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MUS V ALiLidi 

il Milli Egitim Mudurliigii 


Say! : 47093652-730.06-E.12249608 01.11.2016 
Konu: Etik navram~ ilkeleri Egitimi 

........................................KAYMAKAMLIGINA 

(ilye Milli Egitim Mudurlugu) 


...................... OKULU MUnURLOGUNE 


Milli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklan Genel Mudurlugiinun 0411 0/20 16 tarihli ve 
10705162 saYllI yazlsl ekte sunulmu~tur. 

Ekli yazlda belirtilen Okul ve Kurumunuzda her diizeyde kamu gorevlisine etik 
egitimlerinin surekli verilmesi, etik egitimleri ve diger faaliyetlere ili~kin 9ah~malann 
planlanmasl, okull kurumunzca yapllacak 9ah~ma verilerin (konu,sure,unvan,saYl) rapor 
halinde en gey 15 AralIk 2016 tarihi mesai bitimine kadar Hizmetiyi ~ubesine gonderilmesi 
hususunda; 

Geregini Bilgilerinize rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Mudur a. 

Milli Egitim Muduru 

Eki 


: Bakanhk Yazlsl (6 Sayfa) 


DAGITIM: 

Tum Merkez ve ilge Milli Egitim Mudurluklerine 


ist.Cad. HiikOmet Konagl .49100/MUS Ayrmtrlt bilgi iyin: Ad SOYAD :Mahfuz BASKIN ·Sef 
Elektronik Ag: www.mcb.gov.tr Tel: (0436) 2123583 
e-posta: Ilizmeti"i49(qJ,meb.gov.tr Faks: (0436) 2121988 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalamnl~ur. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a07b-3S04· 36aS'S8bb-a2dd kodu He teyit edilebilir. 
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T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


ins an Kaynaklan Genel Miidiirliigii 


SaYI : 97202150-730.06-E.10705162 04.10.2016 
Konu : Etik Davram~ ilkeleri Egitimi 

ilgi : a) Ba~bakanhgm (KGEK) 02.07.2014 tarih ve 487 saylh emirleri. 
b) insan Kaynaklan Genel Miidiirliigii 20.08.2014 tarih ve 3470839 saytll yazlSI. 
c) insan Kaynaklan Genel Miidiirliigii 24.06.2015 tarih ve 6531543 saytll yaZlSl. 

Kamu Gorevlileri Etik Davram~ iIkeleri ile Ba~vuru Usul ve Esaslan Hakkmda 
Yonetmeligin 23. ve 24. maddeleri geregince kurumlara "Etik Davranl~ ilkelerinin personele 
tamttlmasl, benimsetilmesi, mesleki etik ilkelerin belirlenmesi, hizmetivi egitim programlan, 
gorevde yiikselme egitim ve smavlan ile personel ahmma yonelik smav konulanna etik 
ilkelerin eklenmesi ve uygulamanm gozetilmesi gorevi verilmi~, bu gorevler Bakanhglmlza 
Etik Komisyonu tarafmdan yiiriitiilmektedir. 

Ba~bakanhk Kamu Gorevlileri Etik Kurulu He Bakanhglmlz arasmda imzalanan Etik 
Platform Protokolii'niin 2. maddesinde kurumlann kendi personeline yonelik olarak etik 
davram~ egitimlerini siirdiirmeleri kararla~tmlml~hr. 

Egitim personelinin omek insan olarak ulusal ve uluslararasl Etik Davranl~ 
Kurallanna uymasl kavmtlmazdlr. Yonetmelikte yer alan Kamu Gorevlileri Etik Davranl~ 
ilkeleri ile ilgi (c) yazlmlz ekinde gonderilen "Egitimciler ivin Mesleki Etik ilkeler"'in 
toplanttlarda, denetimlerde her egitimciye (yonetici-ogretmen) anlattlmasl, benimsetilmesi ve 
imza kar~lhgl duyurulmasl gerekmektedir. Aynca etik egitimlerine ili~kin dikkate ahnmasl 
gereken konular yazlmlz ekinde gonderilmi~tir. 

Bakanltglmlz merkez ve t~ra te~kilatmdaki her diizeyde kamu gorevlisine etik 
egitimlerinin siirekli verilmesi, etik egitimleri ve diger faaliyetlere ili~kin verilerin (konu, 
slire, unvan, saYl) yapdacak 9ah~malann planlanmasl, web sayfasmda yer almasl ve 
Ba~bakanhga bildirilmesi amaclyla yd sonunda (Arahk 2016) insan Kaynaklan Genel 
Miidiirliigiine gonderilmesini rica ederim. 

Ahmet Emre BiLGiLi t> r&/C L ~ 
Mliste~ar Yardimcisl 

Etik Komisyonu Ba~kam 

Ek: 1. Egitim ilke ve yontemleri 
2. Mesleki Etik ilkeler 

Adres: MEB. 7. Kat. Bakanhklar/ANKARA Aynntlh bilgi ir,:in: Y. 6ZDAMGACI 
Elektronik Ag:www.meb.gov.tr Tel:4131264 
E-posta: yozdamgaci@meb.gov.tr Faks:4182343 

Bu evrak gtlvenli elektronik irnza i1e irnzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8fSd-17d8-3a8c-9b5S-860d kodu ile teyit edilebilir. 
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EGiTiM -OGRETiM HizMETi VERENLER tf;tN MESLEKi ETtK tLKELER 

1-6GRENCiLER fLE iLi~KiLERDE ETiK iLKELER 

1. Sevgi ve Saygl 

Egitim ve 6gretim faaliyetleri b~Ianglcmdan son ~amasma kadar, sevgi ve saygl iizerine 
dayandmhr. Egitimci; herhangi bir diizey farb ve eksikligi g6zetmeden biitOn 6grencileri 
severek, sevdigini hissettirerek, oniara sevgiyi a~llar. Kiiyiiklere kar~l sevginin, biiyiiklere 
kar~l sayglmn 6nemini anlatuken 6ncelikle kendisi 6rnek oIur, 6grenciyi utanduacak, 
onurunu kuacak s6z ve davram~lardan hassasiyetle kaymlr. 

2. iyi 6mek Olma 

Egitimci; soz, davram~, hal, hareket ve goriintiisii ile ogrencilere iyi 6rnek olur, bilgi 
birikimiyle ogrencilerde 6grenme istek ve azmini uyandmr. K6tii 6rnek olu~turacak tutum ve 
davram~lardan kaylmr. 

3.Anlay~b ve Ho~goriilii Olma 

Egitimci, 6zellikleri bakurundan farkhhk g6steren biitOn 6grencilere digerleri gibi anlaYI~ ve 
ho~gorii ile yakl~lr. 

4. Adil ve E~it Davranma 

Egitimci; meslegini icra ederken 6ncelikle insan haklanna saygl duyarak; Irk, dB, din, renk, 
siyasi g6~ ve aile statiisii gozetmeden, 6grencilere adil ve e~it davramr. Ogrencilere egitim
ogretim fusatlanndan adH yararlanma hakkl tanIr, her ogrenciye e~it ~ekilde ilgi g6stererek 
onlarm iyi yeti~melerini saglar. 

5. Ogrencinin Geli~imini Gozetme 

Egitimci; 6grencilerin fiziksel, duygusal, sosyal, kiiltiirel ve ahlaki geli~imlerini gozetir, bu 
dogruItuda 6grencileri He samimi ve giivene dayah ileti~im kurar. Derslerde 6grencilerin 
kendini rahat bir ~ekilde ifade etmesi, derse katlhmlan konusunda onlarl cesaretlendirir. 
Bedenen ve ruben saghkll, iyi ahlakll, kendine gUvenen, sorumluluk sahibi bireyler 
yeti~tirmek iyin gereken yabayt g6sterir. 

6. Ogrenciye Ait Bilgileri Saklama 

Egitimci; 6grenciyle ilgili edindigi bilgilerin gizliligine riayet eder, yasal zorunluluklar ve acil 
durumlar dl~mda bu gizli bilgileri korur ve kimseyle payl~maz. 0grencinin 6zel hayatma ait 
bilgileri, ailesinin dl~mda kimseye aYlklamaz. 

7. Menli Psikolojik Durumlarl Yansltmama 

Egitimci; ki~isel, ailevi ve yevresel nedenlerle iiziintii, slkmtl, mutsuzluk gibi ki~isel 

durumlanm 6grencilere yansltmaz ve onlan aYlklamaz. 



8. Kotii Muameleden Ka~lDma 

Egitimci; ogrencinin beden ve ruh saghglm, fiziksel, sosyal geli~imini ve egitimini olumsuz 

yonde etkileyecek ~ekilde davranmaz. Bir ogrencinin okul i~inde ve okul dl~mda koru 
muameleye ugradlglm fark ettiginde gerekli tedbirleri allr, durumu yetkili makamlara bildirir. 

II-EGiTiM MESLEGiNE iLi~KiN ETiK iLKELER 

9. Mesleki Yeterlilik 

Egitimci; saygm ve onurlu bir meslegin mensubu oldugu bilinci ile hareket eder. Gorevinin 
gerektirdigi bilgi, nitelik ve yeteneklere sahip olabilmek iyin, her tiirlii bilgiyi, bilimsel ve 
teknolojik geli~meleri takip ederek geli~imini siirdi.iri.ir. Meslegini sevmedigi izlenimini 
gosterecek davram~lardan kaymlr. 

10. Sagbkb ve Giivenli Egitim Ortaml Saglama 

Egitimci, egitim ve ogretim ortammda ogrenci saghgtru ve giivenligini tehdit edebilecek her 
tiirlii unsurun ortadan kaldmlmasl konusunda iizerine dii~en sorumlulugu yerine getirir, 
egitim ve ogretimin giiven ve di.izen iyinde yaptlmasml saglar. 

11. Mesai ve Ders Saatlerine Uyma 

Egitimci, mesai ve ders saatlerine titizlikle uyar; derse gey girerek, dersten erken aynlarak ya 
da geryege aykm mazeretler iireterek egitim siirecini kesintiye ugratmaz. Ders saatlerini etkin 
ve verimli kullamr. Dersten gey aynlmak suretiyle ogrencinin dinlenme hakktru engellemez. 

12. Hediye Alma 

Egitimci, Dgretmenler Giinii gibi ozel gUn ve haftalarda verilen, maddi degeri olmayan 
sembolik nitelikteki hediyeler hariy, mesleki karartru ve tarafslzhglru etkilemesi muhtemel 
herhangi bir hediyeyi kabul etmez. 

13. Ki,isel Menfaat Saglama 

Egitimci, mesleki niifuzunu kullanarak ki~isel menfaat saglamaz; kurum kaynaklanru, amy ve 
gereylerini ki~isel amay iyin kullanmaz. Yardlmcl ders kitabl ve diger aray gereyleri sadece 
ogrencilerin geli~imini gozetmek iizere tavsiye eder. Bunun dl~mda bir gerekyeyle, ylkar 
saglama amayh istek ve yonlendirmelerden kaymlr. 

14. Ozel Ders Verme 

Egitimci, kanuni istisnalar hariy ohriak iizere ogrencilere iicret veya ba~ka bir menfaat 
k~lhgl ozel ders vermez. 

15. Bagl~ ve Yardlm Talebinde Bulunma 

Egitimci, ogrenci ve velilerden bagl~, yardlm veya b~ka bir isim altmda para yada e~ya 
talebinde bulunmaz, bunlarla ilgili zorunluluk getirmez. 

http:siirdi.iri.ir


111- EGiTiMCiLERLE iLi~IdLERDE ETtK iLKELER 

Egitimci; mesle~lan arasmda Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi gorii~ ve aile statiisilne 

dayah aynmcIllk yapmaz. Mesle~lanna, ogrencilerle ilgili gUven SarslCl veya onyarglh 
yakl~malara neden olacak ~ekilde telkin ve yonlendirmede bulunmaz. MesIe~Ian ile ilgili 
edindigi bilgilerde gizlilige riayet eder. Ogrencilerin huzurunda ve degi~ik ortamlarda 
mesle~lan aleyhine soz soylemez, olumsuz soz ve davram~lardan ka((lmr. Mesle~lan ile 
ogrencilerin kaliteli bir egitim-ogretim almasl i((in i~birligi yapar, bu sUre((te kar~Il~tlgl 
sorunlan okul yonetimi ile payI~lr. 

IV-VELiLER iLE iLi~K.tLERDE ETiK iLKELER 

Egitimci, ogrencilerin sosyal, fiziksel, duygusal, kiiltilrel, ahlaki, manevi ve dij~ilnsel a((ldan 
geli~imlerini saglamak, beceri ve yeteneklerini ortaya ((tkarmak i((in velilerle iyi ileti~im 

kurar. <;ocuklanyla gerektigi gibi ilgilenmeleri konusunda velileri yonlendirir. Veliler 
arasmda rrk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi gorii~, ve aile statUsilne dayah aynmclhk yapmaz. 

V- OKUL YONETiMi VE TOPLUM iLE iLi~K.tLERDE ETiK iLKELER 

Egitimci; ogrencilerin kaliteli bir egitim-ogretim hizrneti almaslnt saglamak i((in okul 
yonetimi ile i~birligi yapar, bu siire((te kar~tla~tlgI sorunlan yetkili birime bildirir. Kurum 
kaynaklanm etkili, verimli ve tutumlu kullanrr. Topluma kar~l pozitif ve aktif rol sergiler, 
sorumluluklanm yerine getirerek ornek olur. 

VI- OKUL YONETiciLERiNiN; OGRETMENLER, OGRENCiLER VE VELiLER 
iLE iLi~KiLERiNDE ETiK iLKELER 

Okul yoneticileri; egitim ve ogretimin saghkh ve gUvenli bir ortamda yapllabilmesi i((in 
gereken onlemleri allr. Kurum kaynaklanmn etkin, verimli ve tutumlu bir ~ekilde 

kullanllmasml saglar. Ogretmenler, ogrenciler ve veliler arasmda rrk, dil, din, renk, cinsiyet, 
siyasi gorii~ ve aile statUsilne dayall aynmclhk yapmaz. Ogretmenler, ogrenciler ve velilerin 
okulda y~anan sorunlan a((lk bir ~ekilde ifade etmesine imkful verir, sorunlara yozllm Uretme 
konusunda gayret gosterir. Ogrencilerin egitim ve ogretimiyle ilgili olarak velilerle olumlu ve 
siirekli ileti~im kurar. Egitim hizrnetlerinin yUrUtillmesinde ogretmenler arasmda e~itlik, 

tarafslzhk ve liyakat ilkelerine riayet eder. 



ETtK DA VRANI~ tLKELERi 


• Gorevin yerine getirilmesillde kamu hizmeti bilinci 

• Halka hizmet bilinci 

• Hizmet standartlanna uyma 

• Amac ve misyona baghhk 

• Dfuiistluk ve tarafslzhk 

• Saygmhk ve giiven 

• Nezaket ve saygl 

• Yetkili makamlara bildirim 

• <;lkar catI~masmdan kaClnma 
• Gorev ve yetkilerin menfaat saglamak amaclyla kullanIlmamasl 

• Hediye alma ve menfaat saglama yasagl 

• Kamu mallan ve kaynaklarlnln kullanlml 

• Savurganhktan kaClnma 

• BaglaYlcl aClklamalar ve gercek dl~l beyan 

• Bilgi verme saydamhk ve katIllmclhk 

• Yoneticilerin hesap verme sorumlulugu 

• Eski kamu gorevlileriyle ili~kiler 

• Mal bildiriminde bulunma 



ETIK E~iTIMLERINE ILI~KIN AtlKLAMALAR 

l.ilinizde her dOzeyde gorev yapan kamu gorevlilerine (ii, i1~e, okul yoneticileri, maarif mOfetti~leri, 

ogretmenler ve diger personel) belli bir plan dahilinde sOrekli olarak Etik Davram~ ilkeleri ve Mesleki 

Etik i1keler egitimlerinin verilmesi. 

2.Egitim seminerleri baglmslz olarak dOzenlenebilecegi gibi herhangi bir seminer, kurs yada toplantl 

i~erisinde de yer alabilecektir. 

3. 4.Egitim vermek Ozere varsa ilinizde Etik egitimi alan egitici personel gorevlendirilecektir. Egitici 

yoksa bu gorevi yapacak egitimciler arastndan se~ilecek yada Oniversite akademisyenlerden destek 

ahnacaktlr. Egitim vermek Ozere etik konusunda bilgili, i\eti~im bUgi ve becerilerine sahip, egitim 

verme konusunda deneyimli, egitimciler gorevlendirilecektir. 

5.Egitimler konusunda gerektiginde Bakanhglmlz Etik Komisyonu ile irtibata ge~ilecektir. 

6.Egitim ogretimin aksamamasl baklmtndan egiticiler ders gorevi olmayan ogretmen ve yoneticiler 

arastndan se~ilecektir. 

7.Egitimlerde kullamlacak ~er~eve program, zaman ~izelgesi, ornek olaylar, ornek sunumlar 

Bakanhglmlz Etik Komisyonu web sayfasrnda yer almaktadlr. iller bu ~er~eve program dogrultusunda 

egitimde kullanacaklan egitim konulanm ornek olaylan, etik sorunlan, egitim yontem ve tekniklerini 

kendileri belirleyecektir. 

8.Egitim sOreleri egitim verilecek personelin dOzeylerine gore en az iki saat en fazla iki gOn olarak 

belirlenecektir. 

9. Mahalli olarak yaplJacak kurs ve seminerlerde gorev oncesi ve gorevde yOkselme egitimJerinde etik 

konusuna yer verilecektir. 

10.Egitim sonunda hamlanacak olan egitim konulan, katlhmcllar, tarih, sure oJarak her yll sonunda 

Bakanhglmlza bildirilecektir. 


