
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI 

          ETİK 

          Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve 
temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davranışları ile 
ilgili sorunları ele alıp inceleyen, iyi nedir? Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Ne 
yapmalıyız? gibi sorulara cevap arayan felsefe dalı anlamlarına gelmektedir. Etik, kişinin 
davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara ‘‘işlerin 
nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve 
standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı 
yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir. Öte yandan etik, felsefenin ahlakla 
ilgilenen dalına da denilmektedir. Felsefenin bu dalı, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal 
ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyikötü gibi 
açılardan araştırır. Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amaç, devlette 
ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır. 
Etik, günümüzde çeşitli mesleklerin yürütülmesinde uyulması gereken değerlerin başında 
gelmektedir. Siyasette, yönetimde, yargıda, ticaret hayatında, tıpta, eğitimde, bilim, sanat ve 
basın-yayın alanlarında, etik ilke ve değerler ön plana çıkmaktadır. Kısacası Etik,  

• İnsan tutum ve davranışlarının iyi-kötü ya da doğru-yanlış yönden 
değerlendirilmesidir.  
• Ahlakın temellerini inceleyen felsefenin bir dalıdır.  
• Ahlak ilkelerinin tümüdür. 
• Meslek Ahlakı ilkeleri ve kurallardır. 
• Evrensel bir nitelik gösterir. 
•  

        KAMU YÖNETİMİNDE ETİK 

         Kamu yönetiminde etik ise, kamu görevlilerinin, karar alırken ve kamu hizmetlerini 
yürütürken uymaları gereken tarafsızlık, dürüstlük, adalet, saydamlık ve hesap verebilirlik 
gibi bir takım ahlaki değerler ve ilkeler bütününe denir. 

        ETİK YÖNETİM 

        Bu değer ve ilkeleri benimseyen, karar ve işlemlerinde uygulayan yönetime, ETİK 
YÖNETİM denir. 

        ETİK VE AHLAK 

        Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve 
temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davranışları ile 
ilgili sorunları ele alıp inceleyen, iyi nedir? Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Ne 
yapmalıyız? gibi sorulara cevap arayan felsefe dalı anlamlarına gelmektedir.  

        Ahlak ise İngilizce morals, Almanca moral, Fransızca morale olarak ifade edilir. Belli bir 
dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireylerin birbirleriyle ilişkilerini 



düzenleyen törel davranış kurallarının, yasalarının, ilkelerinin toplamı olarak ifade 
edilmektedir. Acaba Ahlak Felsefesinin konusu nedir? İnsanın günlük hayatta birçok 
davranışı vardır. Bunlardan bir kısmı zorunlu olarak yapılan davranışlardır. Nefes almak, 
yemek yemek gibi. Bir kısmı da özgür irademizle seçerek yaptığımız davranışlarımızdır. 
Yerde bulduğumuz parayı sahibine vermek gibi. İşte bu ikinci tür davranışlar, yani sosyal 
hayatta kişinin özgür iradesiyle seçerek yaptığı fiil ve eylemler Ahlak Felsefesinin konusunu 
oluşturur. Dolayısıyla ahlak ile onun felsefesi birbirinden farklı şeylerdir. Etik, ahlakın 
felsefesidir. Ahlak felsefesi toplumda var olan ahlak üzerine düşünme etkinliğinde 
bulunmaktır. Yani önce ahlak var, onun üzerine felsefesi var. Ancak günümüzde etik ve ahlak 
kelimeleri yaygın olarak birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Etik ve ahlak çoğu kez 
birbirlerinin yerine ve dönüşümlü olarak kullanılmakla birlikte genel olarak bu iki kavramın 
birbirinden farklı olduğu kabul edilmektedir.  

        Etik, ahlak felsefesi olarak ta tanımlanmakta olup bu anlamda “insanların kurduğu 
bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, kuralları, doğru yanlış ya da iyi-
kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir.’’  

        Ahlak olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık etik, bu olgunun 
kendisine yönelik araştırmadır. 

       MESLEK ETİĞİ  

            Meslek etiği, özellikle doğrudan doğruya insanla ilgili mesleklerde uyulması gereken 
davranış kuralları olarak tanımlanabilir. Meslek etiğinin en önemli yanlarından biri, dünyanın 
neresinde olursa olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun 
davranmalarının gerekli olmasıdır. Meslek etiğinin temelinde insanlarla ilişkiler yatar. Aynı 
meslekten bireylerin birbirleri ile ilişkilerinde belli davranış kalıplarına uymaları meslek 
etiğinin gereğidir. Meslek etiği, her zaman bir grubun eseridir. Meslek etiği grup onu 
koruduğu sürece yürürlükte kalabilen ve bireylere emreden, onları şu ya da bu şekilde 
davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerine bir sınır çizen ve daha ileri gitmelerine engel olan 
kurallardan oluşmuştur. 

            Meslek etiği kuralları olarak belirlenen ve üyelerinin genel ve ortak olan davranış 
biçimlerini tanımlayan ilkelerin üç temel işlevi vardır: 

 1. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak. 

 2. Meslek içi rekabeti düzenlemek.  

3. Hizmet ideallerini korumak. 

        ETİK KOD  

       Belli bir grup ya da ülke içindeki insanların nasıl davranmaları gerektiğinin gösteren 
yazılı kurallardır. Çalışanların hangi davranışlarının kabul edilebilir bulunduğuna ilişkin 
olarak yol gösteren, meslek ya da kurum tarafından belirlenen davranışlardır. 

 



         ETİK İLKELER 

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 
• Halka hizmet bilinci 
• Hizmet standartlarına uyma 
• Amaç ve misyona bağlılık 
• Dürüstlük ve tarafsızlık 
• Saygınlık ve güven 
• Nezaket ve saygı 
• Yetkili makamlara bildirim 
• Çıkar çatışmasından kaçınma 
• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 
• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 
• Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı 
• Savurganlıktan kaçınma 
• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 
• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 
• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 
• Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 
• Mal bildiriminde bulunma 

 

 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONU ETİK 
FAALİYET PLANI SIRA NO- YAPILACAK ÇALIŞMALAR- TARİH- KATILIMCILAR- 

AÇIKLAMALAR 

1 • Etik Komisyonunun kurulması, 

** İdareciler 

** Öğretmenler 

• Okulumuz personelince Etik Sözleşmesi doldurulması, 

• Okulumuz personeline Etik Davranış İlkelerinin tanıtılması, 

• Okul Aile Birliği ile işbirliği yapılarak velilere, çalışanlara ve öğrencilere yönelik 
bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması, 

• Etik Davranış İlkelerinin okul panosuna asılması 

2-  

  ** İdareciler 



  ** Öğretmenler 

  ** Öğrenciler 

  ** Veliler 

3 • 25 Mayıs Etik Günü faaliyetleri, 25 Mayıs Okul Personeli, Öğrenciler ve Veliler 

 

 

 

 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU ÇALIŞMALARI 

 Okulumuzda “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik” gereği 06/01/2017 tarihinde Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu  Etik 
Komisyonu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU 

Komisyon Başkanı : Tuğba SELMAN Müdür Yardımcısı 

Üye : Filiz AYDOĞAN KOÇ Sınıf Öğretmeni 

Üye : 

   Okulumuz personeline Etik Davranış İlkelerinin tanıtılması, benimsetilmesi ve uygulanması 
ve bu konuda yapılacak etkinlikler, Etik Günü Belirli Gün ve Haftalar içerisinde yer almıştır. 
Etik Davranış İlkeleri okul panosuna asılmıştır. 

  Yönetmelik gereği Okulumuz personelince Etik Sözleşmesi doldurularak sicil dosyalarına 
konulması sağlanmıştır. Etik Komisyonu gerektiğinde toplanarak gündemdeki konuları 
görüşmektedir.  25 Mayıs 2013 Etik Günü için Okulumuz personeline Etik Bilgilendirme 
Toplantısı yapılması planlanmıştır. Okulumuz Etik Komisyonu çalışmalarını planlandığı 
şekilde sürdürmektedir. 

OKUL/KURUM ETİK KOMİSYONU FAALİYET BİLGİLENDİRME FORMU 

OKUL/KURUM İLÇE :SİNCAN 

OKUL: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 

ADRESİ: Ankara Caddesi Bülbül Sok. No16 SİNCAN ANKARA 

YAPILAN FAALİYET BİLGİLERİ 

Etik Ve Etik İlkeler Hakkında Öğretmen, Öğrenci ve Veli Bilgilendirmesi 



İÇERİĞİ (NELER YAPILDIĞININ KISA ÖZETİ) 

Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu Etik Komisyonu tarafından 
planlanan Etik ve Etik ilkeler hakkında slayt programı eşliğinde bilgi verildi. 

KATILIMCILARI: Öğretmen, Öğrenci ve Veliler 

SONUÇLARI Etik ve Etik İlkeler hakkında katılımcılar bilgilendirildi. 

OKUL/KURUM ONAYI 

Birol COŞAR 

Okul Müdürü  


