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Komisyonda, iist yorreticinin grirevlendirmesi ile y<inetici yardrmcrsrnrn bagkanhfrrnda

(Bakanhklarda Bakan Yardrmcrsr, miistakil kurum/kumluglard4 dtizenleyici ve

denetleyici kurumlarda ve kamu kurumu niteli$indeki meslek kuruluqlannda Bagkan

Yardrmcrsr, mtistakil genel nlidiirltiklErde Cenel Miidiir Yardrmcrsr, illsrde Vali
Yardrmosr, belediyelerde Belediye Baqkaa Yardrmcnr, ilgelerde Kaymakam gibi) difier

ilgili birimlerden (Tetliq/Denetim Kurulu Bagkankfir, ig Denetim Birimi Bagkanhflr,

Personel/insan Kaynzrklan Dairesi Ba6kanh[r, E[itim Dairesi Baqkanhsr, Strateji

Geli qtirme Dai resi Bagkanhflr vb.) iiyelerin g0revlendirilmesi.

5176 sayrh Kanuna d.ayanrlarali qrkartrlan ve "Kamu Gorevlileri Etik Davranrq ilkeleri
ile Baqvuru Usul ve Esaslan Hakkrnda Ydnetmelik'in 29.Maddesi ikinci fikrasr
gere$ince; Komisyonun kurumun kapasitesi gdzrtilerek en az iig kigiden oluqturulmasr,
ne kadar siireyle gOrev yaprlaca[rnrn iist ydnetici tarafindan belirlenmesi"

Komisyonda, gorevin itibarrna ve niteligins uygun iiye grirevlendirilmesine 6zen

gdsterilmesi.

Kurumunuzda grirev yapan, varsa Kurulumuz etik eflitici sertifikasrnr haiz etik
efiiticisinin Komisyonda iiye olarak yer almast.

5- Olugturulan komisyonun tig ayda bir toplanmasr.

6- Etik komisyonunun sekretaryasrnr yiiriitecek bir personetr in gdrevlendirilmesi"

7- Kurumunuzun web sitesinde Etik Komisyonunu taruficr bir bdliime yer verilmesi.

8- Komisyon iiyelerinin deSigikligi durumunda gdrevlendirmelerin yenilenerek web

sitesinde yayrnlanmasr.

9- Kurumun yrlhk egitirn plam hazrrlanrrken "Hizmet igi E$itim ve Aday Memur EEitim

Prograrnlan"nda, "Kamu Yiinetiminde Etik ve Etik Davranry ilketeri" konusunayer

verilmesinin Komisy onca takibinin yaprlmasr.

l0- Etik e[itimlerinin, X.urulumuz etik efiitici sertifikasrnthaiz Kurumunuz etik efiiticisi

taralindanverilmesi gierekmekte olup, etik efiiticisi olmayan Kurumlarrn Kurulumuzdan

etik esiticisi talep etmesi.

I 1- Verilen efiitimlerin Kurumun web sitesinde agrlan "Etik Komisyonu" btiliimiinde
yayrmlanmasr.

12- Komisyonunuz tarafindan yaprlan tiim r;akgmalann "Etik Komisyonu Yrlhk Faaliyet

Raporu" halinde hazrrlanarak rntiteakip yrhn ocak ayt sonuna kadar Kurumunuz web

sitesinde yayrmlanmast.

13- 5176 sayrh Kanuna clayamlarak qrkanlan ve 'oKamu Gdrevlileri Etik Dawaru$ itketeri

ile Baqvuru Usul ve llsaslarr Hakkrnda Ydnetmelik"in 3S"Maddesi gerefince; etik ihlal

konusundaki qikayetlerin Kurumun Yetkili Disiplin Kuruluna sevk edilmesi.
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