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B U LA Nl K i(*,lYMr\ i.-.1 MLIĞI
İlçe Mitti Eğitim Miidtirlüğü

C}KI Jı.t J fuü t j nüRi-tiĞÜNr

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakiarı Çenel iVlii<Jürlüğünun 04l$/2a16 tarihli ve
l0705l62 saylı yazısı ektı, sunulııuşnır.

Ekli yazıda belirtilen Okııl ı:c Kııruıııı.ı,ııuzda her düzeyde kamu görevlisine etik
eğitimlerinin stlrekli verilmesi, etik eğitiıııleri ı,c diğer faaliyetlere ilişkin çalışmalann
Planlanması, okuV kurunıunuzca yapılacak çalışıııiı vçrilerin (konu,süre,unvan,sayı) rapor
halinde en g€ç 16 eralıl. 2016 tarihi mesai bitiııriııüj kadıır Müdürlüğümüz rllzrrıetlçl
şubesine gönderi|mesi hususunda:

Gereğini Bilgilerinize rica cılerim,

Deniz EDtP
İlçe Milli Eğitim Müdüril

Eki
Bakanlık Yazısı (6 Sayfh)

DAĞ[TIM:
Tüm Okul ve Bağlı Kıırum Müdürlüklçriıc

Sayı : 7l20l883-774.06-E.l2563178
Konu : Etik Davranış İlkeleri Bğitiıni

1,1ılı, jl9iü] Bulanık,' MLlŞ
l!?lı: htş:l;lııılanilr-mcb,gov. rr fJ_i),ısıa hulı nik"irÇ*tdı.uc.ı. tı

08.ı 1,20ı6
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Adıts: MEB. 7, lfut Bükıı]ıttsrlANKAftA
Elehrmik Ağ:wıvıı.ıııcb.gov.tr
a_Jıosta: yozdıııgıci@oıcb. got.r

"ı.ü"

nıiııi ıĞfrlilç BAKANLIĞI
İnsaı Kay*oklan üenşi h,iüdtlrtüğü

İıg : a}Başbıtınlığın (KCEK) 02.ü?.2014 iarih ve 48? sayıh çınirlçri"
b) İnsııı lfuyıı*tan Geneİ Mrdüdüğü 2r.08.2ül4 tarih vs 34?{839 sayılı yazısı.
c} İnŞın lfuynatıları 6Enel Müd{ırlüğü ?4,ü&.2ölstarih şe osı ıxı ;;;İ;;".
Kamu Coıw!|crl Etik Davrnnış llke!*ri ile §xşvun: Uşui vc Eşışlan HıttığdıYönğiiırllğin 23. ve,]4. maddeleri.ger.lüincc kuıumlara "b,ıt »r**,şİıÜJrıİ p**rı.

ıınülın4§ı, berıimŞcümğsi, mesleki etikilkelerin belirlerımeşi, hienu*ı*r;ği;;-ffirı*,
g9r*_u{e Yükselmc eğiüm ve sınavlffi ile puıtonei ajıııuna yönelü sınav konulannu ğikiİkÇlerin Şklcnmcsi v,e uygulamanın gözetilıae.*i gsrevi uşıı*İş,Ju ;J;;İ.r-B-krİır5*roEük Komisyonu tırafiıdın yürütüimektedir. ' ' " O--

Babıtanlü Kımu §örŞvİileri §tik Kunılu ile Bakanlığımız ara§ında imzılaııaı EükPl*form Protoİoİü'ıüı 2. ıngdıi*sinde kurumların kcndi p"İr*n*ıın* /a*İ;^rrı *tdıııranış eğitimlcriııi sürdtlrmeleri hararlaştııimıştır.

_ Eğitim Persouelinİn §rnok i*şan *larak uiıııı;ı! yğ uluslararısı Etik Daımııry
llSH: ,İYg:l kaçınıtmaedır. Yön*."trneiikte ytır ıı!a* Kanıu çtırevııleri nıİ, Ö"*ş
ttl(ercn 

'İe 
ilgi (c) Yııımu *kİrıde giiıeieriien "§ğitiı,neiler İçin Mesleki Etik ilkeıd,t!

toPlıntıİard4 denetimleıdçher cğiür*ciy* fvönetici-*greıınen) anlatılms§ı, bçıııtısttıİmcsı veımq kgrŞılığı duyıınıIması ştel*ntktedir, Ayrıta *tİk tşitiıılerine ilişkİn oıttıte alınmııı
gerekcn konulır yızımız ekiıde g§ndarilmiştir.

Bakanlğrnız merksz vğ t&şı§ teşkiiatınciaki her eiüaeyde kıııu görevlisiıe gtil
eğilimlerinin Şilrekli vcÇilmeşi, rti}ı eğitinıieri v* t!iğ*r fna}iyetlere ilişkin vuiieriı (konıı
S*_, _roro, !ayı) yapılasak çalışmnianı: p!a*!aıır*,tıı, **b sayfasİnda v*, ,İ**, *BıŞbajÇgnlığa bitdirilmçei aıııacıylt yıi *ı*t,mıiıı t.4rü1,1ık t*i6} İn*an 1fuynaktan'Cıc,nıl
Müdürtüğüne gönderilmçsini riçg **işrim.

§ıyı : 97202l50-130.0&E. 107ü5162
Konu ; Etik fuvranış İlkolerl §ğitirai

t § ,ve ,i^ {-

ğk: I. Eğitim ilke ve yörtğmlğrj
?. Mesleki Etlk İtkeler

04.10.?0ı6

Ahmet gmfş BİLGİLİ
Müsteşsr Yırümcısı

§tik Komisyonu Başhı

Artİtİlı bİlgi için: Y. ÖzDAMÇAcl
Tel:413l264
Fats:4l8?]43

Bu cıııi 30ı,aıli ttottuı;l ir-



§ĞiT h{ öĞnşrtıı ıüzutri v§§§,F{Lğx{ tçirü §*nşışxi şrix iııcışn

ıöĞngşciı,§R ttn iıişxiımn§ n"ix iıçşıxn
l. §.nrgi ve§ıygı

Eğıtiriı vt öğrctim §aliyttleri bşiongıcındaıı şıln üşaıt}i}sıüir iadnr, sevgi ve saygı tbainc
dalaııdınlır. Eğitiııciı hcrhaıgi bir dtııoy farkı vç tksikliği göaetmedcn büt{ın öğrco§iıği
sevĞrek, sevüğİni hİŞsğrİrÇrck, onİarn sevgişi ışıiar" Ktlçüklere karşı *evginin, büyükleıt
knrŞı saygınıı iirıçmiıi anlatırkeıa Şnı;oiikl*ı tşxdisi t ııçk şlur, öğmciyi ııta§dııEğıkı
onunınu kııE§rk söe ıç dıvrıışlnrdın h*ssasiy*tit ktşınır.

2. İyiÖrıeküimı

§ğitiırıgi; söa daınaıııŞ, haİ, hertkşt vc şi}riJntüsü ile sğr*ncii*r* iyi tirnşk otıır, bitgi
birikimiyle öğrcncileııdc öğenrn* İst*k v* nxınjni ı1,1ı,:111oi,,*ru, lt,iii* öıyı*k olıışturucak tütffi vç
dıvrarıışlardın kşınır.

3.Aıiıyşiı vc iioçgüıülü Ohnı

E§tinıci, öz*İlikleri bakımıodan farklılık giistrrc$ büıüıı *ğrı:ne.ii*ı+ diğtrlrri gibi anlıyış vohoşgörtl ile yak§ır.

4, .{dil vc iişlt Dıvrınmı

Eğiümci; nıeslcğni icra cderkeŞı snçolikle inşaıı hıklaı:ıür saygı *uyşıak; uk, dil, di,, r.rhsiYasi görüŞ ve ailÇ §tıtü§ü gözeiıııeden, öğr*nciiere adil ve şit davraııır. öğrencilcro sıtiıı_öğrctim İirsatlaındın adit Yamtlıııııa, Fıakkı tıınır. iı:;, ;,;iı*ıı:iye eşit şekild* iıgi göstçıçf*onlann iyi yetişmelaiıi sı§ır.

§. Öğıınciıin Gd§hiıi Güıdıut

Eğiürrıcl öğencİlerin fiziksçt, duyguse'!, sııs3.al, kı;}r*ıı] ve a}ılşki gtlişiınterini §üzdir, budoğnıttuda öğcnciİ*ri ilÇ sarnişrİ vt gtiı,gşıe ıit_ı,ıı!ı i]etişirıı ktşaı. Dçrşierde öğereiluinkçndini ıahat bir ş*ilds ifadr':tn:*tj,,i,ırş* kştı]ı::ı!i::i k+nısupda şniııır cesaıs,tiaııdifir.Bodeııeı ve nıhcı sağlıkiı, iş,i ahiaktı, ke.ndine #iı,*n*ıu, ş*rumiuluk §rhibi biııyfuryetiştirnek için gsreken çabayı g*sterir.

O. Öğrıığe Ait Bitgtlıri §ıkiıma

Eğümci; Eğrenciyle iİgili dindiği bilgiierin gizJiligıııe ıi*;-.et eder, 3,xsai ı,oruıluluklarııe aeii
dı:rumiar dışında bu gizti bilgil*d }-:ı.nlr çç kİı,ıs*,,İç, ;3..,.:,İş1.,*o *İ-*.l-]- o*ı;;;;
bİİsİlğrİ, ailcsİnin dışndt kiıns*l,r-, a.;:.i.,"iı,.ıı,a,ı.:^

7. Mtn§ Pıikolojik Dunımiın Yınııtııımı
Eğitimci; kiŞiscİ, ailovi ve Çevre**l nEdenl*rit iiri:nıü. sıkıntı, ıautşuuluk gibi kişi§üldıınımlınnı Eğrcııciteıc yğıı§ıtm,r? 1uü., *nl&ı,t ac;kle;rı ıo..



8. l(ötü l}iuıntttdtn Xışnrıı
Eğitinci; oğrencınİn TP ve nü *ğl,t_y, fiıiksgi, sosyai şelişiırıini ve eği{ıaini olınııızYöndc otkiİeYtcek Şkİı* dsvranrn;. Bir öğe**inın şırnı içinde vş okui dışıdı törmıumcle5'a uğndığnı fark ctiiğind* gereicli tşsÜirit,ri a],r, J**u yetkiii maksüıısrı üııdiıir.
ıı.EĞtriı{ Mr§t§Ği§n iıJşxiru §:riK iııc§ınu
9. }ie*leH Y*cüüL

EğtinÇi; §ayglr vc.onıırlu bir ı'ııesioğin men*ubu c,ldı:ğu bijinci ilt harek§ sdfr. Gö*ğviırirgeıel*iıdiğ bilgi. nilelik ve yttenekiczt"*ahip ştat,ilnı*k ,çlrı l*, türlğ bil§iyi, biiinşçl rcteknolojik gcİiŞgıelerİ taİriP edcrek getişiınini s{irdiinjr. fuiesleğini sevmediği izl€niminigösterııce}, dııaanışirdın kaçı*: r.

l0. §ığlılıh ırGitvcali [ğiiin Srttmı §*ğtıro*

Eğitimcİ, eğİtim ve öğretim çüşıRıı:ıüiiı ı}ğro:ıııi sağ.[:ğ,:lı vş ı,;ı}ı,*nliğini k}rd;t edebilecok üşttİrlü ıınsurun ort8dsn kaldın}ı:ığsc kı:nçşuni|a ii::*.inr: d;ışı-n sı:ırşn]ıulu§ yerine gctiıiı,eğtim ve öğrotimin g{iven ıış dlişen ıçıııılş;ıalı:.iırı;*ıı;ııı ı,,ngl,ı,]

ll. Moııi yeDııı §ııüsfiı* iJynt
Eğitiıııci, meŞaİ vŞ dets gıatlŞİııe titiztikie uyar; derse geç girerck, dçrsteıı erkan ıyıiııılc pda gerPğe ıYkın ııaıŞtetİer iŞŞlnr*k eğil:xı sfir*ı:icti ır*;orİ.* ;ığrııtxnaa i}*rş şnıtişiai ctkinve vÇrİmİi kulİaaıı, Dersten geÇ ı:i;ınimaii sııreti3tr ii$r.*ı,:i:ıiıi ,:iiııl*rınıg !ıakkını tngellcıııea
il. Hedlye Aimı

E$timcİ' Oünü §ibi özel gitn v* haftaiaıda v*rileı1 rnaddi dcğcri olmılansembolik nitelikaki hcdiyeİnr İıeıiç, ırıesicki kararınt yç tarafsıziığını etkileırıesi mıüffiılhĞrhaüei bir hediyeyi kabul etnıtı 
g"ğnıil vauıçığıçşı

13. Ki$cel }{rnfııt §ıSımı
Eğİtimci, meslekİ nüfiıcrmu kul!Şnarak kişiştl ffieşıfiısi ı;ağla:nqğ{ ia:ruın kaynı}taııru, ııüs v0goeÇleıini kiŞistl emİf iÇin laılinnrnız. }'arrJıınçı d** İİt*ş, ı.* tliğer araç geraçleri sıdğcçöğrcncİİeriı geliŞiıııinİ göı*trn*k i-laçıx trıt,lüi,y* *rJer. }ıuı:iı: *şında lıir ger*kçeytğ, çıkır§ağlııı18 ımaşlı işttk vş yönieıı.ıiimıelşrılen kşçııı:r,

14. Özcl Deıt Vermç

Eğitiııci, kaııııiıi istisnılŞı haı:ç ıılr*'xk tix-*it $fr*n.::il*r* ii*mt v*ya başka bir mcııfaıtkarşılığ özel ders vtrınez.

15. BıSş ve Yııdm Tılebinde §ulunrnı

Eğitiırıci, öğrenci ve velilçrrJ*ı; F.ı*{iş, !ııtidiü]] vü:u,ıı ba.u|;&- lıir igim cltında para yadı şşttalçbinde bulıuımaa, bımlarla iigiii ;r*runiuiu&. gutiıtiua,



rıı_ §ĞiTiucttnRış iıişxiışnnffi §T.§§{ fş,*{ffiı-§tş
Eğitimci; mestclctaştrı aras:nıJa ıık, dİj, *lirı* rşş§- ciıı*iy*ı, siyasi göf{ış ve aİİc §tatİİ§İİtrFffitrffi ffilffitrt i*r:*' ı e,ıo'iiJ ıı 

- 

güven §aı§ıcı vğJıa &ıyar*dı

*rl rjr","q: gı,,ııg* rioyrı td*ı'-*ffiXTff-Y.İ:l_ry r-i-dir'ıu ıgııı

şatiis{ire

diiıdiği bi l gil erde gizıiliğr ,tÇ;; ;;*-_--ffiTffi-t J**:*. 
»ıesıehaşt*;I§;

1esıe[3ıarı alcyhirc söz sü,ylmıez, üiufiı*ı_ty..{§t* *.* J_",*,*_ , Tdu. ve dcğişiİ oıtanıtııdırnolektaşian aı"Yhiığ söz söylmıu*, **u**,JtXXK-,,İXffj:, ve değişii .r,rrrı.ru.
ö§eııcilerin kaİitçii uı, *gıj**ı***rİİ'İ**,,, işıi-rı i".;_ı...ı:t,, 

o* kaÇırur.-Üslcktışışı ilosonıniarı okul yönetinıi ll" prylaşrl"ffiliTffi*ffi jffi r- 
-ff Tff:i, ii ii;;şi, Töİşxffirffi

rv_vntit§n iır iıişıSışnnıg şx,ğı*,*fuşşaş,x,şt

;#ffiffi Hil"ff ;1§}_Yş;l*i}.il:"ylyki.,rnayüvtd§ıbseıaçıdokıırar._Çoc*tınyla gerchigi _,*, ı*,*_,_.";,İ',-,lj"l 1 1:ıı:ıa*"jÇin 
ı"eiilerlc ivi itetişim

arasıııda ırk, ül, diı\ rsık .ınri:,İİ, -,rrİİu-*_ ;_ _;:1;;;'Ç; 
'"'elilerİ yönlendirir. Vcıilor

i:* day*iı aynıııcılık yepırııev- oKuL vöışnriııi v§ T{}r.§-§j,ış iaş tı,i.5xiı-.*w.gış şşix iııcpırn
Eğitimci; Öğcncilerin kaJit*ii :'iil rği|im,üğ:*ı:r: hiııı:*,ı *lrşş1,* sağlarnai için otulffiffi :İlil:İ"İxŞ;:i,fflİ,§ş*::T; ::- 

ılı,,r* uiİ ıirjr.ıie il;. Kıınİıı
Şorumlulııklqnnıycrinegedı*ekrı**toı*, ''i'"',1,!j}l; l':Şı 1ıııeiıif ve aktif rol cagibı,

İ; [§t#ffi'"r*Ş[t§ *t}w *n s,i,ı,,1,1 şş. tiq} ın üşcıı§R ..,a vuJLDn
okul Yöneticilcri; eğıtiğt ve ö§ııtiııı:* .ş-t:}lıiı.!; t-ı.ü $.]1ı.Jr.iı: t.gerekcn önlemleri alır. rrr*İ, ıru,*,*İ'İ.,',,,'_.İ',." 

".:İİ" 
**"dıı 1'ıpılabilmesi için

kuilanıtınısııı sağıar. ör;;;- ;,ö;i ;;-, J,l,i _,, _;;;§', J: _,İH:,Lff ,,ffi;si}Ö§i görİıŞ vo ıilÇ §tıillsünç &:Ç, &***:rş yepffir=. *****rı*, öğınııciler ve vclilçtiıokulda yaşaııan sorunlsn açık bir ş*illiŞ*lro*l* *ti-üe${ğrü ,,,,İ*n ,*,jr, şşruniaşa çöziiın üıçfckonusunda gs,ret u*snriı ögr*--iı-"- -*i**;;-§;;İ;*İ'İ,**, ıılarnk vctitçriş olumlu vç
ffi #İö^İffi-":,§:n§run-"",ı,,*]u**o*-İ-'**,*,*rı****iJuğşıüih

j



ETiiü .bAyRA§§ş i§-i{§§,§Ri

, Görevin yerine gstİrİİnesiııd* karnu hir-nt*İİ bşİinçiı Halka hizmet biiinçiı Hizrııet ştarıdartlarma ıryfnaı Amaç ve nıisyona bağlıİıkı Dürüstiük ve tanafsıelık. §aygınlık ve güven
. Nezaket vs §aygı
. yetkili makarntara bildirirn. Çıkar çatışmasından kaçı*maı Görev ve yctkiİçrin rnenf*at sağlıımşk ın*şıı;:3,İıı kuİİatııİmamasıı Hediye almg ve menfaat sağ§aıı:a ya*ı*$. Karrıu maliarı ve kaynakl*rlın kulişnır:rıı. Savurganlıktan kaçınma
. Bağlayıcı açıklanıaiar,ı,ş gerçtk tiışı }ıeyanı Bilgi vürıne saydamlık vg iffitıtınnçıiık. Yöneticiierin hesap vürınü sarunıluiuğu. Eski kamu göreviileriyte iiişkilerı Mal bildirimindç bulunııaa



sıix ıĞltliıu,ğılır lıişılı ıçıııı}ı{ııa

iiff rİ.q"ö,;Xİrff :Xfi itr ji.iş;i-yğnetıciı*rı,ınıaııf miıtLtds.,ı,rtıı İıteurcgit,rılçrlnln ııgriimesi. 
rlı 

',.'}İrİfiüf Şğrtlrli Şiarak Ştik oayıan§ lııthrı ıç trlçıhil
ı,§ğıtıİİı stmlnırlırİ- bı|ımsıt o|ıra l düı*nl*nebilereği giİıİ h*ı.h;İÇrisinde de rcr ılıblitce}tir. - -*-''"Çilt{"'ereŞı giİıİ h*ı'haŞ§i bir sçminçr, iurs yıdı tophn}

;irff '#;ffiru;şff :n:i::ilil:n§::,ff :--eıgörevıandıf 
ıhc€ıtk§ııtbı

ıİılşçlP|r. üğtım vıımıi üıĞre €tiıü io;u; Prsİtı aİadımkyınlğdçn diıtçı
tnrmıioııtıgundı dınayımıi. ağıtimciıergöffjj§}.§lij.l bllşiııt ou*.,rrı,rJ*İrj.**

5.§ğitlırdır konuqJndı ;ı,ııkiğinda 8ıianlığımı: Ştik Köıtlisy*nş ile i*ibata g*çilectktir.
6, Eııtıın ğüııtımh ıısımıınr§l bıkıırı ınçlan şüititii* ı. dç rı görytvi a lırı§ııtdın sıçilccıktİr. *ıi'Ç'ı]l'Ei ut':i gorrıtf f 

'İlİöyan 
öğretııı*n yı yünctkİlcr

7,€İ{tjİnbrde kullınılıcıİ çerç€vq progröm, ıöıll§n çiıılş*si, cirrı*k nlıylır, ğrnd< sunumlır8ıkınlığımıı €tiİ Xonılıpnu wut ııvds*a, yu. *ı**kt*dır. iiler bu

trffi tlffi H.ciıum 
* --i-,* 

" 
* tc ,, |*y ıa rı, u, * .-.,, i -,1'İl?İŞff ffi ilffi

L1-#İİŞ* 
gİİüm vır}hca} pırıonelin düıeyl*rİın şöre *ı aı ikisaat tn fıılı i§ gün olaıık

İ;İrl}}ffİ,ffi:|ıurs'ıe ŞŞm|ntı'l*rde g*reçsş;*ı: ıı* ğörğçde yütseırrc aiıı,mığıııdt.tıı

İ;İ,'ffi:İfififfcıtolan €*itım könulörı. kıtııırncııır, tarih, süre oıarık h",yıı sonundı

:


