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DAGITIM YERLERiNE 

Kamu kurumlarmda etik kiiltUlii yerle~tirmek, benimsetmek, bu konuda 9ah~malar 
yapmak ve uygulamaYl izlemek iizere 25 MaYls 2004 tarihinde 5176 saYlh Kanunla 
Ba~bakanhk Kamu Gorevlileri Etik Kurulu kurulmu~tur. Kamu Gorevlileri Etik Davram~ 
ilkeleri ile Ba~vuru Usul ve Esaslan Hakkmda Yonetmelik geregi Bakanhglmlzda etik 
kiiltiirii yerle~tirmek, benimsetmek ve bu konudaki 9ah~malan koordine etmek iizere 
BakanlIglmlz Etik Komisyonu olu~turulmu~tur. 

5176 saylll Kanunun TBMM' de kabul edildigi 25 MaYls tarihi Erik Giinii ve Haftasl 
olarak kabul edi1mi~, 2008 Ylhndan itibaren her YII ge~it1i etkinliklerle kutlanmaktadlL Etik 
Glinii Bakanhglmlz Belirli Giin ve Haftalar 9izelgesinde de yer alml~t1r. 

25 MaYls Etik Giinii ve Haftasmm yonetici, ogretmen ve ogrencilerimizde etik 
kUltiiriin yerle~tiri1mesi, geli~tirilmesi ve bu konuda toplumsal farkmdahk yaratmak amaclyla 

~.~~ ~~si.vi1-toplum kurulu~lark,lini~~JJ>jteler,_J!1eslekkurulu~lan .ye diger kurmn ve kurulu~larla 
i~birligi igerisinde ekte gonderilen etkinlik onerileri rehberliginde kutlanmasml rica ederim. 

YusufTEKiN 
Bakan a. 
Muste~ar 

Ek: Etkinlik onerileri 

DagltIm: 

Bplam 


Adres:MERBakanhklarl ANKARA Aynntlh bilgi iyin:Ytiksel ()ZDAMGACI ($b.Md) 

E1ektronik Ag:www.meb.gov.tr Tel:4131264 

e-posta:yozdamgaci@meb.gov.tr Faks: 41823453 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb,gov.tr adresinden a628-b505-3eSf-S73a-72a2 kodu ile teyit edilebilir. 

http:http://evraksorgu.meb,gov.tr


BA~BAKANLIK KAMU GOREVLiLERi ETiK KURULU 


ETiK GUNU VE HAFTASI ETKiNLiK ONERiLERi 


1.Kompozisyon, ~iir, karikatiir, resim, afi~ yan~masl diizenlenmesi 

2.0kullarda; ske9 yan~masl, etik koHan, okul panolarmda ve ilgili derslerde etik konusunun 
i~lenmesi 

3.Universitelerde etik kulUpleri kurulmasmm desteklenmesi, 


4.Etik konulu toplantl (seminer, panel, konferans vb.) yapllmasl. 


5.Yonetmeligimizde yer alan etik davranl~ ilkelerinin afi~ler, bilbordlar, web sayfalarl vb. 

yoHarla "uyulmasl gerekli etik kurallar" olarak duyurulmasl ve konunun guncel tutulmasl. 

6.Gergekle§tirilecek etkinliklerde Milli Egitim Bakanhgl, Kultur ve Turizm Bakanhgl, TRT, 

RTUK, Diyanet i§leri Ba§kanhgl ve benzeri kurumlarla i§birligi yapllmasl, 


7.Kamu kurum ve kurulu~larl ile valiliklerin, belediyelerin etik komisyonlan tarafmdan daha 


onceki Yillarda kurum ve kurulu~larca gergekle§tirilen etik konusundaki 9all~malarm 
degerlendirilmesi ve kamuoyu ile payla~11mas1. (basm, web sayfasl vs.) 

_8.Etik komisyonlarmca_etikJ2i1incin yest<!ndartlwmm yi.iks~11i].tpesi amacJyla~egitimler 
dfizenlenmesi. 

9.Kurum ve kurulu§larm etik komisyonlarmca belirlenecek diger etkinlikler. 


