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Milli Eğitim Müdürlüğü)

TÜM OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE

Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünun 1610212017 tarih ve 1984845
sayılı Etik Platform Protokolü ile ilgili yazıları ve ekleri Müdürlügümüz internet sitesinde
https //kirikkale.meb.gov.tr yayınlanmış olup,yazı doğrultusunda işlem yapılması hususunda;
Gereğini rica ederim.
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Milli Eğitim Müdürlüğüne

Tüm Okul ve Kurumlara

Bu evrak güveırli elektronik iınza ile imzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

adresinden

042c,247B-36Bb-bcae-35Bd

l<odu ile teyit edilebilir.
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konu : Etik platform protokolü

16.02.2017

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulrı 19,12.2016 tarih ve 634 sayılı yazısı.

Etik

stratejilerin geliştirihnesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine
yardııııcı olmak suretiyle toplumda, kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde etik
farkındalığı güçlendirmek ve ilgili kuıum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak etik kültürün
gelişimine katkı yapması amacıyla Bakanlığ:ımlzln da üyesi olduğu ek listede yazılı kurum
ve kuruluş temsilcilerinden Türkiye Etik Platformu oluşturulmuştur.
Bakanlığımız ve Etik Platforma dahil diğer kurum ve kuıuluşlar tarafindan
imza|anan Protoko l y azlmlz eki nde gönderi lmi ştir.
Söz konusu protokol hrikümlerinin il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilglli personeli
ile okul ve kurumlara duyurulmaslnl ve protokolde yer alan hususların her kurumun kendi
görev alanında yapacakları çalışınalarda dikkate alınmasrnı rica ederiıı.

Alımet Pmre BİIGİLİ
Bakan a.
Müsteşar Yardııncısı
Etik Komisyonu Başkanı

Ek

:

1.Protokol metni,
2,Platform üyesi kuruluşlar listesi

Dağıtım:
B Planı

Adres:Ml]R. Bakanlıklar/ANK.AR.A
i]lckn onik Ağ: rvıvrv.ıııeb.gov.tı:
c-posta :yOZdanı gaci(r4nıeb. gov.lr
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KURULU
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PROTöK0L ]vtETNİ

Amaç
Bu protokolde imzası bulunan kanru kuruın ve kuru]uştarı ile kamu kurunru niteliğiırdeki

mesiek kuruluşları, Türkiyo'de kamu sel(öründe etik larkındalığın

geiİşmesini
platfbrm
etmiştir.
gönüllü
kabul
olarak
oluşturulmasıni
desteklemek amacıyla Htik

Bu protokolün amacı, etik ilkeler ve yolsuzluk koııuliırında kurumlarda farkındalık
olı,şmasını sağlamak, Etik Kornisyonlarıriı güçleıdirınek ve etik eğitiın]erjıe destek
vermektir.

Anlaşma
platform üyesi kamu kurum ve krırı,ıluşları iie kamu kurumu niteliğindeki meslek
kiıruluşları, Kamu Görevlileri Etik Kı,ırulı-ı'nun destek vç rehberliğinde aŞağıdaki
maddelerde görüş birliğine

vannıştıı:
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AşağııJaki koııularcia iyileştirme içereir etİk eğİtİmİ- stratejisİ ve buıı.a bağİı olarak
biı program oluşturulması :
a. Kı_ırul,dan etik eğitimi almış olaır eğİtİcİ say]slnln artrrılması;
b, Etik eğitimi almış olan personel saylsıntn artırılması;
A. Etik alanıncla eğitinı almış olan yönetİcİ sayısınln artırılması,
d. Etik konusuırda i'arkındalft eğitimlerinin veri}mesi;
e. Eğitim sı.ireçinde e_öğenme yöntemleriniıı kuilanilnıası;

2"

Eğitinıler<le nıümkün olduğunca Kurul tarafından yetiştirilip sertiİıkalandırılmiş
utıi< Eğiticilerinden yararlanılması ve Kuru1 tarafından geliştirilen eğitİm

modüllerinin kullanı lması

3. Kurul

;

etik eğitici sertit'lkası verilmiş olan eğiticilerin

gerek
hususunda
görevlendİrilmesİ
ve
kııruiıışlarıııda
kurum
kamu
duyulduğunda diğer
koIayiık sağianması;

tarafından

yeni başlayan personelin etik ilkeleı ile Etik Komisyonlar] Vg Kurul'un
görevleri hakkında bilgilendirilnıesi;

4. işe
5.

Etik Kömisyonundan en az bir üyenin etik eğitici sertifikasını haiz olması'

6.

Etik Komisyonundan en az bit üyeniıı Disiplin Kurulu üyesi olması;
ve Disiplin Kuru]larının kendi görevlerine yönelik usul ve
esaslarrnın belirlenmesi;

7. Etjk Komisyonları
.Etik

25 kişinİn katılımıyla
eğitimi bir farkrndalık eğiıimi olup, en az 1 tam giınden otuşınası ve en çok
günliik,
tarn güni1ik,2
yarım
kaç
kişiye
stratejisinde
e$tim
yap,ümİsı tercih edilııektedir.-Kurunılar,
belirtecekierdir.
verileceğiıi
eğitimler
ortamda
sünııit vcya elekıronik
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TüRKiyE ETlK pLATFoRMu KATıLıMcı KuRuM vE KuRuLuşLAR
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|

Saylştay

2

Aile ve Sosyal Politika|ar Bakanlığı

3

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

4

Maliye Bakanlığı

5

Milli Eğitim Bakanlığı

6

Sağlık Bakanlığı

7

İçişleri Bakan|ığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

8

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareIer Genel Müdürlüğü)

9

a.r, * -r,r*"

II

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

12

kamu ihale kurumu

13

Diyanet İşleri Başkanlığı

**ı

Müdürlüğü

I4 Türk|ye Barolar Birliği
15
1t)

Türkiye Serbest Muhasebeci y311 1yl6ş3vir|er ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen)

t7 Hak

İsci

Sendikaları Konfederasyonu (Hak-iş)

18

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

19

Türkiye Sanayici ve

20

Müstakil Sanavici ve

|ş
.

Adamları Derneği (TÜSİAD)

İş

Adamları Derneği (MÜSİAD)

2t Türkiye İktlsadi Girişim ve
22
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Türkive Genç
Tü
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Adamları Derneği (TÜGİAD)
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24

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

25

UlusIararası Şeffaflık Derneği

26

Türkive İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)

27

Türkiye Biyoetik Derneği

28

Toplumsal Etik Derneği

29

Etik Ve itibar Derneği (rEio)

30

Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER)

Jl

SaVıştay Denetçileri Derneği (SAYDER)

32

Kamu İc Denetcileri Derneği (KİDDER)

33

Türkiye Felsefe Kurumu

34

kamu Harcamaları İzleme platformu

35

ınsan Hakları ortak platformu

36

Sivil Toplumu Gelistirme Merkezi

37

ODTÜ Uveulamalı Etik Araştırma Merkezi

