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Kamu Gorevlileri Etik Kurulu Kurulmasl ve Bazr Kanunlarda De[iqiklik Yaprlmasr

Hakkrndaki 5176 Sayrh Kanunun 7. Maddesine istinaden hazrlanan " Kamu Gorevlileri Etik
Davranrq ilkeleri ile Baqvuru Esaslarr Hakkrndaki Ycinetmelik" Valilik Makammm

26.04.23018 tarih ve 5282 sayrh onayr ile oluqturulan Valiligimiz Etik Komisyonu Vali
Yardrmcrsr Dr. Mehmet BOZTEPE' nin bagkanh[rnda, komisyon iiyeleri il Defterdan, Qevre
ve gehircilik it Mtidiirti, il Milli E[itim Miidiirti, il Saghk Miidtrii ve it Yazr igleri

Miidtirtinden tegekkiil eden Etik Komisyonu 10.05.2019 tarihinde Saat: 16:00' de Komisyon

Bagkanrnrn gahgma odastnda yaprlan toplantrda;

l-5176 sayh Kanuna dayanrlarak grkanlan ve "Kamu Gorevlileri Etik Davranrq ilkeleri
ile Bagvuru Usul ve Esaslar Hakkmda Ycinetmelik" in 29. Maddesi ikinci fikrasr gere[ince;

Kaymakamhklar,Il 6zel idaresi, Belediyelerde (il ve ilge Belediyeleri) Komisyon, kurumun
kapasitesi gozetilerek en az 3 kigiden olugturulmasr, ne kadar siireyle gorev yaplaca[rnrn tist

yonetici tarafindan belirl enmesi,

Z-ilkokul, ortaokul ve lise oSrencileri arasrnda kompozisyon, giir, karikatiir, resim ve

afiq yarrqmasl diizenlenmesine,

3-Okullarda; skeg yan$masr, o'etik kollan" olugturulmasr, okul panolannda ve ilgili
derslerde "etik" konusunun iqlenmesine,

4- Afyon Kocatepe Universitesi tarafindan tiniversite btinyesinde "6prenci Etik
Kuliipleri" kurulmasr ve o[rencilere ycinelik etik haftasr igerisinde etik kiiltiirtintin
yerlegtirilmesi ve geligtirilmesi, etik ilkeleri ile bilincin artnlmast, farkrndahk ve duyarhhk
yaratrlmasr konusunda ( seminer, panel, konferans vb.) diizenlenmesine,

5-Merkez Kamu Kurum ve Kuruluqlan Etik Haftasrnda (25-31 Mayrs 2019 tarihleri
arasmda) personeline kendi biinyeleri igerisinde etik e[itimi verilmesi veya Hizmet iqi
E[itimlerin de ayrr bir ders olarak "Etik" konusunun iglenmesine,

6-il ve ilge Mtiftiiltiklerince cuma vaaztndave hutbesinde etik konusunun iglenmesine,

7-Kamu kurum ve kuruluglarrnca etik komisyonu gahgmalanmn internet sitesi grriq

sayfasrnda yer verilmesi ve etik ile ilgili faaliyetlere tarutrcr bir bciliim olugturulmasr ve yrlsonu

faaliyet sonug raporunun yayrmlanmaslna,

8-Etik Haftasmda Kamu Kurum ve Kuruglannca Etik ile ilgili afig asmalarrna,

onumuzca oy birli[iyle karar verilmigtir. 10.05.2019
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