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BULANIK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

OKULU HıÜ»ÜnrÜĞÜNg

Milli Eğitim Bakanlığı lnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 04/10/2016 tarihli ve
l 0705 l 62 sayılı ya^g ekte sunulnruştur.

Ekli yazıda belirtilen Okul ve Kurumunuzda her düzeyde kamu görevlisine etik
eğitimlerinin siirekli verilmesi, etik eğitimleri ve diğer faaliyetlere ilişkin çalışmalann
planlanması, okuV kurumunuzca yapılacak çalışma verilerin (konu,süre,unvan,sayı) rapor
halinde en geç 14 Arahk 2016 tarihi ınesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Hizmetiçi
şubesine gönderilmesi hususunda;

Gereğini Bilgilerinize rica ederim.

Deniz EDIP
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Eki
Bakanlık Yazısı (6 Sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Okul ve Bağlı Kurum Müdürlüklerine

Sayı : 7 120l 883 -774.06-E. |2563I78
Konu : Etik Davranış İlkeleri Eğitiıni

Ivlah. :19500 Bulanık / MUŞ
fl'eh:http |/hulaııik.meb.gov,tr E-Pülslu: lırıialıik.ig,'«:;nelı.ıı.;r, 1ı

08.1 1.2016

Bilgi Edinme:N.YOLDAŞ
Irl: i0.1.-16ı 3l l :0 25 ,&ıis: (i'}.l_i(ı) 3ll 25 2_5

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http:,,'evraksorgrı.meb.gov.tı: adresindcn 9040-39fe-3241-88c6-dec1 kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
MİLLİ EĞİrİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynaklan Genel Müdtlrlüğl

İıgı : a) Başbakanlığın (KGEK) 02,07.2014 tarü ve 487 sayıh emirleri.
b) İnsan Kayııaktan Genel Müdürlüğü 20,08.2014 tarih ve 3470839 sayıIı yazısı.
c) İnsan lfuynaklan Genel Müdürıtı$ı zo.oo.zo ı s tarih ve 653 l543 sayılı yaası.

Kamu Görevlileri Fti1. Pur.*rş İükeüeri ile Başvuru Usul ve Esaslan HakkındaYönetınelğin 23. ve 24. maddeleri g"ğr." ı.r*,,ıu* libti* Pu*-,ş iıt ı..n*l, p"ü".ı"tantt!ıması, benimsetitmesi, mesleki etif ilke|erin belirlenmesi, ıır."'ıçi 
"!ıti. p."!""rı*,görevde yükselıne eğitim ve sınavlan ile personel aiiırıına ytınelik sınav konulanna etikilkelerin eklenmesi ve uygulaınanıi gözetilmesi gereri veıilmiş, u" goi""ı". n"tJ'';rr"Etik Komisyonu tar8findan yiırütiıinıektedir.

Başbakanlık l(amu Görev]ileri Etik Kuıulu ile Bakanlığımız arasında imzalanan Etikplatfomı protokolü'nün 2. mad<lesinde kurumlarin teJi personeline yönelik olarak etikdawanışeğitimlerinisürdüıneleı-i kararlaştınlınışhr, -

Eğitim personelinin ömek insaı c]arali ııluı;al _ve ulrıslararası Etik DawanışKurallanna uyması kıçınılma,dır. 
_ 
Yönetıntılikıe yı,r ,ıl:,ı F.amu Görevlileri Ea ;;;şIlkeleri.ile. ilgi (c) yazımız ekin<ie göndenl,,u ,ingit;,,,.ilİ" İç;r-Ü;;;l;;o:İ^ıİ"ı"}"r"

toplanhlarda, denetimlerde her eğitirnciy_e (ytınetici-Jşetmen) anlatılması, berıimsetilmesi veimza karŞıhgı duyurulması g"."k-.ttrii..'ay".u *r.7 *liİırnierine ilişkin dikkate alınmasıgereken konular yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bakanlığımız merkez,ıe taşra teşkilatındaki her <tüzeyde kamu görevlisine etikeğitiırılerinin süıekli vorilmesi, etik egitimleri ,, a;r,,.-auıly"tiere ilişkin ;;;ı;;;'?İ;"",

:üT, .uol-, !arı) vanılacak çalışmiiann 1,]or,!anr"a.ı. ,,veb sı,-vfasinda ,"; ;i;;; ,"Başbakanlığa bildirilmesi amacıvla y;l ıı,_ın;ııı<lı il.aı,t lOlO) İr.""' 1çaİ"rı,l""'?*aMüdilrlüğüne gönderilmesini rica,:rlerım,

Sayı : 97202150-7 30.06-E. lO105 l 62
Konu : Etik Davranış llkeleri Egitimi

/ 9 ,t,,/^- L

Ek: l. Eğitim ilke ve yöntemleri
2. Mesleki Etik İlkeler

Adie§: MEB. 7. Kıt. Bakaİıllklaf/ANKARA
Elektıonik Ağ:www.meb.gov.tr
L-tlosıa: yozdaİı_saci@mcb. gor,, ıı

04.10.201.6

lhmet Emıe BİLGiLİ
Müsteşar Yardımcısı

Etik Komisyonu Başkanı

AtıntıIı bilgi içio: Y. ozDAMGAct
Tel:4131264
Faks:4l82343Bo.vııi gltvğıli ebkıron* i.-@,i-Ş""
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EĞİTüı, -ÖĞnnrİıı ırİznıprİ vnRrr.üLnı.t İçİx MEsLEld Brİx İıroınn

ıöĞnnıciı.,un tıu iı,işxiı,ERDE ETİK İLKELER
l. Sevgi ve Sıygı

Eğtim ve öğretim faaliyet|eıi başlangıcından son aşaınasın;ı kadar, sevgi ve saygı ilzerinedayandınlır. Eğitimci; herhaııgi bir dtızey farkı ve 
"ır"'ı.ııei 

gözehneden bütün öğıencileriseveıek, swdiğini hissettirerek, onlaıa sevgiyi ,ş,ir.. Kuçtikü.." karşı sevginin, büyüklerekaışı saygıoın önemini anlatırker, şnc*ıiı,i,, ,teııdisi t ı.nek olur, öğencil utandıracat<,onurunu krracak söz ve dawaruşlardan hassasiyetle kaçınır.

2, İyi Örıek Olmı

Eğitimci; söa ilavıanış, hal, haıeket ve görjnlüsü il,: öğre-ncilere iyi ömek olııı, bilgibirikimiYle öğıencilerde öğenırıe isı.ek ve a,.,mini ;.ı,;,n:ı<i ııı. Iii]tii örnek oluşturacak futum vedawanışlaıdan kaçınır.

3.Aılıyışh ve iloşgörülü Olmı

Eğtimci, özellikleri bakımından faıklılık gösteren büiün öğrencilere diğerleri gibi anlayış vchoşgörtl ile yaklaşır.

4, Adil ve Eşit Dıvrınmı

Eğümci; mesleğini icra ederken öııcelikle insaıı hakianrıa saygı duyaıak; ıık, dil, din, reıık,siyasi göıi§ ve aile statiisü gözeııneden, öğencileıe adil ve eşit daı,ıanır. Öğrencilere eğitim-öğıetim firsatlanndan adil yaraılirnrıa t.aklrı tanlr. !ı,:,. ıiij;rç19!y9 eşit şekilde ilgi göstcrerck
onların iyi yetişmelerini sağlar.

5. Öğrcıcinin Getişimini Gözetme

Eğtimci; öğencilerin fiziksel, <luygrısal, sıısl,ıi, lıill,ij:-:l ve ahtaki gelişimleıini gözetir, budoğrultuda öğencileri ile samin-.i ı,e gü,iene tialatrı iıetişirı kuıar.- Derslerde oŞ"*ıoı,kendini rahat bir şekilde ifade :tmesj, d,:rs,: kıJı'ırı,|.,r k ırıısunda onlıııı cesaıetlendirir.Bedenen ve nüen sağlıktı, il alılaklı, kendine €dir.enen, sorumluluk sahibi biıeyleryetiştirmek için geıeken çabay gösterir.

6. Öğrcıcİye Ait Bilgil31i Şgkl.r,
Eğitimci; öğrencile ilgili edindiği bilgilenn gizl'Jiğ'ııe ıiıye1 ç6." yasal zorunluluklar ve acil
9:n]nlaı dışında bu gizli bilgilei k.,ı"u, ıg kİ-,r.,,İr. p.,,.] .ş,,rz Ogr*"lnİ"İr"lİ"r,r*.,
bilgileri, ailesinin dışında kimseye açıllı.nıaz.

7. Meıfi Psikolojik Dunımlırı VaüLrsıtmamı

Eğitimci; kişisel, aileü ve çevresel ıedenltrle izünlü, sıkıntt, mutsuzluk gibi kişiseldurıınlannı öğencilere yansıtn:;.t ılij onl afi acık.ia.:ı u",



8. Kötü Muameleden Kıçınmı
Eğtimci; öğıencinin **, l. nü sag,lgıru, fizilse|. sosval gelişimini ve eğitimini olı,ınsuzyönde etkileyecek sekiı{e al-vlanrn;;;;;nin oluı içinde ve okul dışında köt{imuameleYe uğadığnı fark ettiğin* *"**İİ*oİİ.İ.ıuı,., au--u re*ııl matamıal uııoırır.ır-nĞİrİıvı ıutsLEĞİNE İLİŞrİN rrİx iıxııBn

9. Meıteki Yeterlilik

Eğtimci; sıtygın ve onurlu bir mesleğin ınensubu cılduğı bilinci ile hareket eder. Göıeviningerektiıdiğ bitgi, nit,lik 
,v€ 

yeteneklere sahip olabilmek için, her tüılü bilgil, bilimsel veteknolojik gclişmeleri takip ederek *rŞ.İ"' 
"r#İ1İ

gosteıecek dawanışı*İuİ tuç,n,,,. rür, Mesleğini sevmediği izlenimini

l0. §ığtıklı ve Güveıti Eğitim Ortımı Sığlıma
Eğİtİmcİ, eğtİm ve öğTetİm. orl.ıinında ijğreııi sağ!:ğ ı:ı ,,e !;ıi.,,enliğini tehdit edebilecek hertiirlü unsUnm onadan kaldınjınası krrnİ,sun:la iİ,,:,ru 

_dış,,n 
sorı.ımluluğu yerine getirir,eğüm Ve öğretimin güven ve dü;eıı içinrjti va:, :rr-.,-, ,,"eı* .

1l. Mesıi ve Ders §ııtlerine Uyma

Eğtimci, mesai ve ders saatllrine titizlikje uyaı; derse geç giıerek, dersten erken ayıılaıak yada geıÇeğe aYkın mazeretler üre'eıçk ıığitııır. gıirıııiııı l::Iııi-ıtil,ı uğnıtmaz. Ders saatlerini etkinve verİmlİ kullanır. Dersten geç ]lvt,,lrıaji şi11,9ti,ı lı i;İ;:,:,-.irıi, Cinlenme hal<knr engellemea
12. Hediye Almı

Eğtimci, Öğ,"t 
"o1". 

Giınü gıbi özel giin ve haftalaıda verilen, maddi değeri olmayanseııbolik nitelikteki hediyeler haıi;, ınesleııi t*u.,r', * tarafstlığinr etkiIemesi mütemelherhangi bir hediyeyi kabul etnıız

13. Kişiıet Meıfııt §ığtımı

Eğitimci, mesleki nüfuzunu kullanarak kişjse] menfaat sağlaınaz; kurum kaynaklanru, araç vegereçlerini kişisel amaç için hılıanroaz. yardırncı ır,.,. İıitut, ıe c,iğer aıaç gereçleri sadeceöğrcncilerin gelişimini gözetmık ilzer,ı taı,siye .rle:. l'ıır-,.iı cışınr,a bir gerekçeyle, çıkarsağlama aınaçlı istek ve yöıılen,Jirmelerden ka;ınıı.

14. ÖzeI Derı Verme

Eğtimci, kanuni isÜsnalar haı'ç ıılmiıll ,Jzs;.e ö;],en--iler," ücftjt veya başka bir menfaatkaşılığı özel ders vennez.

I5. Bıfu ve Yırdım Tılebinde Bulunma

Eğitimci, öğrenci ve velilerĞn bağış, yaıclıı:i vel,ı b:q}-ı bir isim alttnda para yada şyatalebinde bulunmaz, bunlarla ilgili rorunhıiuk ,,.ı,tiıı,i*, 
'



İII- EĞİTİM.İLERLE İLİŞKİLDRDI., tıTİK iı«oıoiı
Eğtimci; mestektrşlan arasında ırk, dil, Cin, renk, c.

*ffi ';ll;uxJ;ll:Hirr,.şnl#iııı,ltT:,'!H,J"#:ffi;
|ryiğ bilgilerde a"İİie" n"r" J"..'-tie,İi'i#"İ:,*lTT,.Y":lettaşİaniıeiığıi
meslektaŞlan aleyhine söz söylemez,, ,r_.*T* l, iln 

ntlzurunda ve değişik ortamlarda

.'ffi"*T,-ilil*Tifö1r.*;;i.l';";H#;:'}:il:1l1l#:i"ffi tr",§
rv-voıiıpn h,p iıişı<iıtıtırı ıı.iı: iıHrı,EıR

'ğ*l 
öğtncilerin sosyal, f z: ksel ıtiıyg.ıs,ıI. k iı'ıii:c

gelısimterini ."gı".ut,-ı"..ri re .veıı-ıel.,,:.,rr, 
"ru,,n'',. 

11;'jlr'lT:': ::duşiınsel açıdan
kuraı,.Çocuklanyla gerektiği 

",uİ ilg ı.,,*.']İ,;':J 'r:ılırak 
iÇin 'ıelilerle iyi iletişim

aıasında ıık, dil, din, renk, cinsi.,et, .,r*i *i** l* ;;'u"o 
veliled yönJendirir. Veliler

tatüstiıe dayalı ayırmcılık yapmaz.
v- oKUL vörcrİıd vE Tc. ü;_ i_l,d j l_ ü İı i ş < i ı- cnnr nrİx iıı<nıtn
Pğtimci; öğrencilerin kaliteli 1,:ir eğitim-tiğ-et.q) hiıt
Iu*qy ile işbirliğ rup*, ,, it)rıç*ı k.;.s,ı,i;t,e, o,rl,,., '._11;]T,:"e'T{.iÇın ot ı
kayıaklanıu etki|i, verimli v: hl,,ı,_i ,.,, ,:..'."'lo 

:'' u' -l-ı .;e'Rıü: hirime blldirir. Kurum
sorumıutuklanıır"*"r"o.J*,|',;]:,lJ;I.'" 1'o;'llı,ı" lı,ş p*zıtiıve 

^*İİ.İ'.İç,""

ğ; ilth1'#Ş,""i'r?f;.'*,öin ıı i " "ı , , ,'"p, öt}p;iNı]ıırn w vnıııBn
okul yöneticileri; eğitim ve öğ ,,ti.n:: sı ,.t 

...|, , . ^.l. .

çreken önıem.ı; ;;;:' *;;: ',:l,";;,,,;,'_;r ıji bir 'ır:ıııçja yapıtatiımesi için

$ıayıınasıru .ueı*. öğ";.ı.It,:, iiirt.ıı::ileı vç ıt ]i]eı. . İ. 'T' ';'. 
_tutuıılu bir Şekilde

siyasi gört§,. 
"ı'i. 

.t m]u," o";;, ;;;;";;-';rJ.' d;*:Jl 1!,.*;,::t ;ffi'#:okulda yaşanan sonınlan acık bır şeAiitie ı..ı" ,,rrl-.oJ',J*hn verir, soruniara çözilın üığtınekonusunda gayıet gösterir. Öğren*iienn *errlın ," İ-g.r.,'i.'"'" 
''*rrl 

olarak velilerle olumlu veffi İ"İJ,ö,İn*:,r*lşj#;;;;;lno.op..*"*.-**,r"to*,



ETİK DAvRANIş iıxnr.,nRi

ı 
_Görevin 

yerine getirilmesinde kaınu iıizrneıi hılinciı Hallça hizmet bilinci
ı Hizrnet standartlarına uymaı Amaç ve misyona bağIılık
o Dtirüstliik ve tarafsızlık
ı Saygınlık ve güven
ı Nezaket ve saygı
ı yetkili makamlara bildirim
ı Çıkar çatışmasından kaçınma
ı Görev ve yetkilerin menfaat sağ!;ırıak :ı.i-ı.:1;ü},lir kullanılmamasıı Hedlye alma ve menfaat sağlanıa 1,asağıı Kamu malları ve kaynaklarının kullanırnıı Savurganlıktan kaçınma
ı Bğlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı belan. Bilgi veıme saydamlık ve katılıı.ncilılçı Yöneticilerin hesap venne soıumluluğuı Eski kamu görevlileriyte ilişkiler
ı Mal bildiriminde bulunma



sılr ıĞlıluunlıt lı.lşx|ır egxıııvıaran

;#XİlH:H"X";'JHlT,[il,:Hl;l.;::li,:ff,okuıyöneticiıeri, maarıf müfettışıeri.
rtık |ıkebr egıtım|"rinİn ,.rıİr".,. olarak Etik Davranış llkeleri ve M€sı€kı

,11'J,İİ';"j5;lT"'tr;z 
olarak düzenlenebileceği gibi herhangi bir seminer, kurs yada topıantı

3. 4,Eğitim vermek üzere yarsa İlinizde Ftjk eğitlni a|an eğitici

f,nT::ffiT"T:eğitimciıeraraıno,^*,"""ir",o,#::ff :T:::ilİJ§,,."j::İ§:l
verme konusunda 

"*r,ii Jİ,]*ffi:i|:İil]l ileti§im bil8i ve b*",*,İ"" ,.n-,r, 
"İ,L.

5,Eğitlmler konusunda 8erektiğinde Bakanltğlmlz Etik 1..onıisyonu ile irtibata geçilecektir.

:r::İ:[:'J#T-rmamasl 
baklmlndan eğiticiler rje,; gö,evi oımayan öğretmen ve yöneticııer

7'Eğitİmlerde ku|hnılacak çerçeve program, zeman çizel,esi, örnek olaylar, örnek sunumlar8akan|ığımu Etik Komisyonu web sayfar,noa ye. aımaı,ta'an.'ii". o, ,urr"r" program doğİuhusundaeğitimde kultanacaklan eğİtlm İonüll?rlı| örnek olayla11, gtlk ..,
kendileri belirleyecehir. 

1'l l lğİ Ul'!'/üarl' e!ık sorunlsrı, eğitim yöntem ve teknıkıerını

ı"ıı#lılii"ğitlm 
veı'ıecek personelin düzeylerine göre en aı iki saat en fazla iklgün olarak

İ[:H';::Tj.yapılacat 
kurs ve sÇminerlerıJe ıö!,er,Ğnces; Ve 8örevde yük.elme eğİtimlerİnde etİk

İ;ğniİffiJ}İllazırlanacak 
olan eğitim konuıarı. katııımcııar, tarih, süre oıarak heryıı sonunda


