T.e.
MUS VALiLioi
il Milli Egitim Miidfuliigu

Sayl : 32026198-821.07-E.5486189
Konu : Etik Giinii ve Haftasl

17.05.2016

................................................... KAYMAKAMLIGINA
ih;e Milli Egitim Miidiirliigu
........................................................... MUDURLUGUNE
ilgi: Milli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklan Genel Miidfuliigu'niin 09/05/2016 tarih ve
5145460 saylh yazlSl
ilgi saYlh yazl dogrultusunda, Ba~bakanhk Kamu Gorevlileri Etik Kurulu'nun kurulu~
tarihi olan 25 MaYls giinii iilke genelinde Etik Giinii, aym giiniin yer aldlgt hafta ise "Etik
Haftasl" olarak 2008 ytlmdan itibaren kutlandlgl ekli yazlda belirtilmekte olup, konu ile ilgili
yazl ve ekleri ili~ikte gonderilmi~tir.
Geregini bilgilerinize rica ederim.

Cevdet ARSLAN
Vali a.
il Milli Egitim Miidiirii
Ek:
1-Y azl (2 Sayfa)

Dagltlm:
ilye Kaymakamhklanna
ilkokul ve Ortaokul Miid.

Bu evrak gilvenli elektronik irnza ile imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden

OeOa-cla6-39a3-8042-f85e

kodu lie teyit edilebilir.

T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
insan Kaynaklan Genel Miidiirliigu

Sayl : 97202IS0-730.06-E.SI4S460
Konu : Etik GOOii ve Haftasl

09.0S.2016

: a) Ba~bakanhk Kamu Gorevlileri Etik Kurulu 26 Nisan 2016 tarih ve 207 sayth yazlSl.
b) Kamu Gorevlileri Etik Davram~ ilkeleri ile B~vuru Usul ve Esaslan Hakkmda
yonetmelik.
ilgi

Ba~bakanhk

Kamu Gorevlileri Etik Kurulu'nun kurulu~ ve gorevlerinin belirlendigi
5176 saylh Kanun 25 MaYls 2004 tarihinde TBMM'de kabul edilmi~tir.
Kamu Gorevlileri Etik Kurulunca; kamuda etik lctiltiiriinii yerle~tirmek, geli~tirmek bu
konuda ~ah~malar yapmak ve yapurmak gorevleri ~er~evesinde, 2008 Ylhndan itibaren her yll
25 Mayls giinii iilke genelinde Etik Giinii, aym giinOO yer aldt~ hafta Etik Haftasl olarak
kabul edilmi~tir. Etik Giinii, Milli Egitim Bakanhgl i~tim ve Ortaogretim Kurumlan
Sosyal Etkinlikler Yonetmeliginde Belirli Goo ve Haftalar i~erisinde de Yef ahm;trr.
Etik Giinii ve Haftasl kutlanmasmm amaCl; kamu gorevlilerinin uymalan gereken
diiriistliik, adalet, tarafslzhk, saydamhk, hesap verebilirlik ve ~lkar ~atI~masmdan ka~mma
vb. etik davranl~ ilkelerini tanltmak, benimsetmek, kamuda etik lctiltiiriinii yerle~tirmek, bu
konuda toplumsal duyarhhk olu§turmak ve yapIlacak ~ah~malara destek olmakur.
25 MaYls Etik GOOii ve Haftasl'mn akademisyenlerin, medyanm, halkm katIhm ve
destegi ile yonetici, ogretmen ve ogrencilerimizi bu konuda bilin~lendi:Jmek amaclyla ekte
omegi gonderilen onerilerden ve www.etik.gov.tr adresinde egitimler boliimOOde yer alan
afi~lerden yararlamlarak ~e~itli etkinliklerle kutlanmasml arz ve rica ederim.

Ahmet Emre BiLGiLi
Bakan a.
Miiste~ar Yardlmclsl
Etik Komisyonu Ba~kanl
Ek: Etkinlik omegi
DagltIm:
-Merkez Te~kilatl Birimlerine
-81 it Valiligine
(il Milli Egitim Miidiirliikleri)

Adres: MEB.7.Kat.B.Blok.BakanhklarfANKARA
Elektrollik Ag: www.meh.gov.tr
e-posta: yozdamgaci@meb.gov.tr

AyrtlltllI bilgi i~in: Y. OZDAt\1GACI
Tel: 4131264
Fales: 4182343

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden aSe6-9c6e-33b3-a62f-OeOe kodu ile teyit edilebilir.

BA~BAKANLIK KAMU OOREVLtLERi ETtK KURULU

ETiK oONO VE HAFTASI ETKiNLtK ONERiLERi
1.Kompozisyon, ~iir, karikatiir, resim,

afi~ yan~masl

diizenlenmesi

2.0kullarda; skey yan~masl, etik koHan, okul panolannda ve ilgili derslerde etik konusunun
i~lenmesi

3.iiniversitelerde etik kulupleri kurulmasmm desteklenmesi,
4.Etik konulu toplantI (seminer, panel, konferans vb.) yapllmasl.
5.yonetmeligimizde yer alan etik davranl~ ilkelerinin afi~ler, bilbordlar, web sayfalan vb.
yollarla "uyulmasl gerekli etik kurallar" olarak duyurulmasl ve konunun giincel tutulmasl.
6.geryekle~tirilecek etkinliklerde Milli

Egitim BakanhgI, Kiiltur ve Turizm Bakanhgl, TRT,
RTUK, Diyanet i~leri B~kan11gI ve benzeri kurumlarla i~birligi yapllmasl
7.Kamu kurum ve kurulu~lan ile valiliklerin, belediyelerin etik komisyonlan tarafindan daha
onceki ytllarda kurum ve kurul~larca geryekle~tirilen etik konusundaki yall~malann
degerlendirilmesi ve kamuoyu ile payl~tlmasl. (basm, web sayfasl vs.)
8.Etik komisyonlarmca etik bilincin ve standartlannm yUkseltilmesi amaclyla egitimler
diizenlenmesi.
9.Kurum ve kurulu~lann etik komisyonlannca belirlenecek diger etkinlikler.

Yerel Radyo ve TV lerde program
Etik Hatrra Ormanl
Etik ilkelerin Uygulamalannm degerlendirilmesi amaclyla bir anket yall~masl yapllmasl.

