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..... ........ ........ ...... Okul Mildilrlilklerine 

24 Kaslm Ogretmenler GUnil DolaYlslyla ozelikle Okullarda Ogretmenlere yonelik 
olarak bazl hediye uygulamalannm bu gilnun anlamml olumsuz yonde etkiledigi 
ogrencilerde etik degerler konusunda ~ilpheler uyandlrdlgl , ogrenci-Aile ve ogrenci-Okul 
ili~kilerinde etik a<;lsmda olumsuzluklar meydana getirdigi dil~ilnulmektedir. Bu nedenle 24 
Kaslm Ogretmenler Gilnil olmak ilzere diger onemli gun ve haftalarda gUniln anlamlyla 
uyumlu ve maddi degeri olmayan sembolik nitelikteki (<;i<;ek vb) nitelikteki hediyeler 
dl~mdaki hediyelerin kesinlikle almmamasl bu konuda her kademedeki yonetici ve personelin 
gerek dikkati gosterilmesi hususunda; 
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T.c. 
BA~BAKANLlK 

Kamu Gorevlileri Etik Kurulu 

Konu: 24 Kaslm Ogretmenler Giinii 

tLKEKARARI 
2008/2 

Etikle ilgili bilgi ve pratiklerin, ilk basamak egitim kurumu olan anaokulundan itibaren 
kazandmlmasl hususu billmsel bir Okullarda ogretiJen etik uygun pratiklerle 
bliti.inle~tirilmesi, etik ve etik dl~1 davranJ~lar konusunda bir biliny olu~turulmasl ve dolaylSlyla etik 
klilli.iriin geli~tirilmesi, egitim ve ogretim kurumlanmn temel misyonJanndandlr. 

24 Kaslm Ogretmenler Gilnu dola)'1S1yJa ozellllde ilkogretim kurumlannda ogretmenlere 
yonelik olarak bazl hediye uygulamalannm (ullm ve benzeri), bu giinun anlamml olumsuz yonde 
etkiledigi, ogretmenlik mesleginin itibanm zedeledigi, ogrencilerde etik degerler konusunda 
~iipheler uyandlrdlgl, ogrenci-aile ve ogrenci-okul i!i~kilerinde etik ayldan olumsuzluklar meydana 
getirdigi dil~iinUlmektedir. 

Ba:?ta 24 Kaslm Ogretmenler Giinil olmak iizere, diger gUn ve haftalarda, gilniin aniamlyla 
uyumlu ve maddi degeri olmayan sembolik (yiyek ve benzeri) nitelikteld hediyeler dl~mdaki hediy
eJerin ahnmamasl konusunda "Kamu Gorevlileri Etik Davram~ tlkeleri ile Ba~vuru Usul ve Esaslan 
Hakkmda Yonetmelik" in 15 maddesine ba~ta miilki olmak ilzere Kur
ulu ile her kademedeki yonelici ve personelin gereldi dikkati gostennesi kararla~tlnlml~ttr. 


