
T.C.
M1LLJ EGITIM BAKANLIGI

insan Kaynaklari Genel Miidurliigu

Sayi : 97202150/730.06/6531543 24.06.2015
Konu: Egitimciler icin Mesleki Etik Ilkeler

GENELGE
2015/21

Ekonomik ve sosyal hayati olumsuz ctkileyen, ahlaki degerleri asmdiran, kamu kurumlanna
olan giivcni zcdeleyen tiitum vc davramslara karsi kurumsal kapasitenin gelistirilmesi, giivenilir bir
yonetim anlayisimn olusturulmasi amuciyla hazirlanan "Turkiye'de Saydamhgin Artinlmasi ve
Yolsuzlukla Mucadclcnin Guclendirilmcsi Strateji Belgcsi vc Eylem Plani" Bakanlar Kurulunda
kabul cdilmis, 22.02.2010 tarihli vc 27501 sayih Resmi Gazctc'dc yayimlanarak uygulamaya
konulmustur.

Soz konusu Eylem Planmda; kamu yonetimi icerisindeki her birmeslek grubu icin ayn ayn
etik ilkelcrin belirlcnmcsi ve cikar catismalarimn onlenmesi ongorulmus, bu amacla Egitim-Ogretim
Hizmeti Verenler icin Mesleki Etik ilkelerin belirlcnmcsi cahsmalarma ba§lanmi§tir.

Cah§malarda, Birlc§mi§ Millctler "Kamu Gorevlilcri Icin Uluslararasi Davrams Kurallan" ve
Basbakanhk "Kamu Gorevlileri Etik Davram§ tlkeleri lie Basvuru Usul ve Esaslan hakkmda
Yonctmclik" csas altnmi$tir.

Bu dogrultuda tinccliklc Bakanligimi?. birimlcrinin yazih goriisleri almmi§, Ba^bakanhk,
Bakanhgimiz vc ogretmen scndikasi tcmsilcilerindcn bir cah$ma grubu olu§tumlmu§tur. Daha sonra,
izmir'de Bakanhgimiz temsilcileri, mil l i egitim §ube mudiirleri, mufetti^ler ve bran§ ogretmenlerinin
katihmi ile bir komisyon cali^masi yapilmi^tir. Bclirlenccck ilkelcrin uluslararasi ilkeler ilc uyumunu
saglamak amaciyla degi§ik tilkc ornckleri cah§maya entegrc edilmi§tir. Ba^bakanlik koordincsinde;
Bakanhgimiz temsilcileri, milli egitim sube miidiirleri, okul mudiirleri, ogretmenler, ogrenciler,
veliler, sivil toplum ve scndika temsilcileri ilc akademisyenlerin katildigi iki ayn cahstay daha
duzenlenerek cah§maya son §ekli verilmistir.

Egitim personelinin, ornck insan olarak ulusal ve uluslararasi etik kurallara uymasi
kacmilmazdir. Soz konusu etik ilkeler, halihazirda egitimciler tarafindan kabul gormekle birlikte,
cahsmanin amacina ula^abilmesi bu ilkelcrin davran^a donustiirulmesinc baglidir.

Bu amacla, genelge ekinde gonderilen "Egitim-Ogretim Hizmeti Verenler Icin Mesleki Etik
ilkelcr"in her diizcydeki yonetici, ogretmen ve turn egitim personeline imza karsihgi duyurulmasi,
etik ilkelerin tamtilmasi, denetimlerde yoneticiler ile maarif miifettisleri tarafmdan izlenmesi
saglanacaktir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
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EGITtM -OGRETTM HlZMETl VERENLER I^IN MESLEKI ETlK 1LKELER

I-OGRENCILER JLE JLI^KILERDE ETIK ILKELER

1. Scvgi ve Saygi

Egitim ve ogretim faaliyctlcri baslangicindan son asamasma kadar, scvgi ve saygi iizcrine
dayandinhr. Egitimci; hcrhangi bir diizey farki vc cksikligi gozetmeden biitiin ogrencileri
severek, sevdigini hisscttirerek, onlara scvgiyi asilar. Kiiciiklcrc karsi sevginin, biiyiiklcrc
kar$i saygmin oncmini anlatirken onceliklc kcndisi ornek olur, ogrcnciyi utandiracak.
onurunu kiracak soz ve davranislardan hassasiyetle ka^imr.

2. iyi Ornck Olma

Hgitimci; soz, davranis. hal. harckct ve goriintusu ilc ogrcncilere iyi ornck olur, bilgi
hirikimiylc ogrcncilcrde ogrenme istek vc azmini uyandinr. Kotti ornek olusturacak tutum ve
davranislardan kaeimr.

3.Anlayi§li vc Ho$gorulu Olma

Egitimci, ozelliklcri bakimmdan farklihk gostcrcn biitun ogrencilcre digcrlcri gibi anlayis ve
hosgorii ile yaklasir.

4. Adil ve E§it Davranma

Egitimci; meslegini iera ederken oncclikle insan haklanna saygi duyarak; irk, dil, din. renk.
siyasi gortis ve aile stalusu go/etmcden, Ogrencilere adil vc c^it davranir. Ogrcncilere cgitim-
6'grctim firsatlarindan adil yararlanma hakki tanir, her ogrcnciyc esit sckildc ilgi gostererek
onlarm iyi yetismelcrini saglar.

5. Ogrencinin Geli$imini CiO/etme

Egitimci; 6'grencilerin fi/iksel, duygusal, sosyal. kultiirel ve ahlaki geli^imlerini go/etir. bu
dogrultuda ogrencileri ile samimi vc guvenc dayali ilctisim kurar. Derslerde ogrcncilcrin
kcndini rahal bir sckilde ifadc etmesi, dersc katilimlan konusunda onlan eesarctlendirir.
Bedcncn vc ruhcn saghkh, iyi ahlakli. kendine giivcnen. sorumluluk sahibi bireylcr
yeti^tirmek iein gercken cabayi goslerir.

6. Ogrenciye Ait Bilgileri Saklama

Egitimci; ogrenciyle i lg i l i edindigi bilgilcrin gi/.liligine riayet cdcr. vasal /orunluluklar vc acil
durumlar disinda bu gi/li bilgilcri korur vc kimscylc paylasma/.. Ogrencinin 6/.el hayatina ait
bilgilcri, ailesinin disinda kimscye aciklama/.

7. Menfi Psikolojik Durumlari Yansitmama

Egitimci; kisiseK ailevi ve eevresel nedenlerle uziintii, sikmti, mulsu/luk gibi kisisel
durumlanni Ogrencilere yansilma/ ve onlan a^iklamaz.



8. Kotii Muameleden Kacinma

Egilimci; ogrencinin beden ve ruh sagligini, fi/iksel, sosyal geli^imini ve egi t imini olumsuz
yonde elkileyecek sekilde davranma/. Bir ogrencinin okul icinde ve okul dismda kotii
muameleye ugradigini fark eltiginde gcrckli tedbirleri alir. durumu yctkili makamlara bildirir.

II-EGITiM MESLEGJNE iLi$KIN ETlK ILKELER

9. Mcslcki Yeterlilik

Hgitimci; saygm ve onurlu hir meslegin mcnsubu oldugu bilinci ile hareket eder. Gorcvinin
gerektirdigi bilgi, nitelik ve yeteneklere sahip olabilmek icin. her tiirlii bilgiyi. bilimsel ve
teknolojik gelismeleri takip ederek gelisimini surdiirur. Meslegini sevmedigi i/lenimini
goslerecek davrani§lardan kacinir.

10. Saglikh vc Giivenli Egitim Ortami Saglama

Hgitimci, egitim ve ogrctim ortammda ogrenci saghgmi ve guvenligini tehdit edebilccck her
turlii unsurun ortadan kaldinlmasi konusunda uzerinc dti§en sorumlulugu yerine getirir,
egitim ve ogretimin guven ve dii/,en icinde yapilmasini saglar.

11 . Mcsai ve Dcrs Saatlcrinc Uyma

Hgitimci, mcsai ve dcrs saatlerine titizliklc uyar; derse gee gircrek, dersten erkcn aynlarak ya
da gercegc aykin mazeretler iircterek egitim siirccini kesintiye ugratmaz. Dcrs saatlerini ctkin
vc verimli kullamr. Dersten gee aynlmak suretiyle ogrencinin dinlenme hakkini cngellemez.

12. Hcdiye Alma

Egilimci. Ogretmenler Gunii gibi 6/el gtin ve haftalarda verilcn. maddi degeri olmayan
sembolik nitelikteki hcdiyeler haric. mcslcki karanm ve tarafsizhgini etkilemcsi muhtemel
herhangi bir hcdiyeyi kabul etmez.

13. Ki$isel Mcnfaat Saglama

Hgitimci, mesleki nuiu/unu kullanarak ki§iscl meniaat saglama/; kurum kaynaklanm, arac ve
gereclerini ki^iscl amat; icin kullanmaz. Yardimci dcrs kitabi ve diger arac gere^leri sadece
ogrcncilcrin gelisimini gozetmek uzcre tavsiye eder. Bunun dismda bir gerekccyle, cikar
saglama amach istek ve yonlcndirmclcrden ka9imr.

14. Ozel Ders Verme

Kgilimci, kanuni istisnalar haric olmak iizcrc ogreneilere iicrct ve\ baska bir mcnfaat
ozcl ders vermez.

15. Bagis ve Yardim Talebinde Bulunma

F.gitimci. ogrenci ve velilerden bagi§, yardim veya ba§ka bir isim altinda para yada esya
talebinde bulunmax, bunlarla ilgili /orunluluk getirmez.



Ill- EGiTiMCILERLE iU$KJLERDE ETIK ILKELER

Fgitimci; meslektaslan arasinda irk, dil. din. renk. cinsiyet, siyasi goriis ve aile statiisiine
dayali aynmcilik yapmaz. Meslektaslarma, ogrencilerle i lg i l i gtiven sarsici veya onyargih
yaklasmalara nedcn olacak sekilde lelkin vc yonlendirmede bulunmaz. Meslektaslan ilc ilgili
edindigi bilgilcrde gizlilige riayct cdcr. Ogrencilerin hu/urunda vc dcgisik orlamlarda
meslektaslari aleyhinc soz soylcmez. olumsuz soz vc davramslardan kacimr. Meslektaslan ile
ogrencilerin kalitcli bir egitim-ogrctim almasi icin isbirligi yapar. bu siirecle karsilastigi
sorunlan okul yonetimi ilc paylasir.

IV-VELlLER FLE iU^KILERDE ETIK ILKELER

ligitimci, ogrencilerin sosyal, fiziksel, duygusal, kultiirel, ahlaki, mancvi ve dustinscl acidan
gelisimlerini saglamak. beccri vc ycteneklerini ortaya t;ikarmak icin velilerle iyi ilctisim
kurar. (^oeuklariyla gcrcktigi gibi ilgilenmeleri konusunda vclileri yonlcndirir. Veliler
arasinda irk. dil. din. renk. einsiyet. siyasi gortis, ve aile statiisiine dayah aynmcilik yapmaz.

V- OKUL YONETIMi VE TOPLUM ILE ILi^KILERDE ETIK ILKELER

Ugitimci; ogrencilerin kaliteli bir cgitim-ogretim hizmcti almasim saglamak iein okul
yonetimi ilc isbirligi yapar, bu siirecte karsilastigi sorunlan yctkili birime bildirir. Kurum
kaynaklarmi etkili. vcrimli ve lutumlu kullamr. Topluma karsi pozitil' vc aktil' rol sergiler,
sorumluluklarim yerinc gclircrek ornek olur.

VI- OKUL YONETiCILERINiN; OGRETMENLER, OGRENCILER VE VELILER
ILE ILif>KiLERfNDE ETIK ILKELER

Okul yoncticileri; egitim ve ogrctimin saglikli vc giivenli bir orlamda yapilabilmesi icin
gerckcn onlemleri ahr. Kurum kaynaklarimn etkin. vcrimli ve lutumlu bir sekilde
kullanilmasmi saglar. Ogretmcnlcr, ogrenciler vc vcliler arasinda irk. dil. din. rcnk, cinsiyet,
siyasi gortis ve aile statiisiine dayah aynmcilik yapmaz. Ogretmenler. ogrenciler ve velilerin
okulda yasanan sorunlan acik bir sekilde itadc ctmesinc imkan vcrir. sorunlara coziim urctmc
konusunda gayret gosterir. Ogrencilerin egitim vc 6'grctimiyle ilgili olarak velilerle olumlu ve
siirekli ilctisim kurar. Egitim hizmetlcrinin yiirutulmesinde ogrctmenler arasinda csitlik.
tarafsizlik vc liyakat ilkclerine riayct cdcr.


