Görünürlük Stratejisi
Türkiye’de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi (TYEC 2)

I. Projenin Adı
Projenin adı “Türkiye’de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi”dir.
Avrupa Konseyi - Avrupa Birliği ortaklığıyla yürütülen projenin finansmanı, Avrupa Birliği’nin
Uluslararası Kurumlarla Katkı Antlaşması’nda (TR2009/0136.05-01/001) öngörüldüğü üzere AB
(% 80), Avrupa Konseyi (% 10) ve Türkiye Cumhuriyeti (% 10) tarafından sağlanmaktadır.
Proje, Türkiye’deki kamu sektöründe eğiticilere daha ileri eğitim verilmesini, Etik Komisyonlarının
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği (sayı
25785, 13/04/2005) uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ve yalnızca kamu
sektöründe etiğin rolü hakkında değil, kamu görevlileriyle gündelik temaslarda da etik
standartların uygulanması konusunda da toplumsal farkındalığın arttırılmasını amaçlamaktadır.
Başka bir ifadeyle, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna (her iki projenin de birincil faydalanıcısı), Etik
Komisyonlarına ve belirli bakanlıklara teknik destek verilmeye devam edilmesi için daha fazla
faaliyetin gerekli olduğu saptanmıştır.
TYEC 2 projesi ayrıca, Şubat 2010’da Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve kamu sektörü
içerisinde bulunan bütün mesleklerin etik davranış ilkelerinin belirlenmesi konusunda Etik
Kuruluna bir rol veren Yolsuzluğa Karşı Ulusal Stratejinin (“Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla
Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)”) uygulanmasının desteklenmesini
amaçlamaktadır.
II. Projede İletişim
Faydalanıcılar
Türkiye tarafında projenin başlıca faydalanıcısı:


Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Projenin diğer ortakları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:







Bakanlıklara ve merkezi ve yerel yönetimlere ait Etik Komisyonları
Milli Eğitim Bakanlığı
Vergi ve Gümrük Makamları
Kolluk Kuvvetleri
Meslek Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
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İletişim Materyalleri
Projenin faydalanıcı ülkeye, diğer bir deyişle faydalanıcılara ve genel olarak vatandaşlara
açıklanması ve tanıtılması amacıyla program ve iletişim materyalleri kullanılmaktadır. Söz konusu
iletişim materyalleri aşağıdakileri kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir:
yayınlar,
raporlar,
araştırma sonuçları,
incelemeler,
değerlendirmeler,
broşürler,
el ilanları,
bilgi verici ve tanıtıcı materyaller (örneğin farklı proje etkinliklerinde kullanılan
kırtasiye malzemeleri),
 posterler,
 pankartlar,
 program etkinlikleri/faaliyetleriyle ilgili (idareye ait olmayan) tanıtıcı
ilanlar/duyurular









Proje ayrıca, süresi dahilinde aşağıda belirtilen belirli çıktıları vermeyi planlamaktadır:
 Uygulama rehberi, eğitici rehberi, etik kurallar kılavuzu, faaliyet özeti ve yasayla
ilgili broşürler dahil olmak üzere güncellenmiş eğitim materyalleri;
 Etik platformu websitesi;
 Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir makale yarışması düzenlenmesi ve kısa
hikâye kitapları geliştirilmesi;
 Medya tarafından yayınlanacak olan tanıtım spotu.
Avrupa Konseyi Mali Suçlar internet sitesinin (www.coe.int/corruption) ayrı bir bölümünde TYEC 2
Projesine özel olarak tahsis edilmiş bir kısım bulunmaktadır. Bu internet sitesi aracılığıyla projeyle
ilgili haberlere, gerçekleştirilecek olan etkinliklere, proje çıktılarına (örneğin proje tanımı, proje
çalışma planı, faaliyetler, uzman görüşleri, politika öneri raporları) ve etikle ilgili başka bağlantılara
ulaşılabilmektedir (www.coe.int/tyec2). TYEC 2 internet sitesinin ana sayfası bu stratejinin Ek
1’inde yer almaktadır.

Üst Düzey Etkinlikler
Proje, etik ve bütünlük değerlerini tanıtmak için belirli etkinlikleri kullanmayı hedeflemektedir. Bu
nedenle, kamunun ve üst düzey memurların farkındalığını artırmak için pek çok etkinlik
planlanmaktadır. Bu amaçla proje, aşağıda belirtilenleri içerecek olan 4 konferans düzenlemeyi
planlamaktadır:
-

Açılış konferansı;
Etik platformu konferansı/tanıtımı (faaliyet 3);
Üniversiteler için etik ilkeler konulu konferans/çalıştay (faaliyet 4), ve
Kapanış etkinliği.

Açılış konferansının; TYEC1’in kapanış etkinliğinden bu yana Etik Komisyonları ile bir araya
gelmek, onları proje hakkında bilgilendirmek ve alandaki en son gelişmeleri paylaşmak açısından
eşsiz bir fırsat olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple; açılış konferansının uluslararası
konuşmacıların da katıldığı gün boyu süren bir konferans şeklinde yapılması planlanmaktadır.
Bunun haricinde, proje Ankara’dan başka bir şehirde üst düzey bir etkinlik-üniversiteler için etik
ilkeleri konusunda konferans/çalıştay- düzenlenmesini planlamaktadır; böylelikle, proje çıktılarının
ülke çapında uygun biçimde tanıtılması sağlanacaktır.
Avrupa Konseyi, üst düzey etkinliklere fon ayrılmasının uygun maliyetli bir şekilde yapılmasını
sağlayacaktır. Bu da, sadece açılış konferansından ve kapanış etkinliğinden sonra tüm
katılımcılar için açık büfe veya kokteyl ikramı yapılacağı anlamına gelecektir (söz konusu
konferanslardan her birine yaklaşık 100 katılımcının geleceği tahmin edilmektedir).
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Projenin Mesajı
Projenin ana mesajı, Türkiye’deki paydaşların kamu sektöründe etik standartların getirilmesi ve
teşvik edilmesi çabalarını desteklemek ve kolaylaştırmaktır.
III. Projenin Tanıtımı
Proje, faydalanıcı ülke vatandaşlarına açıkça ilan edilmiş ve tanıtılmıştır.
Üst düzey temsilcilerin katılım sağlayacağı düşünülen her etkinlik öncesinde projenin ana
ortaklarının (AB Delegasyonu, MFİB, Avrupa Konseyi ve Etik Kurulu) faaliyetle ilgili basın
açıklamasının/basın metninin veya her türlü genel ilanın içeriği konusunda mutabakata varmaları
gerekmektedir.
Resmi proje dokümanları Avrupa Birliği Görünürlük Kılavuzu / Avrupa Konseyi Ortak
Programlarının Görsel Kimliği içinde öngörülen formata uygun şekilde yayınlanacaktır. Söz
konusu gereklilik basın açıklamaları/basın metinleri, teknik raporlar, konferans/seminer/eğitim
gündemleri, yayınlar ve diğer proje çıktıları için geçerlidir. Konuyla ilgili olarak lütfen Ek 2’ye
bakınız.

IV. Tasdikname
Türkiye tarafındaki ana proje ortağı Etik Kurulu’dur. Dolayısıyla, yukarıda bahsi geçen Görünürlük
Kılavuzu uyarınca proje belgelerinin resmi formatında Etik Kurulu’nun logosu kullanılabilir.
Projenin çalışma planında, belirli faaliyetler kapsamında (‘diğer faydalanıcılar’ başlığı altında
sıralanan) diğer bazı kurumlarla ortaklık kurulması öngörülmektedir. Bu faaliyetlerin her birinde
üretilecek belgelerde aynı Görünürlük Kılavuzu’nun gerekleri doğrultusunda söz konusu
kurumların logoları da kullanılabilir.
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EK I
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