterlilik
değerlendirmesi yapmak, meslekî müeyyide uygulamak, etik ilkeleri belirlemek ve uyumu
denetlemek üzere Sağlık Meslekleri Kurulu teşkil olunmuştur.
………………………………
(6) Kurulun görevleri şunlardır:
…………………………………………
c) Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek.
ç) Meslek mensuplarının meslekî yeterlilik ve etik eğitimi ile hasta hakları eğitimine
tâbi tutulmasına ve eğitimlerin süresine ve müfredatına karar vermek.
………………………………
(7) ……………………………………..
a) ………………………………………
b) Hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırı davranışı sebebiyle ikiden
fazla yazılı ikaz edilen veya ilgili mevzuatına göre disiplin cezası uygulanan sağlık meslek
mensubu, hasta hakları veya etik ilkeler eğitim programına tâbi tutulur.
………………………………
Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu
MADDE 30- …………………………..
Genel Sekreterin ve hastane yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 31- (1) Genel sekreterin görevleri şunlardır:
…………………………………
f) Hasta hakları, hasta ve çalışan memnuniyeti ve hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik
hizmetlerin geliştirilmesini, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak.
…………………………………

