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ET‹K L‹DERL‹K PROGRAMI 

E⁄‹T‹M PAKET‹N‹N ÖZET‹

““EEttiikk  LLiiddeerrlliikk  PPrrooggrraamm››””,,  AAvvrruuppaa  KKoonnsseeyyii  pprroojjeessii  [[TTüürrkkiiyyee’’ddee  YYoollssuuzzlluu¤¤uunn  ÖÖnnlleennmmeessii  ‹‹ççiinn  EEttiikk
PPrroojjeessii  ((TTYYEECC)),,  CCooEE  PPrroojjee  NNoo..  EECC//11006622]]  ççeerrççeevveessiinnddee  KKaammuu  GGöörreevvlliilleerrii  EEttiikk  KKuurruulluu  ttaarraaff››nnddaann  yyüü--
rrüüttüülleenn  vvee  TTüürrkk  kkaammuu  yyöönneettiimmiinnddee  uuyygguullaannaaccaakk  eettiikk  iillkkeelleerr  vvee  ddaavvrraann››flflllaarr››  iiççeerreenn  bbiirr  ee¤¤iittiimm  pprroogg--
rraamm››dd››rr..  

Etik Liderlik Program›, kamu görevlilerine görevlerini yerine getirirken “kurallara uygun dav-
ranma” konusunda yard›mc› olmak üzere rehberlik ve destek sa¤lamay› amaçlar. Bu program,
afla¤›da say›lan çeflitli araçlardan oluflmaktad›r:

➟ E¤itici K›lavuzu, Türkiye’de kamu hizmeti veren resmî kurumlarda uygulanacak e¤itim

faaliyetini yürütecek olan E¤itici’nin ihtiyaç duydu¤u her türlü bilgiyi içerir. Program’la ilgi-
li olarak “ad›m ad›m” yöntemini izleyen K›lavuz; etik ve karar alma konular›nda temel okuma kay-
naklar›n›, ö¤renme ve e¤itimin kolaylaflt›r›lmas›n› sa¤layacak genel bilgileri, e¤itimin planlanma-
s›, yönetimi, sunulmas› ve izlenmesi gibi konularda pratik bilgileri kapsar. K›lavuz; ayn› zamanda,
kamu görevlilerinin karfl›laflabilece¤i etik ikilemleri aç›klayan bir dizi örnek olay ve senaryolar›,
etikle ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki de¤er ve ilkelerin görevle ilgili (mesleki) kararlar al›n›rken
nas›l uygulanaca¤› konusunda tavsiyeleri ve e¤itim s›ras›nda do¤rudan kullan›lacak konuflmac›
notlar›n› da içerir.

➟ E¤itim Faaliyeti, bir kamu görevlisi taraf›ndan al›nan herhangi bir kararla ilgi-

li olarak, karar al›c›, karardan etkilenenler ve karar al›c›n›n ba¤l› bulundu¤u kurumun temsil etti¤i
farkl› bak›fl aç›lar›na odaklan›r. Bu çok yönlü yaklafl›m, bütün kararlarda “siyah ve beyaz” aras›n-
da kolay bir seçim yap›labilece¤i varsay›m›n› do¤rudan sorgulamak üzerine kurulmufltur. Bu yak-
lafl›m; farkl› bak›fl aç›lar›n› dikkate alarak de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, al›nacak herhangi bir karar
için tek bir do¤ru ya da yanl›fl›n, siyah ya da beyaz›n bulunmad›¤›n›, ancak bu kararlar›n bir “gri
alan” üzerinde yer ald›¤›n› ifade eder. Bu yaklafl›m, kat›l›mc›lar›n, halk›n (vatandafllar›n) ayn› so-
runu farkl› bak›fl aç›lar›na ba¤l› olarak farkl› görebildiklerini anlamalar›n› sa¤lar. Böylece, kat›l›m-
c›lar (kamu görevlileri), sadece baflkalar›n›n kendi davran›fllar›n› (eylemlerini) ne flekilde alg›laya-
ca¤› konusunda de¤il, ayn› zamanda bir konunun bir baflkas›n›n bak›fl aç›s›ndan nas›l görünece-
¤ini anlama konusunda da yeteneklerini gelifltirirler. Bu yaklafl›m, kat›l›mc›lara, kiflisel ve kurum-
sal de¤erleri birbirinden ay›rt etmelerine ve her birinin karar alma sürecinde nas›l uygulanaca¤›-
na iliflkin tecrübe kazand›r›r. Böylece, kat›l›mc›lar›n karar alacaklar› konu ile ilgili tüm ilgi-
li bilgiler ile mevcut kanun ve düzenlemeleri göz önünde bulundurarak etik karar alma becerileri
geliflir.

➟ Uygulama K›lavuzu, kamu kurulufllar›n›n, E¤itici’nin rehberli¤inde kurumlar›n›n Etik Li-

derlik Program› için haz›rlanmas›na ve bunun ard›ndan kurumun karfl›laflt›¤› temel etik sorunlar-
la do¤rudan ba¤lant›l› ve bu sorunlar› vurgulayan Etik Liderlik Program›’n›n haz›rlanmas›na yar-
d›mc› olmak üzere kullan›l›r. Her fleyden önemlisi, Uygulama K›lavuzu, verilecek e¤itimin ard›n-
dan kurumda etik ilke ve davran›fllar›n nas›l pekifltirilece¤i konusunda tavsiyeleri içerir.

➟ Etik PowerPoint Sunumu, e¤itim s›ras›nda E¤itici taraf›ndan kullan›lacak olan ve kuru-

mun genel durumunu ve iflleyiflini gelifltirmek amac›yla ço¤alt›lan yard›mc› görsel materyallerdir.

➟ Etik Hat›rlatma K›lavuzu, Türk kamu yönetiminde etik de¤erler ve ilkeler hakk›nda te-

mel olgular› ve yol gösterici bilgileri, günlük etkinliklerde gösterilmesi gereken davran›fllar hakk›n-
da rehberlik yapacak pratik örnekleri içerir.
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Önsöz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu; 5176 say›l› Kanun ile kamu görevlilerinin uymalar› ge-

reken saydaml›k, tarafs›zl›k, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yarar›n› gözetme gibi

etik davran›fl ilkelerini belirlemek ve uygulamay› gözetmek üzere kurulmufltur. kurulun

temel görevi; etik davran›fl ilkelerini belirlemek, etik ilkelerin ihlal edildi¤i iddialar›na ilifl-

kin baflvurular› incelemek, hediye yasa¤›n›n kapsam›n› belirlemek, kamuda etik kültü-

rünün yerlefltirilmesi için gerekli çal›flmalar› yapmak ve nihayet, etik ilkelerin kamuda

uygulanmas›n› gözetmektir.

Bu çerçevede, kurulumuz taraf›ndan haz›rlanan ve Avrupa Birli¤i Mali ‹flbirli¤i 2006

Y›l› Program› kapsam›nda kabul edilen “Yolsuzlu¤un Önlenmesi ‹çin Etik Projesi”, 30

Kas›m 2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 30 Kas›m 2007 tarihinde onaylanm›flt›r.

Projeye iliflkin çal›flmalar, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Avrupa Birli¤i ve Avrupa Konse-

yi ile birlikte yürütülmektedir ve iki y›ll›k bir dönemi kapsamaktad›r.

Yozlaflma ve etik d›fl› davran›fllar, bütün toplumlar› ve kurumlar› tehdit eden evrensel

sorunlar hâline gelmifltir. Yozlaflma kavram›; yolsuzluklar›, yasalara ve hizmet standartla-

r›na uymamay› içermesinin ötesinde, etik de¤erlere uymamay› da kapsayan bir kavram-

d›r. Etik, yaln›zca yozlaflma ve yolsuzluklar ortaya ç›kt›¤›nda hat›rlanan ve önemsenen bir

de¤erler ve ilkeler manzumesi de¤ildir ve olmamal›d›r. Etik; yozlaflmaya giden yollar› en-

gelleyen, toplum, siyaset, yarg› ve yönetim sisteminin düzgün ifllemesini sa¤layan, onla-

r›n kalitesini art›ran, bireylerle kurumlar aras›nda güven unsurunu güçlendiren ve dolay›-

s›yla pozitif d›flsall›¤› yüksek olan de¤erler ve davran›fllar bütünüdür. ‹flte bu nedenle, yol-

suzluk ve yozlaflmaya karfl› kamuda etik de¤erlerin ve davran›fllar›n güçlendirilmesini

amaçlayan projemiz, kamu kurum ve kurulufllar›, akademisyenler, sivil toplum kuruluflla-

r›, meslek odalar› baflta olmak üzere tüm ilgili kesimlerin iflbirli¤i içinde ulusal bir kam-

panya fleklinde yürütülmektedir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu olarak, kamu görevlileri aras›nda etik bilinci ve etik kül-

türü gelifltirmek için e¤itim çal›flmalar›na büyük önem ve öncelik vermekteyiz. Proje

kapsam›nda, kamu kurum ve kurulufllar› taraf›ndan düzenlenen/düzenlenecek etikle il-

gili hizmet içi ve di¤er e¤itim programlar›nda görev yapmak üzere, kurumlardan seçi-

len yaklafl›k 85 kifli, uluslararas› standartlara uygun olarak teorik ve uygulama-

l› e¤itim programlar›yla e¤itilmifl ve üst kademe yöneticiler için Etik Liderlik Program› ha-

z›rlanm›flt›r. 

Önsöz
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Etik Liderlik Program› ile kamu yöneticilerine görevlerini yürütürken gözetmeleri gere-

ken etik davran›fl ilkeleri hususunda kurumlar›nda baflar›l› rehberlik çal›flmalar›n› nas›l ya-

pacaklar›yla ilgili gerekli pratik bilgiler verilmifl ve bu amaçla bir e¤itim seti haz›rlanm›flt›r.

Bu e¤itim seti; e¤itici k›lavuzu, uygulama rehberi, etik sunusu ve etik hat›rlatma k›lavuzun-

dan oluflmaktad›r. Söz konusu e¤itim setinde yer alan temel bilgi ve yöntemler, uygula-

mal› olarak çeflitli e¤itim programlar›yla test edilmifltir. Bu e¤itim materyalleri, yer-

li ve yabanc› uzmanlar taraf›ndan büyük bir gayretle haz›rlanm›fl ve böylece hizmet içi

e¤itim çal›flmalar›na önemli katk›lar sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.

Türkiye’de yürütülen kamu yönetiminde etik bilincin ve kültürün gelifltirilmesinde büyük

katk›lar sa¤layaca¤›na inand›¤›m bu çal›flmalarda eme¤i geçen proje ekibine, akademis-

yenlere, kurul personelimize ve e¤iticilere ayr› ayr› teflekkür etmek isterim. 

Bu e¤itim setinin tüm ilgililere yararl› olmas›n› dilerim.

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ

Baflkan

Etik Liderlik Program› E¤itici K›lavuzu
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BÖLÜM 1:

KILAVUZ’UN YAKLAfiIMI

1. Girifl

Bu bölüm; E¤itici K›lavuzu’nun kullan›m amaçlar›n› özetlemek suretiyle K›lavuz’a bir girifl sa¤-
lar. Ayr›ca K›lavuz’un Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun faaliyetlerine yönelik faaliyetlerine yönelik
hedefini aç›klar ve Etik Liderlik Program› ile olan iliflkisini kurar. Her fleyden önemlisi, “Program
E¤iticisi”nin rolü ve sorumluluklar›n› tan›mlar (Terimler Sözlü¤ü Ek 1’de sunulmufltur.) 

2. Özet ve Genel Bak›fl 

Bu bölüm afla¤›daki sorular› yan›tlamaya yöneliktir:

• Kamu Görevlileri Etik Kurulu nedir?

• Etik Liderlik Program› nedir?

• E¤itici K›lavuzu’nun amac› nedir?

• K›lavuz nas›l okunmal› ve kullan›lmal›d›r?

• Program E¤iticisi’nin rolü ve sorumluluklar› nelerdir?

Bu bölümde, E¤iticilerin konuyla ilgili arka plan› oluflturan bilgi kaynaklar›na ulaflmalar›n› sa¤-
layacak okuma kaynaklar› ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve yürürlükteki kanun ve yönetmelikler
hakk›nda ek bilgiler yer al›r. Bu bölüm, K›lavuz hakk›nda arka plan sa¤layan bir giriflle bafllamak-
tad›r.

3. E¤itici K›lavuzu’nun Arka Plan› 

Her ne kadar Türkiye’deki kamu görevlileri için resmî kurallar 1960’l› y›llar›n ortas›ndan bu ya-
na yürürlükte olsa da, 8 Haziran 2004 tarihli Resmî Gazete’de yay›mlanan 5176 say›-
l› Kanun kapsam›nda kurulan “Kamu Görevlileri Etik Kurulu”, etik ilkelerin yayg›nlaflt›r›lmas› ile ku-
rumsal ve usullere iliflkin geliflmelere ba¤l› olarak kamu yönetiminde etik kurallarla ilgi-
li bir sisteminin gelifltirilmesi için yeni bir olanak sa¤lam›flt›r. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu
görevlilerinin uymas› gereken; saydaml›k, tarafs›zl›k, dürüstlük ve hesap verebilirlik gibi etik ilke-
lerini oluflturmak ve gelifltirmekle yetkilendirilmifltir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kuruldu¤u ilk y›l içerisinde bir Etik Kod (13 Nisan 2005 tarih ve
25.785 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan “Kamu Görevlileri Etik Davran›fl ‹lkeleri ‹le Baflvuru Usul
Ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik”) oluflturarak etik sisteminin geliflim sürecini, yap›sal ve kültürel
de¤ifliklikleri bafllatm›flt›r. Bu Kanun’un hükümleri ve Etik Kod, Cumhurbaflkan›, TBMM üyeleri, Ba-
kanlar Kurulu, Türk Silahl› Kuvvetleri, yarg› mensuplar› ve üniversiteleri kapsamamaktad›r.
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Yönetmelik, kamu görevlilerinin personel ve kamu kaynaklar›yla olan iliflkilerini de içeren gö-
rev ve sorumluluklar› yerine getirirken izleyecekleri usul ve davran›fllar› düzenleyen etik ilke ve de-
¤erlerin çerçevesini belirlemektedir. Yönetmelikte afla¤›daki etik davran›fl ilkeleri yer almaktad›r: 

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci.

• Halka hizmet bilinci

• Hizmet standartlar›na uyma

• Amaç ve Misyona Ba¤l›l›k

• Dürüstlük ve Tarafs›zl›k

• Sayg›nl›k ve Güven

• Nezaket ve Sayg›

• Yetkili makamlara bildirim

• Ç›kar çat›flmalar›ndan kaç›nma

• Görev ve yetkilerin menfaat sa¤lamak amac›yla kullan›lmamas›

• Hediye alma ve menfaat sa¤lama yasa¤›

• Kamu mallar› ve kaynaklar›n›n kullan›m›

• Savurganl›ktan kaç›nma

• Ba¤lay›c› aç›klamalar ve gerçek d›fl› beyandan kaç›nma

• Bilgi verme, saydaml›k ve kat›l›mc›l›k

• Yöneticilerin hesap verme sorumlulu¤u

• Eski kamu görevlileriyle iliflkiler

• Mal bildiriminde bulunma

Kanun ve Yönetmelikler; en az “Genel Müdür” veya efliti seviyedeki kamu görevlileri hakk›n-
daki flikâyetlerin incelenmesi, bakanl›k ve illerdeki Etik Komisyonlar› ile çal›flmak, etik bilincinin
gelifltirilmesi ve benimsenmesi amac›yla e¤itim verilmesi ile mevcut etik kültürü ve yap›lar›n göz-
den geçirilmesi de dâhil olmak üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na bir dizi sorumluluk yükle-
mifltir. Kurul’un mevcut sorumluluklar›, esas olarak, Yönetmelik ihlallerinin soruflturulmas› ile etik
konusunda bilinçlendirme ve kamu görevlilerinin e¤itilmesi hedeflerine odaklanm›flt›r. K›lavuz, bu
son iki ifllevle ilgilidir. 

4. Etik Liderlik Program›’na Girifl 

Etik Liderlik Program›; etik bilincin art›r›lmas›, etik ilkelerin benimsenmesinin sa¤lanmas› ile
kamu görevlileri etik kodlar›n›n uygulanmas›n› desteklemeye yönelik olarak tasarlanan faaliyet ve
materyalleri içermektedir. Bu program›n temel unsuru e¤itim faaliyetidir. Planl› olarak sunulan fa-
aliyetler, bir kurumun bütün kademelerinde (flelale modeli ile) yayg›nlaflt›r›l›p di¤er faaliyet ve uy-
gulamalarla desteklenir. Bu yaklafl›m, “Etik E¤itim Stratejisi” olarak adland›r›l›r. Bu strateji, UUyygguu--
llaammaa  KK››llaavvuuzzuu’nda anlat›lmaktad›r.

E¤itici’nin Strateji aç›s›ndan önemli bir rolü bulunmaktad›r –bkz. Bölüm 4, Bölüm 6– ancak
kendisinin asli rolü, kurumlarda e¤itim vermek ve ileride e¤itim verecek di¤er E¤iticilerin yetifltiril-
mesine yard›mc› olarak bütün kurumda e¤itimin flelale modeli ile kademeli olarak yay›lmas›n›
sa¤lamakt›r. Bu e¤itimin düzenli bir flekilde verilmesi, “Etik Liderlik Program›” olarak adland›r›l›r.
Program, iki günlük e¤itim faaliyetlerini kapsamaktad›r (bunlar, ayn› kurum içinde fark-
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l› seviyelerde birer günlük faaliyetler olarak da tasarlanabilir). Etik Liderlik Program›’n›n genel
amac›; “Kamu Görevlileri Etik Davran›fl ‹lkeleri ‹le Baflvuru Usul Ve Esaslar› Hakk›nda Yönetme-
lik”te yer alan hükümler ile bu Yönetmeli¤in, kamu görevlilerinin, kamu (halk), personel ve kamu
kaynaklar›n›n yönetimiyle olan iliflkileri de dâhil olmak üzere, görev ve sorumluluklar›n› yerine ge-
tirirken izleyecekleri usul ve davran›fllarla ilgili bilincin ve anlay›fl›n gelifltirilmesidir.

Program; Türkiye’de kamu hizmetlerinin verilmesi ile ilgili bir dizi etik ikilem üzerinde odakla-
narak, etik ilkeleri etkileflimli ve sorgulay›c› bir yaklafl›mla ele almaktad›r. Ayr›ca, birbiri ile çat›flan
güç ve bask›larla karfl› karfl›ya kal›nd›¤› zaman, etik ilkelerin nas›l uygulanaca¤›na iliflkin hususla-
r›n anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

E¤itim sürecinde yap›lacak faaliyetler, tart›flmalar ve analizler, bu faaliyetlerin düzenlenmesi
ve sunulmas›ndan sorumlu kiflilerin yüksek düzeyde e¤itim ve ö¤retim becerisine sahip olmala-
r›n› gerektirmektedir.

(Etik Liderlik Program›’n›n özeti bölüm 4’te verilmektedir.)

5. E¤itici K›lavuzu’nun Amac› 

E¤itici K›lavuzu; Program E¤iticilerine, etik ile ilgili bilgilerini ve etik ilkelerin rol ve sorumluluk-
lar›n yerine getirilmesinde nas›l uygulanaca¤› konular›nda gerekli olan temel bilgi ve tavsiyeleri
sa¤lamak, etkili bir e¤itim için gerekli olan beceri ve bilgileri sunmak, etik e¤itim faaliyetinin nas›l
verilece¤i konusunda özel rehberlik sa¤lamak, kat›l›mc›lar› e¤itim faaliyetinin verilmesinde gerekli
olacak materyallerle donatmak, etik e¤itim ve geliflimin nas›l pekifltirilece¤i konusunda kurumla-
ra tavsiyeler verirken yol göstermek üzere gelifltirilmifltir.

6. E¤itici K›lavuzu’na Genel Bak›fl

Buna ba¤l› olarak K›lavuz’un geri kalan bölümleri afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir:

BBÖÖLLÜÜMM  22:: Eti¤in anlam›, eti¤in ça¤dafl kamu yönetimindeki rolü ve yeri hakk›nda temel bilgile-
rin ve etik standartlar›n gelifltirilmesi için gerekli olan yaklafl›mlar›n bir özeti.

BBÖÖLLÜÜMM  33:: Ö¤renme sürecini tan›mlanmas›, “E¤iticilerin E¤itimi” hakk›nda genel beceri ve bil-
giler, e¤itim sürecinin bafllat›lmas› ve sürdürülmesinde gerekli olan faaliyetler, e¤itim
sürecinin her bir aflamas›n›n de¤erlendirilmesi ile E¤itici’nin bu süreçteki sorumluluk-
lar› hakk›nda bilgi ve tavsiyeler.

BBÖÖLLÜÜMM  44:: E¤itici için ifllerli¤i olan bir yap›n›n oluflturulmas› amac›yla Program’›n içeri¤inin ve ya-
p›s›n›n bir özeti.

BBÖÖLLÜÜMM  55:: E¤itim faaliyetlerinin bafllat›lmas›ndan önce, gerekli olan haz›rl›k faaliyetleri hakk›nda
rehberlik.

BBÖÖLLÜÜMM  66:: E¤itim faaliyetlerinin sunulmas›nda E¤iticilere rehberlik.

BBÖÖLLÜÜMM  77:: E¤itimin pekifltirilmesi için kurumla yürütülecek olan irtibat›n nas›l sa¤lanaca¤› konu-
lar›nda rehberlik

EEkklleerr              :: E¤itim faaliyetlerinin yönetiminde, düzenlenmesinde ve sunulmas›nda E¤iticilere
yard›mc› olacak teknik bilgi, kontrol listeleri ile faaliyetin gerçeklefltirilmesinde gerekli
olan tüm materyalleri içerir. 

K›lavuz’un Yaklafl›m›
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7. Program E¤iticisi’nin Rolü 

Yukar›daki bölümlerde belirtildi¤i gibi, Etik Liderlik Program›, kamu görevlilerinin e¤itiminde

ve gelifliminde sorgulay›c› ve yenilikçi bir yaklafl›m› ifade eder. 

E¤itici’nin bu aflamada ortaya ç›kan rolü hem sorgulay›c› hem de zorlay›c›d›r. Bununla birlik-

te, E¤iticiler konuyla ilgili deneyim ve uzmanl›klar›na göre seçilecektir. E¤iticilere e¤itim yolu ile

ça¤dafl kamu yöneticileri için gerekli olan etik kültürünün gelifltirilmesi için her türlü yard›m sa¤-

lanacakt›r.

(E¤itici’nin rol ve sorumluluklar› Bölüm 3’te aç›klanm›flt›r.)

K›lavuz’un bir sonraki bölümünde, etik ve eti¤in ça¤dafl kamu yönetimindeki yeri incelen-

mektedir.

8. Temel Okuma ve Bilgi Kaynaklar› 

11..  TTüürrkk  MMeevvzzuuaatt››
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Etik Yöneticileri Derne¤i: www.eoa.org 
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BÖLÜM 2:
ET‹⁄E G‹R‹fi

1. Girifl

Bu Bölüm; etik davran›fla, etik bir bak›fl aç›s›ndan karar alma sürecine, ça¤dafl kamu yöne-
timinde eti¤in rolüne ve yerine bir girifl niteli¤indedir

2. Özet / Genel Bak›fl

Bu bölüm, afla¤›daki sorular› yan›tlamaya çal›fl›r:

• Etik derken ne anlatmak istiyoruz?

• Etik ilkelerin temeli nedir?

• Etik ilkeler karar ve eylemlerimize nas›l yol gösterir?

Birinci Bölüm’de, Türk kamu yönetiminde etik üzerine yaz›lm›fl makalelerden seçilmifl bir di-
zi metni kapsayan temel okuma kaynaklar› yer almaktad›r. Bu kaynaklar, tüm E¤iticilere da¤›t›la-
cakt›r. Buna ek olarak, etik konusu ile yeni tan›flan ya da bu konudaki mevcut anlay›fllar›n› gelifl-
tirmek isteyen E¤iticilere yönelik, temel okuma ve bilgi kaynaklar› Bölüm 1, k›s›m 8’de verilmifltir.

Bu bölüm, Avustralya Viktorya Eyaleti, Kamu Standartlar› Komisyonu’nun çal›flmalar›n› esas
alarak gelifltirilen bir etik davran›fl tan›m›yla bafllamaktad›r. 

3. Eti¤i Anlamak 

Etik, bireylere “ifllerin nas›l yap›lmas› gerekti¤ini” belirlemede yard›mc› olan yol gösterici de-
¤erler, ilkeler ve standartlard›r. Etik, insanlar›n yarg›lar›n› ve bu yarg›lara ulaflma sürecini ifade
eder. Etik, insanlar›n de¤erlere dayal› kararlar verdi¤i bir süreçtir. 

Hepimizin kendi de¤erlerimize ba¤l› olarak, çeflitli durumlar› yorumlad›¤›m›z ve tepki verdi-
¤imiz içsel ve öznel bir dünyas› vard›r. Bu de¤erler, genel olarak çocukluk döneminde aile, ö¤-
retmenler, inanç sistemi ve toplum taraf›ndan flekillendirilir. 

Dünyan›n her ülkesindeki kamu görevlileri iflyerlerinde etik kararlar al›rken –kaç›n›lmaz ola-
rak– k›smen de olsa kendi kiflisel de¤erlerine baflvururlar. Bireyler, bulunduklar› ortamlara ba¤-
l› olarak farkl› de¤erlere öncelik verebilirler. Bazen kurumsal de¤erler, kiflisel de¤erlerle çat›flabil-
mektedir. Etik karar alma süreci, kamu görevlilerinin, kurumsal de¤erlerin hangi durumlarda ki-
flisel de¤erlerden önce gelmesi gerekti¤ini anlamalar›na yard›mc› olur. 

Türkiye’de “Kamu Görevlileri Etik Sözleflmesi”, kamu görevlilerinin izlemesi gereken ve kifli-
sel ç›karlardan daha önemli oldu¤u kabul edilen kurumsal de¤erlerin ana hatlar›n› belirtmektedir. 

Kamu hizmetinin her türlü özel ç›kar›n üzerinde oldu¤u ve kamu görevlisinin halk›n hizmetin-
de bulundu¤u bilinç ve anlay›fl›yla; 

• Halk›n günlük yaflam›n› kolaylaflt›rmak, ihtiyaçlar›n› en etkin, h›zl› ve verimli biçimde karfl›la-
mak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini art›rmak için çal›flmay›,

Eti¤e Girifl

19



• Görevimi insan haklar›na sayg›, saydaml›k, kat›l›mc›l›k, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu ya-
rar›n› gözetme ve hukukun üstünlü¤ü ilkeleri do¤rultusunda yerine getirmeyi,

• Dil, din, felsefi inanç, siyasi düflünce, ›rk, yafl, bedensel engelli ve cinsiyet ayr›m› yapmadan,
f›rsat eflitli¤ini engelleyici davran›fl ve uygulamalara meydan vermeden tarafs›zl›k içerisinde
hizmet gereklerine uygun davranmay›,

• Görevimi, görevle iliflkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kifliden hediye almadan, maddi ve
manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir ç›kar sa¤lamadan, herhangi bir özel menfaat
beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

• Kamu mallar› ve kaynaklar›n› kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri d›fl›nda kullanmamay› ve
kulland›rmamay›, bu mal ve kaynaklar› israf etmemeyi,

• Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca haz›rlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davran›fl ilke ve
de¤erlerine ba¤l› olarak görev yapmay› ve hizmet sunmay› taahhüt ederim. 

4. Etik Karar Alma Modeli

Kamu Görevlileri Etik Sözleflmesi, halka hizmetin sa¤lanmas› ve sürdürülmesinde ulafl›lacak
ve sürdürülecek hedefleri anlatmaktad›r. Kamu görevlilerinin bu sözleflmeye olan ba¤l›l›klar›n›
desteklemek üzere verilecek pratik yard›m, karar alma ssüürreecciinnee kat›lan ve bu sürecin sonuçla-
r›ndan etkilenen ttüümm ilgili taraflar›n mmeeflflrruu ç›karlar›n› ve konumlar›n› aç›k bir flekilde tan›yan bir ka-
rar alma anlay›fl› gelifltirilmesini sa¤lar. Bu taraflar söz konusu karar›n ppaayyddaaflflllaarr››dd››rr..

Bu anlay›fl bizi, tüm kamu görevlilerinin belli bir konuda karar al›rken ya da bel-
li bir görevi üstlenirken nas›l bir yaklafl›m içinde bulunmalar› gerekti¤ini belirleyen paydafl temel-
li bir uygulama ya da karar alma modeline götürmektedir. 

Bir konuda (özgül) karar al›rken ya da belli bir davran›fl fleklini benimserken afla¤›daki afla-
malar izlenmelidir: 
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KKaarraarrllaarr  vvee  EEyylleemmlleerr  ÜÜzzeerriinnddee  DDüüflflüünnmmeekk

AAdd››mm  11::    KKaarraarr  AAll››nnaaccaakk  PPrroobblleemmii  TTaann››mmllaa

• Karar al›nacak problemin hangi ba¤lamda ortaya ç›kt›¤›n› araflt›r›n. Kendi kendinize 4N,1K
sorusunu sorun. 

• Karar›m› etkileyen ana etkenler nneelleerrddiirr??

• Karar nnee  zzaammaann al›nmal›d›r ve etkisi nnee  zzaammaann hissedilir? 

• Karar nneerreeddee etkisini gösterir?

• Karardan kkiimm etkilenir? 

• Karardan etkilenenler nneeddeenn etkilenir?

AAdd››mm  22::    PPaayyddaaflflllaarr››  TTaann››mmllaammaa  vvee  GGöözz  ÖÖnnüünnddee  BBuulluunndduurrmmaa

Yukar›daki dördüncü soruyu yeniden gözden geçirin, tüm olas› paydafllar›n listesini ç›kart›n ve
onlar›n konuyla ilgili bak›fl aç›lar›n› ve muhtemel konumlar›n› tan›mlay›n.

AAdd››mm  33::    TTeemmeell  ‹‹llkkeelleerrii,,  KKaannuunn,,  YYöönneettmmeelliikk  vvee  KKuurraallllaarr››  TTaann››mmllaammaa

• Sorunla en fazla ilgisi olan de¤er ve ilkelerin listesini ç›kar›n.

• Olas› davran›fl biçimlerini ve hangi ilke(ler) veya de¤er(ler)in savunulaca¤›n› belirleyin.

• Kanuna uygun herhangi bir sonuç ortaya ç›k›p ç›kmayaca¤›n› tan›mlay›n ve gerekirse hu-
kuki yard›m araflt›r›n.

• Her türlü ilgili kurumsal politika ve ifllemleri tan›mlay›n.



Hiç kuflkusuz, tüm bu süreçler uzun ve zor görünebilir. Kamu görevlileri, tüm bu süreci bi-
linçli olarak sonuçland›ramayabilirler. Bununla birlikte, bu süreç, bir defa kural hâline getirilirse, b
yerlefltirilirse, al›nacak karar ya da yap›lacak eylemin farkl› bak›fl aç›lar›ndan ele al›nd›¤›, karar›n
do¤ru ve yanl›fllar› ile karar›n sonucunda menfaatleri olumlu ya da olumsuz etkileneceklerin du-
rumunun de¤erlendirildi¤i düzenli ve adil bir yaklafl›m gelifltirilmifl olur. Bir karalama kâ¤›d›n›n ar-
kas›na yazarak uygulanabilen bu süreç, zamanla zihinsel bir al›flt›rma ve bir al›flkanl›k hâline dö-
nüflebilir. ‹flte bu al›flkanl›k, kamu yönetiminde eti¤in kayna¤›n› ve mant›¤›n› biçimlendirir. 

5. Kamu Yönetiminde Eti¤in Yeri

Kamu hizmetleri, genel olarak karfl›l›¤› yasalarla belirlenen vergilendirme ya da kamu gelir-
leri fleklinde toplanan tüm mal ve hizmetleri ifade eder. Bu tan›m, kamu görevlilerinin çal›flmala-
r›n›n her an›nda baflkalar›n›n paras›yla ilgili bir görev yapt›klar› anlam›na gelir. Bu nedenle, kamu
görevlilerinin görevlerini yerine getirirken ve kamu kaynaklar›n› kullan›rken etik ilkelere daha fazla
uyma yükümlülükleri bulundu¤u görüflüne daha fazla önem verilir. 

Kamu güveninin gerektirdi¤i bu konumlar› ve afla¤›da yer alan Birleflmifl Milletler Kamu Gö-
revlileri ‹çin Uluslararas› Davran›fl Kurallar› (1996) belgesinde tan›mland›¤› gibi, kamu görevlileri-
nin, her zaman sorumluluk içinde, görevlerinin gerektirdi¤i ilkelere ba¤l› kalarak, yüksek kamu-
sal ve kiflisel standartlar içinde davranmalar›n› gerektirmektedir. Özellikle, kamu görevlilerinden,
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AAdd››mm  44::    AAlltteerrnnaattiiff  KKaarraarrllaarr››  TTaann››mmllaammaa  vvee  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

Tüm alternatif davran›fl biçimlerinin listesini ç›kar›n. Her bir alternatif için afla¤›dakini tan›mlay›n:

• Farkl› paydafllar üzerindeki etkileri.

• Yasal sonuçlar.

• Politika ve ifllemlere iliflkin sonuçlar.

• De¤er ve ilkeler üzerindeki etkiler.

YYuukkaarr››ddaakkii  ddüüflflüünncceelleerrii  eessaass  aallaann  bbiirr  tteerrcciihh  bbeelliirrlleeyyeerreekk  kkiiflfliisseell  bbiirr  sseeççeenneekk  üüzzeerriinnddee  kkaarraarr    vveerriinn..

AAdd››mm  55::    FFaarrkkll››  BBiirr  GGöörrüüflfl  AArraaflfltt››rrmmaa

E¤er hâlâ ne yapaca¤›n›zdan ya da karar›n etkilerinin boyutundan emin de¤ilseniz, ba¤›ms›z

ve güvendi¤iniz ikinci bir kifliden görüfl al›n. Kamu hizmetinde resmî tavsiye alabilece¤iniz me-

kanizmalar› araflt›r›p kullan›n. 

AAdd››mm  66::    BBiirr  KKaarraarr  AAll››pp  EEyylleemmee  GGeeççmmeekk

Unutmay›n, bir kez karar ald›ktan sonra ve harekete geçmeden önce, bir ad›m geri gidin ve

afla¤›daki testleri tamamlay›n:

• Gazete testi: Bu karar›n›z gazetenin ön sayfas›nda yer alsa nas›l görünürdü?

• Zaman testi: Karar›n›z ya da davran›fl›n›z 1 y›l, 5 y›l ve hatta 10 y›l sonra nas›l anlafl›lacak?

• Aile testi: Bu karar› ailenize aç›klad›¤›n›zda gurur mu duyars›n›z, yoksa bu karardan utan›r

m›s›n›z?

• Amir/Müfettifl testi: Karar›n›z›n ya da eyleminizin profesyonelce, tarafs›z, adil ve kan›tlara

dayal› oldu¤unu ispatlayabilecek misiniz? 

• Kiflisel test: E¤er sonucundan do¤rudan etkilenirseniz, karar›n mant›kl› oldu¤unu kabulle-

nebilecek misiniz? 



her zaman kamu yarar› düflüncesiyle ve kamu yarar›na çal›flmalar› beklenir. Kamu görevlileri, ay-
n› zamanda, kamu yönetiminde bütünlü¤ün sa¤lanmas› için kamu güveninin sa¤lan›p sürdürül-
mesi ve hizmet ettikleri toplumun ortak yararlar›n›n gelifltirilmesi sorumlulu¤una da sahiptirler.

Benzer flekilde, Avrupa Konseyi’nin Kamu Çal›flanlar› için Model Kanunu (2000), kamu gö-
revlilerinden beklenen davran›fl› aç›kça ortaya koymaktad›r.
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KKaannuunnuunn  AAmmaacc››  

GGeenneell  ‹‹llkkeelleerr

Madde 3, Kanun’un amaçlar›n› belirtmektedir. Örne¤in; dürüstlük ve davran›fl standartla-
r›n›n belirtilmesi, o standartlar›n yakalanmas›nda kamu görevlilerine yard›m etmek ve kamu
görevlilerinden nelerin beklenmesi gerekti¤ini halka bildirmek. Kamu yöneticilerinin demokra-
tik toplumlarda hayati bir rol oynad›¤› düflünüldü¤ünde, kamu çal›flanlar› bunun kilit ö¤esidir.
Yozlaflma, vatandafllar›n idarelerine olan güvenlerini azaltt›¤›ndan bu Kanun, idarenin yozlafl-
maya karfl› genel tavr› hakk›ndaki belirsizli¤i ortadan kald›rmay› hedefler ve bu aç›dan her bir
görevliden beklenenin ne oldu¤unu aç›kça ifade eder. Kanun, bir yanda davran›fl ilkelerine ilifl-
kin s›kl›kla soyut olan kanuni düzenlemeler ile di¤er yanda, istihdam edilen bireyin gündelik ya-
flam›ndaki çeflitli zor durumlarda rehberli¤in gereklili¤i aras›ndaki bofllu¤u doldurur. Ya bel-
li bir durumla nas›l bafla ç›k›laca¤› ile ilgili do¤rudan uygulanabilir talimatlar sunarak ya da böy-
lesi talimatlar› nereden ve nas›l edinebilece¤ini belirterek belirsiz alanlar›n› ortadan kald›rmay›
hedeflemektedir. Kanun, istihdam edilen kiflinin bir ç›kar çat›flmas› ile u¤raflmas› gerekti¤i his-
sine kap›ld›¤› durumlar konusunda özel bir rehberlik sunabilir. Buna ek olarak Kanun, kamu
çal›flanlar›ndan ne beklemeye haklar› oldu¤una dair vatandafllar› aç›k bir flekilde bilgilendire-
rek kamu idaresinin daha saydam bir flekilde ifllemesine katk›da bulunur.

GGeenneell  ‹‹llkkeelleerr

4.-11. Maddeler, kamu çal›flan›n›n yasal, etik ve ba¤l›l›k içinde hareket etmesine iliflkin ge-
nel yükümlülükleri ortaya koyar. Bu kiflinin dürüst, tarafs›z, vicdanl›, adil ve haktan›r olmas› ve
politik olarak tarafs›z, sadece kamu ç›kar›na yönelik hareket etmesi ve irtibat kuraca¤› herke-
se nezaketle yaklaflmas› beklenir. Bu kifli, kendi özel ç›karlar›n›n, kamu görevini etkilemesine
veya etkiliyor gibi gözükmesine müsaade etmemeli veya bu pozisyondan haks›z bir fayda el-
de etmemelidir. Bir kamu çal›flan› veya üçüncü bir flah›s, mesela bir akraba, sadece yak›nl›k-
tan ötürü, daha iyi bir pozisyona getirilmemeli veya bu avantajdan faydalanmamal›d›r. Kamu
çal›flan›n›n davran›fl›, kamunun kamu hizmetine olan sayg›s›n› art›rmal›, güvenilir olmal›d›r. Ka-
mu çal›flan›, bilgiyi yönetirken hem resmî bilgiye eriflim hakk›na hem de uygun gizlilik ihtiyac›-
na sayg› göstermelidir. 

GGeenneell  ‹‹llkkeelleerr

Kanunda da tan›mland›¤› gibi bir kamu kurumu, kamu yarar›na hizmet etmekle yükümlü
güven gerektiren bir makamd›r. Dolay›s›yla, hükümetin demokratik kurumlar› arac›l›¤› ile ifade
edildi¤i gibi kamu görevlileri kamu yarar›na yüksek sadakat içinde olmal›d›rlar.

Kamu görevlileri kanun ve idari politikalar çerçevesinde görev ve ifllevlerini etkili, verim-
li ve bütünlük içinde yürüttüklerinden emin olmal›d›rlar. Ayr›ca sorumlu olduklar› kamu kaynak-
lar›n›n en etkin ve verimli flekilde idare edilmesini sa¤lamak zorundad›rlar. 

Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken özellikle halkla olan iliflkilerinde dikkatli, dü-
rüst ve adil olmal›d›rlar. Asla herhangi bir gruba, kifliye ayr›cal›kl› muamele yapmama-
l› ve herhangi bir gruba veya kifliye karfl› ayr›mc›l›k uygulamamal›d›rlar; aksi takdirde kendile-
rine verilen güç ve yetkiyi kötüye kullanm›fl olurlar.



Böylece, kamu görevlilerinin kendi resmî yetkilerini ve konumlar›n› uygun bir flekilde kullan-
d›klar›n› temin etmeleri ve özellikle kamusal makamlar› özel ç›kar ya da partizan kazan›mlar için
kullanmaktan kaç›nmalar› istenmektedir. Bu olgu, birbiri ile ba¤lant›l› iki kökten kaynaklanan etik
ilkeleri ve davran›fl biçimini yans›t›r: 

• Bireylerin neyin do¤ru, dürüst ve iyi oldu¤unu kabullenmesinde yans›yan bireysel ahlak ve
ahlaki davran›fl,

• Kamu kesimindeki görevliler ya da meslek mensuplar›n›n davran›fllar›n› yönlendiren kural ve
standartlar ile kamu yönetimi de¤erler sistemi ve kamu yönetimi eti¤i.

Kamu yönetimi eti¤i baflka hiçbir yerde bulunmayacak özelliklere sahiptir. Kamu görevlileri,
verilen bir karar›n siyasi sonuçlar›n› yüklenebilen ve siyasi bask›lar alt›nda bu eylemin maliyetini ka-
bul ederek savunmak durumunda kalacak siyasi gücü elinde tutan kiflilere yak›n kiflilerdir. Kamu
sektöründe etik sorunlar zorluk yaratabilir. Öyle ki, bir kamu görevlisi, her biri seçilmeye de¤er bir-
kaç olas› seçenek aras›ndan bir davran›fl biçimini seçme durumu ile karfl› karfl›ya kalabilir. 

Böylece, hepimiz mesleki ve kiflisel yaflam›m›z›, kiflisel ahlaki ya da etik kodlara, görevimiz-
le ilgili (mesleki) standartlara, kurumsal etik de¤erlere, inançlar›m›za, toplumsal de¤erlere ve bel-
ki de kurumsal kültüre uygun olarak yürütürüz. 

Bundan dolay›; hepimiz kendi mesleki ya da kiflisel yaflant›m›zda, kendi ahlaki ya da etik il-
kelerimiz, görevimiz ile ilgili standartlar›m›z, inançlar›m›z, kurumsal etik de¤erlerimiz ve sonuç
olarak, kurum kültürüne göre hareket ederiz. 

Etik de¤erlerin gelifltirilip sürdürülmesi ve sorgulamaya gerek duyan ilgili davran›fl biçimleri,
K›lavuz’un afla¤›daki bölümlerinde de¤erlendirilmektedir.

Eti¤e Girifl
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BÖLÜM 3: 

E⁄‹T‹M SÜREC‹N‹N KOLAYLAfiTIRILMASI

1. Girifl 

Bu Bölüm; Etik Liderlik Program› çerçevesinde E¤iticilerin bir kurumda düzenleyecekleri

planl› e¤itim faaliyetlerini etkili bir biçimde haz›rlamak, yönetmek ve sunmak üzere gerek-

li alt yap›y› oluflturacak temel bilgi ve tavsiyeleri içermektedir. Bir e¤itim program›; bir grup kamu

görevlisinin görevleriyle ilgili rollerine iliflkin bilgilerini art›rmak, tutumlar›n› de¤ifltirmek ve/veya be-

cerilerini gelifltirmek üzere önceden belirlenmifl ihtiyaçlar› ile amirlerinin iflletimsel, idari ve yöne-

timle ilgili gereksinimlerine yönelik olarak belirli bir zaman diliminde tasarlanan, düzenlenen ve

toplant›lar hâlinde sunulan bir dizi faaliyettir. E¤itim faaliyeti afla¤›daki süreçlerden birini ya da ta-

mam›n› içerebilir: Bir bilgilendirme oturumu, tart›flmal› bir çal›flma toplant›s›, bir gösteri, yaflanm›fl

bir tecrübenin paylafl›lmas› vb. Etik Liderlik Program›, ayn› zamanda, bir bakanl›k veya bir kurum-

da uygulanacak olan planlanm›fl bir dizi e¤itim faaliyetini de kapsar. 

2. Özet / Genel Bak›fl 

Bu Bölüm afla¤›daki sorular› yan›tlamaya yöneliktir:

• Ö¤renme, ö¤retim ve e¤itim terimleri ile ne anlat›lmak isteniyor ve bunlar›n birbirleri ile iliflki-

si ve karfl›l›kl› ba¤lant›lar› nelerdir?

• Etkili e¤itim, yetiflkinlerin nas›l ö¤rendiklerini anlamada neden önemlidir?

• E¤itim sürecinin befl ayr› aflamas› nelerdir?

• E¤itici’nin e¤itim sürecinin her bir aflamas›ndaki rolü nedir?

• E¤itim sürecinin etkili olarak yönlendirilmesi için gerekli olan temel bilgi ve beceri alanlar› ne-

lerdir?

Bu bölüm; Etik Liderlik Program›’na iliflkin olarak yap›lacak uygulamalar› planlama, haz›rl›k ve

organizasyonu ile faaliyetlerin sunumu ve takibi amac›yla E¤itici’nin kullanaca¤› e¤itim yönetimi

kontrol listelerini ve çal›flma notlar› hakk›nda bilgi verir. Bu kontrol listeleri Ek 2 ve 3’te verilmifltir.

Buna ek olarak, e¤itim sürecinde yeni olan E¤iticilere ya da sadece kendi mesleki geliflim-

lerini desteklemek ve kendi kurumlar›n›n olas› ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere bireysel bilgi ve be-

cerilerini gelifltirmek isteyenlere yönelik, temel okuma ve bilgi kaynaklar› da verilmektedir (Bkz.

Bölüm 1, k›s›m 8)

Bu Bölüm, etkili e¤itimle iliflkisini aç›klamak üzere, ö¤renme sürecine genel bir bak›fl aç›s›

sa¤layarak bafllamaktad›r. 
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3. Ö¤renme, Ö¤retim, E¤itim, Kolaylaflt›rma Kavramlar›n›n
Anlafl›lmas› ve Karfl›l›kl› ‹liflkileri 

Girifl bölümünde özetlendi¤i gibi, e¤itim faaliyeti; bir grup kamu görevlisinin görevleriyle ilgi-
li bilgilerinin art›r›lmas›, tutumlar›n›n de¤ifltirilmesi ve/veya becerilerinin gelifltirilmesi konular›nda ön-
ceden belirlenmifl ihtiyaçlar›na yönelik olarak belirli bir zaman diliminde tasarlanan, düzenlenen ve
toplant›lar hâlinde sunulan bir dizi faaliyetten oluflur. Bu nedenle, e¤itim faaliyeti, kamu görevlileri-
nin yeni bilgi alanlar›, yeni düflünme yollar› ve görevlerini yerine getirirken kullanaca¤› yeni yöntem-
leri ö¤renmelerine olanak sa¤lamay› amaçlar. Bu terimlerin her biri özel bir anlam ifade eder:

➟ ÖÖ¤¤rreennmmee  kkaavvrraamm››nnddaann  nnee  aannll››yyoorruuzz?? Ö¤renme, uygulama ya da deneyim sonucunda orta-

ya ç›kan, göreceli olarak daha kal›c› davran›fl de¤iflikli¤i olarak tan›mlanabilir. Gerçek anlam-
da ö¤renme, yeni bilgilerin ve becerilerin kazan›lmas› ya da tutumlar›m›zdaki kal›c› de¤iflik-
liklerdir. Bu nedenle ö¤renme, tam olarak özümseyinceye ve gelecekte kullan›lmak üzere
zihnimize yerlefltirinceye kadar, bize ö¤retilen baz› fleylerin pratikte uygulanmas› ve kendi
kendine ö¤renme ya da deneyim kazanma yolu ile mümkündür. Afla¤›daki bölümde ö¤ren-
me süreci incelenecektir. 

➟ ÖÖ¤¤rreettiimm  kkaavvrraamm››nnddaann  nnee  aannll››yyoorruuzz?? Birço¤umuz için ö¤renme süreci, ilkokuldan bafllayarak

üniversite y›llar›n› da içeren uzun bir dönemi kapsar. Ö¤retim hayat›m›z boyunca, ö¤retmen-
lerimizi ve onlar›n özel konular hakk›nda bilgi içeren, matematik ve fen konular›nda pratik be-
ceri ve yöntemleri ö¤retip yol göstererek bilgi afl›lamakta kulland›klar› yaklafl›mlar› hat›rlar›z.
Ö¤retmen ve ö¤retim yöntemlerinin y›llar içinde de¤iflime u¤ramas›na karfl›n ö¤renme; esas
olarak ö¤retmenlerin yönlendirdi¤i, kat›l›mc›lar›n sadece kendilerine sunulan olgu ve çal›flma
yöntemlerinin pasif al›c›lar› olmas› beklenen ve ö¤retmenlerin bilgilerini sorgulamadan otori-
telerini benimsemeleri istenen bir süreç olarak tan›mlanmaktad›r. 

Böylece, ö¤retim, ders verme ve bilgi aktarma gibi biçimsel ö¤retim yöntemleri olarak tan›m-
lan›r, ö¤retmen odakl›d›r ve özelde çocuklar›n ikincil ve genel olarak da pasif bir konumda
bulundu¤u ve kat›l›mc›lar›n yönlendirildi¤i bir süreçtir. Çocuklar› e¤itme süreci “pedagoji” ola-
rak tan›mlan›r. Bu sürecin yetiflkinlerin etkili e¤itim sürecinden nas›l farkl›laflt›¤› daha sonra
ele al›nacakt›r.

➟ EE¤¤iittiimm  kkaavvrraamm››nnddaann  nnee  aannll››yyoorruuzz?? E¤itim süreci hayat›m›z boyunca devam eder. Bilgilerimi-

zi kiflisel ilgi ve hobilerimiz üzerine gelifltiririz. Motorlu bir araç kullanma veya internette ge-
zinme gibi faaliyetlerde bulunabilmek için bu konulardaki becerimizi gelifltiririz ve do¤al ola-
rak, becerilerimizi iflimize veya kurumumuzun de¤iflen ihtiyaçlar›na göre yap›land›r›r ve ge-
lifltiririz. Böylece e¤itim, görev bafl›nda ö¤renme, kurslar, brifingler ve tart›flmalara kat›lmak
gibi bazen yap›land›r›lm›fl düzenli ve planl› e¤itimleri; bazen de yeni bir görev üstlenmek, ye-
ni bir tecrübe kazanmak üzere tavsiye almak ya da koçluktan yararlanmak gibi daha çok in-
formel biçimde yap›land›r›lm›fl kapsaml› bir süreci içerir. 

E¤itim, iflyerinde bireysel ve kurumsal performans› art›rmak üzere yeni bilgi ve becerilerin ka-
zan›lmas› için gerekli olan formel ve informel yaklafl›mlar› kapsar. E¤itim, ayn› zamanda, ku-
ruma yeni gelen personelin etkili, verimli ve güvenli bir biçimde çal›flmas›n› sa¤lamak üzere
verilen oryantasyon e¤itimini, mevcut personelin ilave veya yeni görevleri yerine getirme be-
cerisini kazanmalar›n› ya da denetim ve yönetimle ilgili ek sorumluluklar› üstlenebilmelerini
sa¤layacak bir flekilde farkl› amaçlarla verilebilir.

➟ KKoollaayyllaaflfltt››rrmmaa  nnee  ddeemmeekkttiirr?? Yukar›da özetlenen formel ve özellikle informel e¤itim faaliyetle-

rin düzenlenmesi, araç-gereç ve kaynaklar›n organize edilmesi ve e¤itim sürecinin denetimi
bak›m›ndan destek gerektirir. E¤itimdeki bu rol ve ifllevler, e¤itim faaliyetleri olarak bilinir ve
hem e¤itimin sorunsuz gerçeklefltirilmesi hem de etkili ve verimli olmas›n› sa¤lamak üzere
zorunludur.
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Bu suretle, E¤itici’nin e¤itim sürecindeki rolü, hem e¤itimin sunulmas›nda tek ve asli sorumlu-

lu¤a sahip oldu¤u durumlarda, hem de faaliyetlerin eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesinde

di¤er E¤iticilere destek sa¤layarak, gerekli araç-gereçlerin temin edilmesinde ve genel olarak

e¤itim sürecine yard›mc› olmada hayati bir öneme sahiptir. Daha sonra e¤itim süreci içinde

E¤itici’nin rolünü daha ayr›nt›l› olarak inceleyece¤iz, ancak önce insanlar›n ilgili konular› ö¤re-

tim ya da e¤itim yolu ile destek alarak ö¤rendikleri ö¤renme sürecine geri dönelim.

4. Ö¤renme Süreci 

Ö¤renmenin bu tan›m›; bir uygulama ya da deneyim sonucunda davran›flta meydana gelen

göreli kal›c› de¤ifliklik, ö¤renmenin nas›l meydana geldi¤ini –ö¤renme sürecini– anlamada bir

bafllang›ç noktas› sa¤layacakt›r.

Etkili ö¤renme, ne yapt›¤›m›zla de¤il, yapt›¤›m›zdan ne ö¤rendi¤imiz fleklinde tan›mlanmak-

ta ve insanlar›n, en iyi flekilde deneyimlerinden ö¤rendikleri varsay›m›na dayanmaktad›r.

Burada, öncelikle ö¤renmenin yal›n bir biçimde ve en iyi ortaya koyuldu¤u ve aç›kland›¤›

döngüsel bir süreç olan “Kolb Ö¤renme Döngüsü” (Kolb, 1984) kuram› k›saca aç›klanm›flt›r. Dön-

günün aflamalar› afla¤›da yer almaktad›r:

• Somut yaflant›dan bir olay: Bir faaliyetin gerçeklefltirilmesi (planl› veya tesadüfen meydana

gelen bir durum).

• Yans›t›c› gözlem: Yaflan›lan bir deneyim üzerinde düflünce gelifltirmek (deneyimin temel

aflamalar› ve bunlar›n özel ya da genel olarak önemi).

• Soyut kavramsallaflt›rma: Baz› düflüncelerden daha genifl kavramlar, fikirler gelifltirmek (öz-

gül deneyimlerden ve muhtemelen bu deneyimle ilgili di¤er faaliyetlerden yola ç›karak, ge-

niflletilmifl ya da genellefltirilmifl fikirlerden oluflan derslerin (ç›kar›mlar›n) tan›mlanmas› ve an-

lafl›lmas›). 

• Aktif olarak yaflama: Kavramlar› kullanarak deneme yapmak (ö¤rendiklerinizi, bunlarla ilgi-

li di¤er faaliyetlere uygulayarak test etmek).

Genel olarak Kolb Ö¤renme Döngüsü’nden hangi dersleri ç›kartabiliriz? Bunlardan birkaç›

flunlard›r:

1. Ö¤renme, “do¤al” hatta fark›nda olunmayan bir e¤itim sürecidir. Örne¤in çocuk oyunlar›, de-

neme yan›lma süreçleri.

2. Ö¤renme sürecine kat›lanlar, kendi ö¤renme süreçleriyle ilgili bir de¤erlendirme yapmalar›

için sorumluluk alarak etkin bir kat›l›m sa¤lamalar› gerekir. 

3. Faaliyete dayal› ö¤renmeye önem verir, kat›l›mc›lar›n konuyla ilgili bilgilerinin geliflimine temel

oluflturacak deneyimi do¤rudan yaflamalar›n› sa¤lar.

4. Ö¤renme sürecinin her bir aflamas›n› ve ö¤renme olanaklar› sa¤lamak amac›yla gerek-

li olan farkl› yaklafl›mlar› tan›mlar.

5. Olaydan ç›kart›lacak kritik bir ders ile –örne¤in sürdürülebilir ö¤renmenin gerçeklefltirilmesi

gerekti¤i gibi–ö¤renim döngüsünün tamamlanabilece¤ini ortaya koyar.

Burada vurgulanacak son bir nokta, ortak ak›ld›r. ‹lk defa bir cep telefonu kullanaca¤›n›z› dü-

flünün; telefonun ifllevleri hakk›nda bilgi sahibi olabilmek için birkaç tufluna bas›n, sonra tekrar

kullanman›z gerekti¤i ana kadar telefonu bir yere kald›r›n. Telefonu elinize yeniden ald›¤›n›zda ifl-

levlerini hat›rlamada güçlük çekersiniz veya önemli bir ifllevini atlars›n›z. 
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E¤itim süreciyle ilgili olarak, Bölüm 4, k›s›m 2’de yer alan EE¤¤iittiimm  SSüürreeccii  22::  EE¤¤iittiimm  ‹‹hhttiiyyaaççllaarr››--
nn››nn  KKaarrflfl››llaannmmaass››  bafll›¤›n›n alt›nda, Kolb Ö¤renme Döngüsü’nün etkileri hakk›nda bir de¤erlendir-
me verilmektedir.

5. Ö¤renme Biçimleri

Psikologlar Peter Honey ve Alan Mumford,1 Kolb’un kuram›n› geniflleterek 4 ana ö¤renme
kategorisini esas alan 4 farkl› kat›l›mc› tipi tan›mlam›fllard›r. Her kat›l›mc› tipi, Kolb Ö¤renme Dön-
güsü’nde yer alan farkl› aflamalara uygun olarak afla¤›da yer alan davran›fllardan birini sergiler: 

Aktivistler

Yans›t›c›lar

Teorisyenler

Pragmatistler

Bu genel tipler çok farkl› “ö¤renme” özelliklerine sahiptir: 

• AAkkttiivviissttlleerr  ((EEyylleemmcciilleerr)),,  Do¤rudan yeni tecrübelere dâhil olmak isterler. ‹çinde bulunduklar›
an›n tad›n› ç›kart›rlar ve yeni tecrübeler edinmekten mutludurlar. Aç›k fikirlidirler, kuflkucu de-
¤ildirler. Bu nedenle, yeni olan her fleye heveslidirler. Beyin f›rt›nas› yöntemi ile mevcut prob-
lemleri ele almak isterler. Günlük, s›radan uygulamalara ve uzun vadeli programlara ilgi gös-
termezler.

• YYaannss››tt››cc››llaarr,, ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere, tecrübe ve olaylarla ilgili olarak veri toplama ve
analizi konular›nda yo¤unlafl›rlar. Mümkün oldu¤u kadar kesin çözümlere ulaflmay› geciktir-
me e¤ilimindedirler. Onlar karar alma sürecinde, arka planda kalmay› tercih ederler. Hare-
kete geçtikleri zaman eylemlerini kan›tlamak isterler. 

• TTeeoorriissyyeennlleerr  ((KKuurraammcc››llaarr)),,  öznel veya belirsiz olmaktan çok tarafs›z ve analitik olmaya e¤ilim-
lidirler. Ayr›ca, kendilerini rasyonel nesnelli¤e adam›flt›rlar. Sorunlara mant›kl› ve tutar-
l› bir biçimde yaklafl›rlar. Bu kifliler, kesin yarg›lar› en üst seviyeye ç›karmay› tercih ederler ve
nesnel yarg›lardan, kapsay›c› olmayan düflünceden, ciddiyetsizlikten ve sayg›s›zl›ktan rahat-
s›z olurlar.

• PPrraaggmmaattiissttlleerr  ((FFaayyddaacc››llaarr)),,  uygulamada ifle yaray›p yaramad›klar›n› görmek için fikirleri, ku-
ramlar› ve teknikleri denemek isterler. Sorunlar› tart›flmay› sevmezler. Ayr›ca genifl kapsaml›
ve aç›k uçlu tart›flmalarda sab›rs›zd›rlar. Bu kifliler, pratik karar verip problemleri çözmekten
hofllanan, temel olarak pratik ve sa¤duyulu insanlard›r.

Burada al›nmas› gereken önemli bir ders, herhangi bir grup içinde farkl› tercihlere sahip bi-
reylerin ve ö¤renme sürecinin farkl› dönemleri için farkl› tercihlerin bulunmas›d›r. Yineleyecek
olursak, bu, sadece basit bir sa¤duyu konusudur. Örne¤in, ifl arkadafllar›n›z›n ya da aile üyeleri-
nizin bilgisayar kullanmay› nas›l ö¤rendi¤ini düflünün. 

Baz› kifliler, kullan›m k›lavuzunu bafltan sonuna kadar okumadan hiçbir fleye dokunmaz ve
daha sonra mevcut tüm bilgilere ulaflmaya çal›fl›rlar. Di¤er kifliler ise, sadece k›lavuzu bilgisaya-
r› kullanmaya bafllamaya yetecek kadar okur ve daha sonra her fleyi pratik deneyimlerle ö¤re-
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nirler. Bilgisayar›n sadece proje yönetimi, kataloglama, bütçeleme gibi pratik amaçlarla kullan›l-
d›¤›n› fark edince ö¤renmek isteyen ya da sadece bu flekilde ö¤renebilen kifliler de olabilir. 

Tercih edilen ö¤renme usullerinin etkilik de¤erlendirilmesine Bölüm 4, k›s›m 2’deki EE¤¤iittiimm
SSüürreeccii  22::  EE¤¤iittiimm  ‹‹hhttiiyyaaççllaarr››nn››nn  KKaarrflfl››llaannmmaass›› konusuyla yeniden dönülecektir.

6. Yetiflkinlerin Ö¤renme Yollar› 

Ö¤renme ve kat›l›mc›larla (ö¤rencilerle) ilgili resmin son parças›n› tamamlamak üzere, yetifl-
kinlerin nas›l ö¤rendiklerini de de¤erlendirmemiz gerekir. Ö¤retmen ve ö¤retim sürecine bakt›¤›-
m›zda, ö¤renmeyi genellikle pasif bir yaklafl›m ve ö¤retmen merkezli olarak ele alan, formel ola-
rak yap›land›r›lm›fl e¤itim sistemi içinde çocuk ve ergenlerin e¤itimi “Pedagoji” olarak bilinir. Ye-
tiflkinlerin “ö¤retim” süreci ise “Andragoji” olarak tan›mlan›r. 

Farkl› kavramlarla karfl›laflmak ve bunlar› kullanmak zorunda kal›nca endiflelenmeniz gerek-
medi¤i gibi, yetiflkinlerin ö¤renme sürecinin, çocuklar›n ö¤renme sürecinden nas›l farkl›laflt›¤›n›n
anlafl›lmas› da önemlidir. Çünkü e¤itim süreci, iflyerinde yetiflkinlerin bilgi, beceri ve tutumlar›n›
gelifltirmelerine odaklan›r. Yetiflkinler afla¤›daki durumlarda daha iyi ö¤renir:

• Görevleri ile iliflkisini görünce incelenen konu ve süreç taraf›ndan harekete geçirildiklerinde

• E¤itici taraf›ndan yönlendirildiklerinde 

• Ö¤retim yöntemleri taraf›ndan teflvik edildiklerinde ve e¤itime do¤rudan kat›ld›klar›nda

Malcolm Knowles,2 yetiflkinlerin ö¤renmesi ile çocuklar›n ö¤renmesi aras›ndaki farkl›l›klar›
afla¤›daki gibi tan›mlar: 

• BBaa¤¤››mmll››ll››kk––BBaa¤¤››mmss››zzll››kk:: Pedagojide çocuk, ö¤retmen de dâhil olmak üzere etraf›ndaki kiflile-
re ba¤›ml› olurken; yetiflkinler, ö¤retmenler de dâhil olmak üzere di¤erlerine karfl› ba¤›ms›z
olarak davran›rlar. Yetiflkinler, ö¤retmenle diyaloglar›nda ne ö¤renmek istediklerini tan›mla-
yarak ve aç›kça ifade ederek onlar› yönetebilirler. 

• TTeeccrrüübbeessiizzlliikk––TTeeccrrüübbee:: Pedagoji, genel olarak tecrübeli ve konuyu iyi bilen ö¤retmen taraf›n-
dan kat›l›mc›ya tek yönlü bilgi aktar›m› olarak görülmektedir. Yetiflkin kat›l›mc›n›n tecrübe ve
bilgi derinli¤i bulundu¤undan, daha eflit ve karfl›l›kl› bir ö¤renme süreci içinde, ö¤retmen bir
E¤itici ifllevini görür. Pedagojide ö¤retmen ve kat›l›mc› aras›nda oluflturulan otorite fark›n›n
yerini, yetiflkin e¤itiminde kat›l›mc› ve E¤iticiler toplulu¤u al›r.

• ÖÖ¤¤rreennmmeeyyee  HHaazz››rr  OOllmmaammaa  ––  HHaazz››rr  OOllmmaa::  Geleneksel pedagojide ö¤retmen, kat›l›mc›lar›n ne
ö¤renmesi gerekti¤ine karar verir ve müfredat, kat›l›mc›dan görüfl al›nmadan gelifltirilir. Ye-
tiflkin e¤itimi daha fazla kat›l›mc› merkezlidir ve kat›l›mc› neyin ö¤retilece¤inin belirlenmesine
daha fazla ve aktif olarak kat›l›r.

• ÖÖ¤¤rreennmmeeddee  NNeessnnee––SSüürreeçç  UUyyuummuu:: Çocuklar, ö¤renmede nesne merkezli yönlendirmeye
göre koflulland›r›l›rken, yetiflkinler, soruna ya da süreç merkezli yönlendirmeye e¤imlidir. Ye-
tiflkinler mevcut konumlar› hakk›nda kayg›lan›rken ve günlük olarak karfl›laflt›klar› sorunlar›n
çözümleri ile ilgilenirken, çocuklar gelece¤e yönelik kazan›mlar üzerine odaklanabilir, örne-
¤in üniversiteyi kazanma gibi. 

Bu nedenle, yetiflkinlerin nas›l ö¤rendi¤ini anlamak, etkili bir e¤itim için çok önemlidir. Yetifl-
kin ö¤reniminin özellikleri, afla¤›daki hususlar› sa¤lamak üzere e¤itim sürecinin tüm aflamalar›n-
da göz önünde bulundurulmal›d›r: 
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• Bilgi ve beceri gereksinimleri do¤ru bir flekilde tan›mlamak ve iflyerinde uygulanabilecek bir
flekilde karfl›lamak, 

• Etkin ö¤renme olanaklar›n› sa¤layacak e¤itim süreçleri kullanmak,

• E¤itici’nin, ö¤rencilerin sahip oldu¤u deneyim ve uzmanl›k düzeyini kabul etmesi, e¤itimciler
ile kat›l›mc›lar aras›nda ve kat›l›mc›lar›n kendi aralar›nda düflüncelerini paylafl›lmalar›na ola-
nak sa¤lamak.

7. E¤itici’nin Rolü 

E¤itim sürecini ele almadan önce, genel e¤itim sürecine nerede ve nas›l uyum sa¤layaca-
¤›n›z› tan›mlarken size yard›mc› olmak için E¤itici’nin rolünün anahtar yönlerinin saptanmas› ya-
rarl› olabilir. 

E¤itici’nin e¤itimdeki rolü, e¤itimin süresine, amac›na ve kat›l›mc›lar›n say›s›na göre de¤iflik-
lik gösterebilir. E¤itici, e¤itimin veren tek kifli ya da yürütücü konumunda olabilir. Bazen, bir bafl-
ka kifli, tüm düzenlemelerin plana göre yerine getirilmesi, tesis, araç ve gereçlerin temini, grup
faaliyetlerine yard›mc› olacak ek hizmetlerin istenilen biçimde sa¤lanmas› konular›nda e¤itimciye
destek sa¤lar. 

E¤itici rolü gere¤i, yaln›zca bir ö¤retici olmaktan ziyade bir rehber, dan›flman, arabulucu ve
e¤itim faaliyetini sunan kiflidir..

Yetiflkinler aç›k, destekleyici, güven dolu bir ortamda ve e¤itim sürecine etkin olarak kat›ld›k-
lar› zaman daha etkili bir biçimde ö¤renirler. Bu nedenle, E¤itici, ö¤renme sürecini planlayarak,
tart›flmalar› teflvik ederek, sorular sorarak, etkin ö¤renme olanaklar›n› sa¤layarak ve ortaya ç›kan
sorunlar ile kapsanan konular› gözden geçirerek yetiflkinlerin ö¤renmelerine elveriflli bir ö¤renme
ortam›n›n yarat›lmas› ve sürdürülmesinden sorumludur. Bundan dolay›, etik davran›flla ilgi-
li bilgi ve anlay›fl, e¤itim teknikleriyle ilgili bilgi ve anlay›fl kadar önemlidir. 

Bununla birlikte, E¤itici’nin e¤itimle ilgili olarak sorumluluklar› afla¤›daki hususlar› içerir: 

• E¤itim için kurumla irtibat kurulmas›,

• E¤itim ihtiyaçlar›n›n analizi,

• E¤itim faaliyetleri ile materyallerinin tasar›m› ve haz›rlanmas›,

• E¤itim faaliyetinin yönetimi,

• E¤itimin verilmesi,

• E¤itim faaliyetinin izlenmesi ve pekifltirilmesi,

• E¤itim sürecinin ve sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi.

E¤iticilerde olmas› gereken beceriler flunlard›r: 

• Sorun çözme,

• Kurumsal analiz,

• Rapor yazma,

• E¤itim materyallerinin tasar›m› ve yaz›lmas›,

• Bilgi sunumu,

• Görsel ve iflitsel araçlar›n kullan›m›,

• Görev da¤›t›m› ve talimat verilmesi,

• Tart›flmalar›n yönetimi,
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• Sorgulama,

• Tavsiye verme,

• Arac›l›k ve özetleme.

Özetle, etkili bir E¤itici bazen talimatlar verir, ancak rol ve sorumluluklar› flunlar› da içerir:

• Bafllang›çta E¤itici ve kat›l›mc›lar›n amaç ve beklentilerinin belirginlefltirilmek,

• Düflünmeyi sa¤lama, inançlar› sorgulama, düflünceleri araflt›rma, anlamlar› aç›klama ve so-

nuçlar ç›karma yoluyla sorgulama tekniklerinin kullanmak,

• Kat›l›mc›lar›n hissetti¤i risk duygusu ya da tehditlere karfl› hassas olmak,

• Ö¤renme etkinliklerinin oransal dengesini sa¤lamak, 

• Kat›l›mc›lar›n deneyimlerini kaynak olarak kullanmak ve farkl› fikirler aras›nda ba¤lant›lar kur-

mak,

• Kat›l›mc›lara sürekli olarak tan›mlay›c› ve destekleyici geri bildirim sa¤lamak, 

• Anahtar konular› ve ilerleme noktalar›n› özetlemek,

• Her fleyden önce, bireylerin görüfllerinin aç›k bir flekilde ifade edilebilece¤i ve sayg› ile karfl›-

land›¤› güvenli bir ortam› sa¤lamak.

Bir sonraki bölümde, alt› ad›ml›k bir e¤itim süreci tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca, Etik Liderlik

Program›’n›n yönlendirilmesi için daha genifl kapsaml› bir e¤itim program› oluflturma konusunda

yöneticinin rol ve sorumluluklar› anlat›lmaktad›r. 

8. E¤itim Becerileri: Dinleme ve Soru Sorma Teknikleri

8.1  Etkili Dinleme Teknikleri

Etkili dinleme, konuflan kiflinin ne söyledi¤ini duymaktan daha farkl› bir fleydir. Bu, asl›nda

görüfllerine kat›lmasan›z bile konuflan kifliyi dinledi¤inizi, konuyla ilgili oldu¤unuzu, kendisine de-

¤er verdi¤inizi ve söylediklerine sayg› duydu¤unuzu göstermektir. Etkili dinleme, her fleyden ön-

ce aktif bir faaliyettir ve flunlar› içerir: 

• Göz temas›n› sürekli olarak sürdürmek, 

• Bafl›n›zla onaylamak, hemfikir oldu¤unuzu ve/veya anlad›¤›n›z› göstermek veya sadece din-

ledi¤inizi ifade etmek,

• Aç›k bir vücut dili kullanmak,

• Afl›r› olmamak flart› ile sesli ünlemler kullanmak: Örne¤in, “h›››”, “do¤ru”, “evet”, “tamam”

gibi.

• Konuflan kiflinin ne söyledi¤ini netlefltirmeye çal›flmak, 

• Anlad›¤›n›z› do¤rulamak için geri bildirimde bulunmak ve iletiflimin etkinli¤ini kuvvetlendir-

mek: Örne¤in, “Öyleyse siz flunu demek istiyorsunuz”. 

Bunlar kural de¤il, sadece öneridir. Bununla birlikte, etkili dinlemede, dinleyicinin konuflan ki-

fliyi tam ve kesintisiz olarak dikkatle izledi¤ini ve söylediklerine sayg› duydu¤unu göstermesi üze-

rine temel bir ilkenin oluflturulmas› önemlidir. 
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8.2  Etkili Soru Sorma Teknikleri 

Etkili soru sorma, e¤itimi kolaylaflt›ran güçlü bir araç olabilir. Çünkü kat›l›mc›lar›n sorunlar›
kendi kendilerine düflünmelerini sa¤lar. Böylece, kat›l›mc›lar, E¤itici’ye –ö¤renmenin amac›na
ulaflmas›nda–kat›l›mc›ya ne kadar rehberlik yapaca¤› konusunda bir fikir verir. 

Etkili soru sorma, birkaç teknikle uygulanabilir: 

88..22..11..  DDöörrtt  aaflflaammaall››  ssoorrgguullaammaa

Aflama 1. Olgular›n kurulmas›: “Tam olarak ne oldu?”

Aflama 2. Ne oldu¤unu anlamak: “Neden oldu¤unu düflünüyorsunuz?”

Aflama 3. Duygular›n ortaya ç›kar›lmas›: “Olanlar hakk›nda ne hissediyorsunuz?”

Aflama 4. De¤erlerin tan›mlanmas›: “Bir birey olarak bu sizin için ne anlama geliyor?”

88..22..22  AAçç››kk  uuççlluu  ssoorruullaarr  

Yukar›daki dört aflamal› sorular, konuflan kifliyi s›n›rs›z bir biçimde cevap vermeye yönlendi-
ren aç›k uçlu sorulard›r. Bu tür sorular, kat›l›mc›lar› sorunlar› kendi kendilerine düflünmeye yön-
lendirdi¤inden, özellikle E¤itici e¤itimi ba¤lam›nda yararl›d›r. Örne¤in: 

“Bu e¤itim faaliyetinden ne bekliyorsunuz?”

Aç›k uçlu sorular, kat›l›mc›lar› daha önceden zaten bildikleri, ancak dikkate almad›klar› fley-
leri, anlamalar›n› sa¤lamaya yard›mc› olabilir. 

88..22..33  KKaappaall››  uuççlluu  ssoorruullaarr  

Kapal› uçlu sorular, cevap olarak “evet”, “hay›r” veya benzeri tipte cevaplar gerektirir. Örne-
¤in, “Bu e¤itim faaliyetinde bir fleyler ö¤renebilece¤inizi düflünüyor musunuz?” sorusuna verile-
cek cevap, kaç›n›lmaz olarak s›n›rl› olsa da geçersiz bir soru de¤ildir. Daha fazla bilgi edinmek
için kapal› uçlu sorunun ard›ndan aç›k uçlu soru sorulmal›d›r. Do¤al olarak, istenilen cevap, sa-
dece basit bir onay veya reddetme ise kapal› uçlu soru buna çok uygundur. 

88..22..44  YYöönnlleennddiirriiccii  ssoorruullaarr  

Yönlendirici sorular belirgin bir biçimde kendi cevaplar›n› içerir. Örne¤in, “Amiriniz size ba¤›r-
d›¤›nda k›zars›n›z, de¤il mi?“ türünde bir soru, kapal› (“Amiriniz size ba¤›rd›¤›nda k›zar m›s›n›z?”)
ve aç›k uçlu bir sorudan (“Amiriniz size ba¤›rd›¤›nda nas›l hissedersiniz?”) aç›kça farkl›d›r.

Yönlendirici sorular, savunmaya geçme hislerini harekete geçirebilece¤inden E¤itici e¤itimi
ba¤lam›nda pek uygun de¤ildir. 

88..22..55  ÇÇookklluu  ssoorruullaarr  

Bu sorular, adlar› gibi çok yönlüdür. Örne¤in; “Bu e¤itim faaliyetinden ne bekliyorsunuz?,
“Herhangi bir özel ö¤renme ihtiyac›n› tan›mlayabildiniz mi?”, “Sizi özellikle ilgilendiren bir fley var
m›?” ve benzeri sorular, kolayl›kla dikkatini kaybedebilecek olan dinleyicinin akl›n› kar›flt›rabilir ve
dinleyici tüm sorular› cevaplayamaz. Her seferinde bir soru sormak çok daha iyidir. Aksi hâlde
kat›l›mc›n›n kafas› kar›fl›r. 

88..22..66  SSoorruu  ssoorrmmaa

Bir soruyu sormadan önce kat›l›mc›lar›n buna cevap verip veremeyeceklerini dikkate al›n.
Soru sorduysan›z ve cevap alamad›ysan›z afla¤›dakileri yapabilirsiniz: 

• Harekete geçin, 

• Soruyu baflka bir flekilde yeniden sorun, 

• Biraz daha bilgi verin ve soruyu tekrarlay›n, 

• Sorunun özellikle hassas bir alana temas edip etmedi¤ini dikkate al›n. 
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88..22..77  SSoorruullaarraa  vveerriilleenn  cceevvaappllaarr››  ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee  

Cevap; do¤ru, k›smen do¤ru, eksik veya yanl›fl olabilir. 

Do¤ru ise, özellikle de cevap çok çabuk verilmiflse, di¤er kat›l›mc›lar›n anlay›p anlamad›¤›n›
afla¤›daki ifadelerle kontrol edin: 

• “Herkes kabul ediyor mu?” 

• “Eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?” 

• “Örnek vermek isteyen var m›?” 

Cevap k›smen do¤ru veya eksikse, cevaba ne kadar kat›ld›¤›n›z› belirtin. Cevab›n geri kala-
n› dikkate al›nd›¤›nda, ilave bilgiler vererek veya kat›l›mc›lar›n cevab› tamamlamalar› için baflka
bir soru kullanarak grubun yeni katk›lar yapmas›n› sa¤lay›n.

Cevap yanl›flsa, neden öyle oldu¤una karar vermeye çal›fl›n. 

• Soru yetersiz bir flekilde mi ifade edilmifltir? 

• Kat›l›mc› veya grubun bilgisi yetersiz midir? 

Bu durumda, ilave bilgi vermek isteyebilirsiniz. Kendi kendinize soruya cevap vermek, bafl-
lang›çta böyle bir soruyu sorman›n uygun olmad›¤›n› itiraf etmekle ayn› de¤erdedir. 

Yanl›fl cevaplar›n yetersiz delillerle çürütülmesinden kaç›n›n. 

Verilen cevap belirsizse, ancak kat›l›mc› ba¤lant›y› kurmufl ise kat›l›mc›dan veya grup içinde-
ki baflka birinden cevab› açmas›n› veya somut bir örnek vermesini isteyebilirsiniz. Bu durumda
afla¤›dakine benzer bir cümle kurabilirsiniz: 

“Anlad›¤›mdan emin de¤ilim, lütfen tekrar eder misiniz veya bana bir örnek verebilir misiniz?” 

E¤itim tasarlan›rken hem kendiniz hem de kat›l›mc›lar›n sormak istedikleri sorular için yeterli
zaman ay›r›n. E¤itim verirken, kat›l›mc›lar›n istedikleri zaman soru sormalar›n› teflvik edin. Bir so-
ruyu geri çevirmek, ö¤renmenin önünde bir engeldir. 

9. E¤itim Becerileri: Gruplarla Çal›flma

E¤itim faaliyetleri süresince, faaliyetin gidiflat›n› de¤ifltirmek, daha genifl bir kat›l›m sa¤lamak,
bir görev ya da tak›ma dayal› faaliyetleri bafllatmak amac›yla kat›l›mc› grubu küçük parçalara böl-
mek yararl› olacakt›r. 

Gruplar› oluflturma süreci, grup faaliyetinin amac›n›n desteklenmesinde önemlidir. Grup
olufltururken dikkate al›nacak unsurlar afla¤›dakileri içerir: 

• Beceri türlerine, farkl› k›dem düzeylerine ve cinsiyet dengesine göre kar›fl›k bir grup olufl-
turun. 

• Gerçek ifl gruplar›nda tak›m kurma süreçleri ve becerilerini gelifltirmeye çal›fl›n.

• Gruplar› rastlant›sal bir flekilde oluflturun.

Gruplar, afla¤›daki tekniklere göre oluflturulabilir:

• Zorunlu kat›l›mc›lar› tan›mlamak üzere ön planlama yap›lmas› ve bunun ard›ndan tak›m üye-
lerinin aç›klanmas›.
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• Gerekli olan grup say›s›na göre her bir kat›l›mc›ya 1, 2, 3, 4 gibi say›lar verin ve bunun ard›n-
dan tüm 1’lerden bir grup, 2’lerden baflka bir grup oluflturun.

• Grup arkadafllar›n›n seçimi: Gönüllü grup liderleri seçin ve bu liderlerin her birinden kendi ta-
k›m üyelerini seçmeleri isteyin.

• Yerleflim: Kat›l›mc›lar›n tüm grup içerisinde oturduklar› kümelere göre gruplar›n oluflturulma-
s›n› sa¤lay›n.

• fians kartlar›: Daha önceden haz›rlanm›fl, farkl› flekiller içeren kartlar› da¤›t›n ve ayn› flekille-
re sahip olan kiflilerden bir grup oluflturun.

Gruplar› afla¤›daki konular› göz önünde bulundurarak oluflturun:

• Yerlerinden hangi nedenle olursa olsun memnun olmayan bireylerin k›rg›nl›klar›yla ilgilen-
mek.

• Statü farkl›l›klar› ile bafla ç›kmak.

• Yafl veya cinsiyet sorunlar›yla bafla ç›kmak.

• Grup içerisindeki bask›n kuvvetleri ya da bireyleri kontrol etmek.

• Tam kat›l›m ve görev paylafl›m›n› teflvik etmek

• Grup üyelerinin aras›ndaki ba¤l›l›k ve bir dizi görevde birlikte çal›flman›n getirdi¤i kolayl›klar
ile seçim birimi ve grup dinamiklerinin de¤ifltirilmesinin yararlar›n› dengelemek.

• Görev, gerekli rol ve sorumluluklar, mevcut zaman, yer, beklenen sonuçlar hakk›nda aç›k ta-
limatlar vermek; örne¤in, bir çözüm, bir sunumun haz›rlanmas› ve/veya çal›flma yöntemleri-
nin gözden geçirilmesi gibi. 

10. E¤itim Becerileri: Geri Bildirimde Bulunma ve 
Geri Bildirim Alma

10.1 Geri Bildirim Nedir?

Geri bildirim, bir kifli ile (veya grupla) eylemlerinin baflkalar›n› nas›l etkiledi¤i konusunda ileti-
flime geçilmesidir. Geri bildirim, iletiflim becerileri ve baflkalar›yla etkileflimin geliflimine yard›mc›
olmak amac›yla söz konusu kifliye, davran›fllar›n›n baflkalar› üzerindeki etkilerini anlamas›na yar-
d›mc› olman›n bir yoludur. Bir E¤itici olarak, bireyler ya da gruplarla bilgi paylafl›m›n›n önem-
li oldu¤u birçok durumla karfl›laflabilirsiniz. Ayn› flekilde, kat›l›mc›lar›n da yorumlar›n› E¤itici’ye
aç›klamalar›n› gerektirecek durumlar olacakt›r. 

E¤itim sürecindeki geri bildirim iki yönlü bir süreçtir. Geri bildirim, E¤itici taraf›ndan birey ya
da grup çal›flmalar›n›n yürütülmesi, sonuçlar› hakk›nda do¤rudan yorumda bulunma ve e¤itim
faaliyeti boyunca sunulan katk›lara cevap verme amac›yla yap›l›r. Geri bildirim, ayr›ca her bir ka-
t›l›mc›n›n, e¤itim faaliyetleri ve di¤er kat›l›mc›lar›n katk›lar› ile E¤itici’nin rol ve faaliyetlerine yorum
yapmak üzere kullan›l›r.

10.2 Geri Bildirimde Nas›l Bulunulur?

• Genel olmak yerine özel olun: Gözlemleriniz hakk›nda özel kan›tlar sunun ve yap›c› elefltirile-
rinizi bu kan›tlara dayand›r›n.

• Olumsuz ile olumluyu dengeleyin: Al›c›ya takdir ve elefltiriyi de içeren yorum ve de¤erlendir-
meler sunun.
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• Yarg›lay›c› olmak yerine nesnel olun: Baflkalar›n›n davran›fllar›na karfl› kendi tepkilerinizi aç›k-
lay›n, ancak yarg›lay›c› bir dil kullanmaktan kaç›n›n ve bireylerin savunmac› flekilde cevap
verme ihtimalini azalt›n.

• Geri bildirimin hem al›c›s› hem de vericisinin ihtiyaçlar›n› dikkate al›n: Yap›c› olsa bile, geri bil-
dirim almak zor bir durum olabilir. Geri bildirim vermeden önce kendinizi al›c›n›n yerine koy-
maya çal›fl›n.

• Geri bildirim talep edilmelidir ve dayatmak yerine teklif edilmelidir: Al›c›n›n geri bildirim alma-
ya istekli ve geri bildirime aç›k oldu¤u durumlarda al›c›, geri bildirimi olumlu olarak almaya
e¤imlidir.

10.3. Geri Bildirim Nas›l Al›n›r?

Geri bildirim, di¤er kiflilerin faaliyetlerimizi nas›l gördüklerini anlamam›za f›rsat sa¤lar. Geri bil-
dirimi almak ve kullanmak afla¤›daki hususlar› göz önünde bulundurdu¤umuz sürece daha ko-
lay olur:

• Geri bildirimi anlamak için aç›klay›c› sorular sorun.

• Geri bildirim verecek kifli için durumu daha da zorlaflt›rmaktan sak›n›n. Bir kiflinin geri bildi-
rim almas› kadar vermesinin de zor olabilece¤ini unutmay›n. Savunmac› veya k›zg›n olarak
karfl›l›k verirseniz, kat›l›mc›lar geri bildirim vermekten vazgeçebilirler. Böylece, de¤er-
li bilgileri ve bildirimin içyüzünü anlama flans›n› kaybedebilirsiniz.

• Geri bildirimi eylemlerinizi do¤rudan hakl› göstermeden ya da savunmadan al›n. 

Bir sonraki bölüm, sekiz aflamal› bir e¤itim sürecini tan›mlamakta ve Etik Liderlik Program›
ile ilgili daha genifl bir e¤itim içeri¤i oluflturmak üzere E¤itici’nin her aflamada oynayaca¤› rol ve
sorumluluklar› aç›klamaktad›r. 

E¤itim Sürecinin Kolaylaflt›r›lmas›
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BÖLÜM 4:

ET‹K L‹DERL‹K PROGRAMI’NIN ‹ÇER‹⁄‹ VE YAPISI 

1. E¤itim Süreci 1: E¤itim ‹htiyaç Analizi

Etik ile ilgili e¤itim ihtiyaçlar› önceden tan›mlanm›fl ve e¤itim faaliyetleri buna göre düzenlen-
mifltir (Bkz. EE¤¤iittiimm  SSüürreeccii  88::  ““EEttiikk  LLiiddeerrlliikk  PPrrooggrraamm››  EE¤¤iittiimm  FFaaaalliiyyeettii’’nnee  GGeenneell  BBaakk››flfl””). Etik Liderlik
Program› ile tan›mlanan E¤itici rolünüz d›fl›nda olsa bile, genellikle E¤itici rolü; bir kurumun iflle-
timsel ve yönetimle ilgili faaliyetlerindeki bir de¤iflimin, yeni bir faaliyet alan›na duyulan ihtiyac›n,
yeni teknolojilerle uyum sa¤lamak konusundaki eksikli¤in ve alg›lanan performans sorunlar› ya
da kurumun geniflleme olanaklar› ile ilgili e¤itim ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi ile bafllar. Etik Liderlik
Program› E¤iticisi olarak, özellikle kendi bakanl›¤›n›zla ilgili etik e¤itim sürecinin ve sonuçlar›n›n et-
kilili¤inin izlenmesi ve de¤erlendirilmesi ile e¤itim ihtiyaçlar›n›n tan›mlanmas› konusunda yeter-
li bir bilgiye sahip olman›z çok önemlidir. (Bu konu, EE¤¤iittiimm  SSüürreeccii  77::  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  SSüürreeccii  vvee  EE¤¤ii--
ttiimmiinn  SSoonnuuççllaarr›› bafll›kl› bölümde ifllenecektir.) 

E¤itim ihtiyaçlar›n›n mümkün oldu¤u kadar do¤ru ve kapsaml› olarak tan›mlanmas› önemli-
dir. Bu flekilde tasarlan›p verildi¤inde, e¤itim faaliyeti, kurumun gerçekçi olarak tan›mlanm›fl ihti-
yaçlar›na göre düzenlenmifl olur. E¤itimin tasar›m› ve sunulmas›ndan önce e¤itim sürecinin tteeflfl--
hhiiss  aaflflaammaass››nnddaa,, e¤itim ihtiyaçlar› analizinin yap›lmas› uygun olacakt›r. E¤itim ihtiyaçlar›n›n hangi
kapsamda analiz edilece¤i, bafllang›ç aflamas›nda belirlenir. Böylece, ilgili e¤itim ihtiyaçlar›n›n
kurumun tüm birimlerinde bulunup bulunmad›¤›n›, tek bir daireyi, tek bir meslek grubunu, bir gö-
rev tak›m›n› veya çeflitli görevlileri kapsay›p kapsamayaca¤› analizin ilk aflamas›nda tespit edilir. 

Kurum, alt-kurum veya birey düzeyinde e¤itim ihtiyaçlar›n› belirleme yöntemleri, ilgi-
li bilginin toplanmas›, derlenmesi ve analizi ile çal›flma faaliyetlerinin gözlemlenmesini/örneklen-
dirilmesini içerir.

• Kurumsal düzeyde yap›lan bu çal›flma, kurumun mevcut stratejik plan›n›, özel iflletimsel ve
yönetim raporlar›n›, kamu hizmet kurumlar› için “müflteri araflt›rmalar›n›, politikas›n› vb. belge-
lerini, kurum içi faaliyet ve performans durumu hakk›ndaki gözlemleri kapsar.

• Alt-kurumsal düzeyde, kurumun mevcut ifllevleri için performans izleme raporlar›, e¤itim rapor-
lar› ile kurumun ilgili alanlarda faaliyet ve performans durumuna iliflkin gözlemler dikkate al›n›r.

• Tak›m hâlinde veya bireysel olarak; ifl tan›mlar›, performans yönetim raporlar›, faaliyetlerin
gözlemlenmesi ve ilgili grup ve kiflilerin performanslar› dikkate al›n›r.

Bilgi toplama, tan›mlama ve analizin kapsam ve ölçe¤ine dayal› olarak bu süreç, afla¤›daki
hususlar›n de¤erlendirilmesini içerir: 

a) Kurumun ya da “hizmetin” genel amac› nedir? Örne¤in, etkinli¤i art›rmak veya hizmet sa¤-
lamak m›? 
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b) Kurumun hangi birimleri bu genel amaca ulafl›lmas› ile ilgilidir? 

c) Bu amaç, performans iyilefltirmesi ve etkinlik ile nas›l baflar›labilir?

d) Kurumsal gelifltirme ve etkinli¤in desteklenmesi için hangi e¤itim alanlar› gerekli olacakt›r?

e) Söz konusu kurumun ilgili bölümlerinin ve kamu görevlilerinin mevcut performans düzeyleri,
mevcut bilgi, beceriler ve davran›fl biçimleri nelerdir?

f) Kurumun ilgili birimlerinde performans ve görevle ilgili hangi düzeyde bilgi, beceri ve tutum-
lar›n kazan›lmas› gerekir?

g) Mevcut ve gerekli olan performans düzeyleri ve görevle ilgili bilgiler, beceriler ve tutumlar
aras›ndaki bofllu¤u doldurmak için gerekli olan e¤itim ihtiyaçlar› nelerdir? 

Mevcut ve gerekli olan bilgi, beceri ve tutum biçimleri aras›ndaki boflluk, “e¤itim bofllu¤u” ve-
ya “e¤itim ihtiyac›” olarak bilinir. “E¤itim faaliyetlerinin” gerçeklefltirilece¤i muhtemel alanlar için
belirlenen amaç ve hedefler afla¤›daki flekilde oluflturur: 

• E¤itim faaliyetinin amac›, bu faaliyetin yürütülme nedenini oluflturan genel amac›n kapsam-
l› bir flekilde ifade edilmesidir. Bu amaç, tüm hedeflerin karfl›lanmas› ile yerine getirilecektir.
Örne¤in, ifllevsel esnekli¤in art›r›lmas› veya kamuya daha iyi hizmet sunmak.

• Hedefler: Birinci hedef, genel amac›n gerçeklefltirilmesi için belirlenen alan ve düzeylerdeki
bilgi, beceri ve tutumlar›n tüm e¤itim program› için tan›mlanmas›d›r. 

‹kinci hedef, bir e¤itim faaliyeti ya da dersin sonunda kazan›lan bilgi, beceri ve tutum düzey-
lerinin belirlenerek, bir bütün hâlinde e¤itimin hedefleri olarak her bir faaliyet ya da oturum için ta-
n›mlanmas›d›r. 

2. E¤itim Süreci 2: E¤itim ‹htiyaçlar›n›n Karfl›lanmas› 

E¤itim sürecindeki ikinci aflama; ele al›nacak konu bafll›klar› ve yap›lacaklar›n analizi, e¤itile-
cek grubun seçilmesi, mevcut ve gerekli bilgi, beceri ve tutum düzeylerini ortaya koyacak amaç
ve hedeflerin aç›k bir biçimde ifade edilmesi ve e¤itim ihtiyaçlar›n›n do¤ru bir flekilde belirlenme-
sinden oluflmaktad›r. Bireysel bilgi, beceri ve tutum ihtiyaçlar›, e¤itime bireysel yaklafl›mlar› ge-
rekli k›lmaktad›r. Bunlara ek olarak, beceri ve bilgi kazan›lmas›n›n desteklenmesi ya da tutum de-
¤iflikli¤inin sa¤lanmas› amac›yla, baflar›l› e¤itim faaliyetlerinin tasar›m› ve oluflturulmas›, Kolb Ö¤-
renme Döngüsü’nde3 anlat›lan ö¤renme süreçlerinin ile Honey ve Mumford taraf›ndan tan›mla-
nan bireysel ö¤renme tercihlerinin anlafl›lmas›n› gerektirir.

Ö¤renme faaliyetlerinin tasar›m› ve yap›land›r›lmas›n› amaçlayan Kolb Ö¤renme Döngü-
sü’nün önermeleri flunlard›r: 

• E¤itimin do¤al ö¤renme sürecini izlemesini sa¤lamak: Kazand›r›lmak istenen becerilerin uygu-
lanmas›na olanak sa¤lanmas›, gerçeklefltirilen uygulamalar›n kat›l›mc›lar taraf›ndan aç›klana-
bilmesi ve tüm grup taraf›ndan gözden geçirilmesi, ö¤renilen becerilerin baflka ö¤renme faali-
yetleri ile desteklenmesi ve ilgili kuramsal bilgilerle ba¤lant›s›n›n kurulmas›. S›n›f ortam›nda “ba-
flar›s›zl›k” konusunda risk yaratmadan ya da karfl›l›kl› suçlama olmadan beceri ve bilgilerinin
test edilece¤i, ö¤retici ile kat›l›c›mlar aras›nda güven iliflkisinin kuruldu¤u bir e¤itim ortam› ya-
rat›lmal›d›r;

• E¤itim ihtiyaçlar›n›n tan›mlanmas› ve ö¤renme ile ilgili tasar›mda bunun dikkate al›nmas› ge-
reklidir. E¤itim sürecinde sunulan faaliyet ve tart›flma olanaklar›yla, grubun e¤itim ihtiyaçlar›
aras›nda iliflki kurularak, e¤itim sürecinin tüm aflamalar›nda ‘nas›l’ ve ‘neden’ sorular›n›n ce-
vaplar›n›n bulunmas›nda etkin bir rol al›nmas› gerekir;
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• Ö¤renme sürecinin farkl› olgular›n›n, birbirini desteklemek üzere kullan›labilmesi, uygulama
içeren kuramsal veya ilgili kuram› takip eden uygulama faaliyetlerin gerçeklefltirilmesini ge-
rektirir.

• Etkili olmas› durumunda e¤itimin, nerede ve ne flekilde olursa olsun ö¤renme döngüsünün
bafllat›labilmesi için gerçeklefltirecek olan bir dizi faaliyete yönelik ihtiyaçlar belirlenmelidir. 

Ö¤renme faaliyetlerinin tasar›m› ve yap›land›r›lmas› için tercih edilen ö¤renme tarzlar› flunla-
r› içermektedir:

• Bireylerde farkl› ö¤renme tarzlar›n›n nas›l olufltu¤unu anlamak, ö¤renme döngüsünün fark-
l› bölümlerinin ve bireysel ö¤renme tercihlerini farkl› flekillerde yans›tan çok çeflitli ö¤retim
yöntemlerinin kullan›lmas›n›n gerekti¤ini anlamak;

• Kat›l›mc›lar›n her birinin, f›rsat verilmesi hâlinde grup e¤itimine farkl› ve tamamlay›c› ö¤renme
becerileri ile nas›l katk›da bulunabilece¤ini anlamak.

• Kat›l›mc›lar› kendi tercih alanlar›n›n d›fl›ndaki ö¤renme becerilerini gelifltirmek ad›na cesaret-
lendirmek üzere bir dizi e¤itim yönteminin nas›l ve neden kullan›lmas› gerekti¤ini anlamak. 

E¤itim sürecinin ilk aflamas›nda özetlendi¤i biçimde, e¤itim için gerekli çal›flmalar›n ço¤u ye-
rine getirilmifltir. Etik Liderlik Program› E¤iticisi olarak, etik e¤itim ihtiyaçlar›n›n tan›mlanmas› ve
karfl›lanmas›, do¤rudan yapaca¤›n›z bir çal›flma de¤ildir. Böylece, e¤itim ihtiyaçlar›n›n analizi ko-
nusunda size çok fazla bilgi sa¤lanmam›fl ve bunlar› do¤rudan kullanman›z istenmemifltir, ancak
süreç boyunca bu konuda düflünmeniz beklenmektedir. Bu tür bir analiz ile ilgili bilginiz, e¤itim
süreci ve sonuçlar›n›n k›sa dönemde genel amaç ve hedeflere ulafl›lmas›nda ne kadar etki-
li oldu¤unu izleme ve de¤erlendirme becerilerinizi gelifltirecektir.

3. E¤itim Süreci 3: Bir E¤itim Faaliyetinin Oluflturulmas› ve 
Yönetimi 

E¤itim sürecinin bu aflamas›, e¤itim program›n›n etkili bir biçimde organize edilmesi, kurum-
lar taraf›ndan olumlu bir flekilde benimsenmesi, temel mesajlar›n uygulamaya geçmesi ve yol-
suzlu¤un ortadan kald›r›lmas› için beklenen sonuçlar› sa¤lamak üzere E¤iticilik bilgi ve becerile-
rinizi özellikle gerektirecektir. 

Bu bölümde; Etik Liderlik Program›’n›n amaç ve içeri¤ini tüm kurumlara aç›klamak üzere
sa¤lanan, kamu hizmetinde eti¤in önemi, Program için bir kurumun nas›l haz›rlanaca¤›, Prog-
ram’›n kendi kurumlar›n›n özel ihtiyaçlar›na göre nas›l haz›rlanaca¤› ve en önemlisi, e¤itim faali-
yetinin tamamlanmas›n›n ard›ndan etik davran›fl›n nas›l oluflturulup sürdürülece¤ini aç›klayan
UUyygguullaammaa  KK››llaavvuuzzuu’nu kullanmay› ö¤reneceksiniz. 

Etik Liderlik Program›, Türk kamu yönetiminde görev yapan üst düzey yöneticilere “fielale
Ö¤renme Modeli” arac›l›¤› ile verilecektir. Yöneticiler veya görevlendirilen di¤er personel, kurum-
da kendi çal›flanlar›na e¤itimler vermek ve yeni E¤iticileri e¤itmek üzere yetifltirileceklerdir. Böy-
lece, kurumlardaki e¤itim faaliyetleri, tüm bakanl›k veya birimlerde kademeli olarak tamamlan›n-
caya kadar devam edecektir.

Yukar›dan afla¤›ya yaklafl›m›n›n say›s›z yararlar› bulunmaktad›r. Böylece kurumsal hiyerarfli-
nin her kademesindeki kamu görevlilerine, liderlerinin yüksek etik ilkelere ba¤l›l›k gösterdikleri
mesaj› verilir. E¤itim çal›flmalar›n›n bir kamu görevlisinin do¤rudan bir amiri ya da yöneticisi tara-
f›ndan yürütülmesi, çal›flanlardan görev s›ras›nda beklenen etik davran›fllar› pekifltirebilir ve kabul
edilebilir davran›fllar›n gerçekleflmesi, birinci elden güvenceye al›n›r. 

Bu nedenle etkili e¤itim becerileri, Program’›n baflar›s› için oldukça önemlidir. Program kap-
sam›ndaki e¤itimi vermek üzere seçilen E¤iticiler, kendilerine e¤itim materyalleri da¤›t›lmadan
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önce e¤itim becerileri konusunda e¤itime al›nmal› ve tüm Program’›n amac› ve içeri¤i konusun-
da bilgilendirilmelidirler.

Düzenlenen herhangi bir e¤itim faaliyetinin yönetimi, faaliyet E¤iticisi ile kurum temsilcileri
aras›nda ileri düzeyde bir irtibat ve iletiflimi gerektirmektedir. Herhangi bir E¤itici için önem-
li bir husus; faaliyeti yürüten kurumla ba¤lant›n›z ne kadar etkili olursa olsun ve kurumlar (veya bir
e¤itim koordinatörünün olmas› hâlinde bile) ne kadar iflbirli¤ine aç›k olurlarsa olsunlar, düzenle-
melerin yap›lmas›, kontrol edilmesi ve yeniden teyit edilmesinin “kendi” sorumlulu¤unda oldu¤u-
nu anlamakt›r. 

Yap›lacak olan düzenlemeler afla¤›daki konular›n tan›mlanmas›n› ve üzerinde uzlafl›lmas›n›
kapsar:

• Kat›l›mc›lar›n say›s›na ve etkin e¤itimin gereklerine uygun nitelikte e¤itim yeri ve tesislerin –ör-
ne¤in, informel genel tart›flmalar›n ve küçük grup çal›flmalar›n›n yap›labilece¤i tafl›nabilir ma-
sa ve sandalyeler, elektrik prizi vb. ihtiyaçlar›n– karfl›lanmas›. Sadece genel soru ve cevap
oturumlar›n›n yap›labilece¤i, tamamen bilgilendirme gerektiren k›sa süreli e¤itim faaliyetleri
d›fl›nda, sabit masa ve sandalyeli oturma düzeninin bulundu¤u konferans salonlar›n› kullan-
maktan kaç›n›n.

• E¤itim çal›flmas›n› gerçeklefltirmek için en az ve en çok kat›l›mc› say›s›n›n belirlenmesi: Çok
az kat›l›mc› bulundu¤unda tart›flmalar ve fikir paylafl›m› s›n›rl› olacakt›r, çok fazla kat›l›mc› ol-
mas› durumunda tart›flma ve fikir paylafl›m› zor olacakt›r. Etkileflimli e¤itim oturumlar› genel
olarak ifllenecek konu/yöntem ve E¤itici’nin uzmanl›¤›na ba¤l› olarak en az 12, en çok 24 ka-
t›l›mc› gerektirir.

• Planl› e¤itim faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli olan donan›m: Bu donan›ma bilgisayar,
veri göstericisi, tepegöz, ekran, kâ¤›t tahtas› ve kâ¤›tlar, renkli iflaret kalemleri, televizyon
monitörü, video kaset çalar, dijital disk çalar, elektrik uzatma kablolar› vb. dâhildir.

• Ön okuma, e¤itim faaliyetleri ve tart›flmalar ile okuma sonras› kat›l›mc›lara verilecek olan fa-
aliyet ç›kt›lar›n›n haz›rlanmas› ve gerekti¤inde önceden da¤›t›m›.

• Faaliyete yeterli say›da kiflinin kat›l›m›n›n teyidi için gerekli olan ön iletiflim. Bu iletiflim; kuru-
mun, E¤itici’nin tavsiyesi ile önceden davetiyeler göndermesini, bunu hat›rlatma e-postalar›
ve telefon ça¤r›lar›n›n takip etmesini gerektirir. Daha sonra yer, program ve faaliyet öncesi
okuma materyali ya da kat›l›mdan önce tamamlanacak olan faaliyet bilgileri gönderilir. 

Bu son faaliyet alan›, do¤ru kat›l›mc›lar›n ça¤r›ld›¤›ndan emin olmak ve kat›l›m›n sa¤lanmas›
için iki yönlü iletiflimin kullan›lmas›, son olarak da kat›l›m teyidinin tüm kat›l›mc›lara gönderilmesi
ve böylece, faaliyetlere kat›l›m›n güvence alt›na al›nmas› için önemlidir. 

4. E¤itim Süreci 4: E¤itim Faaliyetinin Sunulmas›

E¤itici olarak e¤itim faaliyetinin düzgün biçimde yürütülmesi ve e¤itim faaliyetinin gerçeklefl-
tirilmesinde as›l sorumluluk size aittir. Bu sorumluluk, bu bölümde tart›fl›lacak olan afla¤›daki fa-
aliyetleri içermektedir:

• E¤itim faaliyetine haz›rl›k

• Tesis, donan›m ve materyallerin kontrolü 

• Kat›l›mc›lar›n karfl›lanmas› ve e¤itime bafllama 

• Kat›l›mc›lar›n ihtiyaçlar›n›n anlafl›lmas› ve karfl›lanmas› 

• Sunum yapma

• Genel ve grup tart›flmalar›n›n yönetimi
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4.1  E¤itim Faaliyetine Haz›rl›k 

Önceki bölümlerde özetlendi¤i gibi, iletiflim ve e¤itimin gerçeklefltirilece¤i kurum ile ba¤lan-
t› kurulmas›, uygun kat›l›mc›lar›n tam kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, kat›l›mc›lar›n tüm faaliyetlere kat›la-
caklar›n› bilmeleri, faaliyete kat›lacak herkesin faaliyetin amac›, ulafl›lmak istenilen sonuçlar ve
Bakanl›k ya da Daire Baflkanl›¤› için sa¤layaca¤› yararlar› anlamalar› aç›s›ndan önemlidir. 

E¤itim faaliyetinin son haz›rl›klar› için bu ba¤lant›lar sürerken, E¤itici’nin afla¤›daki görevleri
yerine getirmesi gerekir:

• E¤itim Yeri, tesis, donan›m ve destek hizmetleri ile ilgili yap›lan tüm düzenlemelerin teyit edil-
mesi için kurumun temsilcileri ile görüflmek.

• Faaliyete hangi temsilcilerin kat›laca¤›n› teyit etmek, rol ve sorumluluk da¤›t›m›n› yapmak.
Örne¤in, kat›l›mc›lar›n karfl›lanmas›, kurumda eti¤in önemine iliflkin genel bir bak›fl sa¤la-
mak, grup tart›flmalar›n›n yönetimine yard›mc› olmak, ekipman ve/veya kapan›fl faaliyetleri-
ne yard›mc› olmak.

• Hat›rlatma notlar›n›n ve ön okuma materyallerinin tüm kat›l›mc›lara gönderilmifl oldu¤unu te-
yit etmek 

• Kat›l›mc›lar›n adlar›n› ve unvanlar›n› içeren listeyi sa¤lamak. 

E¤itici taraf›ndan gerçeklefltirilecek di¤er haz›rl›k çal›flmalar› flunlar› kapsamaktad›r:

• Görsel materyallerin kontrol etmek.

• Faaliyet materyalleri ve E¤itici notlar›n›n tekrar gözden geçirmek.

• Kurumun ana sorumluluklar›n› ve faaliyetlerini araflt›rmak. 

4.2  Tesis, Donan›m ve Materyallerin Kontrolü 

Bu haz›rl›klar, tesis, araç ve gereçlerin kontrolü için e¤itim faaliyetinin bafllama saatinden ye-
terince önce e¤itim yerine gitti¤inizde ve bu kontroller s›ras›nda ortaya ç›kabilecek herhangi bir
sorunun giderilmesi süresince devam eder.

Faaliyetin bafllamas›ndan önce, salon yerleflim plan›n›n, araç, gereç ve faaliyet düzeninin
sa¤land›¤›, yeterli say›da bas›l› metnin haz›rland›¤› ve bütün ekipmanlar›n çal›fl›r durumda oldu-
¤undan emin olmak için e¤itim yeri kontrol listesi kullan›l›r.

E¤itim alan›n›, tesisleri ve ekipman› sadece kullan›ma haz›r olup olmad›klar› için de¤il, ayn› za-
manda kat›l›mc›lar›n çal›flabilece¤i, düflünebilece¤i, kendilerini rahat ve güvenli hissedebilecekle-
ri, ö¤renebilecekleri bir ortam oluflturmak üzere düzenlendi¤i ve haz›rland›¤› unutulmamal›d›r 

Çal›flmayan araç-gereçler ve rahats›zl›k veren fiziksel ortam›n kat›l›mc›lar›n e¤itime karfl› is-
teklerini ve e¤itim sürecine kat›l›m olanaklar› üzerinde beklenmedik ve olumsuz bir etkisi olabilir.
Salonun rahat, yeterli düzeyde havaland›r›lm›fl, iyi bir oturma düzeni ve uygun boyutlu masalarla
donat›lm›fl, do¤ru ›s› ve ayd›nlatmaya sahip, sunum ekran›n›n herkesin görebilece¤i flekilde yer-
lefltirilmifl, kat›l›mc›lar›n kendilerini genel tart›flmalar›n bir parças› olarak hissedebilece¤i ve grup
çal›flmalar›n›n yürütülebilece¤i flekilde oturabilmesi sa¤lanmal›d›r. 

E¤itici olarak afla¤›daki hususlar› dikkate alman›z yararl› olacakt›r:

• Tüm kat›l›mc›lar, di¤er e¤itmenler ve misafir konuflmac›lar için yeterli ve uygun oturma yeri
bulunmakta m›d›r? 

• Her kat›l›mc› görsel ö¤renme araçlar›n›, –ekran›, kâ¤›t tahtas›n› ve ekran›– kesintisiz bir flekil-
de görebiliyor mu? 
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• Ayd›nlatma sistemi, okumak ve yazmak için yeterli düzeyde parlak m› ve ayn› zamanda gör-
sel sunum yap›laca¤› zaman k›s›labiliyor mu? 

• Is›tma ve havaland›rma yeterli mi? 

• E¤itim yerine fiziksel engelli kifliler taraf›ndan kolayl›kla eriflilebiliyor mu? 

• ‹flitme veya görme güçlü¤ü çeken kifliler için araç ve gereç mevcut mu? 

• E¤itim ortam› kat›l›mc›lar›n sa¤l›¤› ve güvenli¤i için risklerden –aç›kta kalm›fl kablolar, düz ol-
mayan zemin veya merdiven, donan›m yerleflim konumlar›– ar›nd›r›lm›fl m›? 

4.3  Kat›l›mc›lar›n Karfl›lanmas› ve E¤itime Bafllama 

“‹yi bir ilk izlenim edinmek için ikinci bir flans›n›z yoktur” sözünü unutmamak gerekir. E¤itim
s›ras›nda kat›l›mc›lar›n ilk izlenimleri, faaliyetin geri kalan bölümündeki ruh hâllerini ve davran›fl bi-
çimlerini belirleyici bir unsurdur.

E¤itici olarak, s›n›fa geldiklerinde her kat›l›mc›ya hofl geldiniz diyerek kendinizi tan›tmak üze-
re yerinizi al›n. Burada, ayn› zamanda kat›l›mc›lar›n faaliyete al›flmalar›na ve yerleflmelerine yar-
d›mc› olabilecek ilk tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Örne¤in, vestiyerin, tuvaletlerin nerede bulundu-
¤unu, ikram›n nerede verilece¤ini, yerleflim plan›n› vb. 

Tüm bunlar daha sonradan yap›lacak resmî aç›l›fl öncesinde, kat›l›mc›lar›n karfl›lanmas› için
gayri resmî faaliyetleri oluflturulur ve faaliyetin bafllat›lmas› taraf›n›zdan veya kurumun üst düzey
yöneticisinin kat›l›m›yla sa¤lan›r.

Karfl›lama ve aç›l›fl flunlar› içermelidir:

• Faaliyetin amac›n›n ve öneminin hat›rlat›lmas›.

• Kat›l›mc›lar›n karfl›lanmas› ve kat›l›mlar› için kendilerine teflekkür edilmesi, faaliyet boyunca
etkin kat›l›mlar›n›n talep edilmesi.

• Program hakk›nda genel bir bilgi verilmesi ve kullan›lacak olan e¤itim yöntemlerinin özetlen-
mesi.

• “Mekân kullan›m›” ile ilgili duyurular›n yap›lmas›: Verilecek aralar, ikram, yang›n ç›k›fllar›n›n ve
tuvaletlerin yerleri, cep telefonlar›n›n kapat›lmas›n›n talep edilmesi. 

• Tart›flmalarda aç›k olmalar›n›n, söylenilen fleylerin e¤itim dersli¤inin d›fl›nda tekrar edilmeye-
rek tart›flmalar›n gizlili¤ine herkesin sayg› göstermesinin talep edilmesi. 

4.4  Kat›l›mc›lar›n ‹htiyaçlar›n›n Anlafl›lmas› ve Karfl›lanmas› 

Kurulacak herhangi bir iletiflimin kesin kural›, kendinizi al›c›n›n yerine koyman›zd›r. Onlar›n ih-
tiyaçlar›n›, ilgilerini ve konumlar›n› düflünün ve anlamaya çal›fl›n. Konu hakk›nda aç›klamaya ihti-
yaç duyacaklar m›? Konu hakk›nda herhangi bir bilgileri var m›? Aç›klamalar›n›z onlar› ikna ede-
cek mi? Olumsuz tav›r içinde olma e¤ilimi tafl›yorlar m›? Kendilerini kayg›l›, savunmac› ya da teh-
dit edilmifl hissediyorlar m›? 

E¤itim s›ras›nda, birtak›m potansiyel tepkiler ile karfl›laflman›z olas›d›r ve kat›l›mc›lar›n fark-
l› ihtiyaçlar›n› anlamaya çal›flman›z gerekecektir. Bunlar; o kiflilerin bireysel ve resmî statüleri, fa-
aliyete kat›lmak konusundaki istekleri, hangi meslektafl ve amirlerinin bu faaliyete kat›ld›klar›na
göre de¤iflebilir.

Konumunuzu aç›klamaya ve savunmaya haz›rl›kl› olun. K›demsiz kat›l›mc›lar›n amirlerinden
önce ya da onlar›n huzurunda konuflmaya neden isteksiz olduklar›n›, kurumun potansiyel konu-
mu ile kurumun farkl› temsilcilerinin konuyla ilgilerini anlamaya çal›fl›n. 

Daha sessiz olan kat›l›mc›lar›, kendilerinden grup tart›flmalar› ile ilgili rapor isteyerek ya da
do¤rudan yorum yapmalar›n› talep ederek cesaretlendirmeye çal›fl›n.
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Tart›flmalar› yönlendirmek isteyen kiflileri kontrol edin; bunu, o kiflilerle yüzleflerek de¤il, tar-
t›flmalar›, onlar›n müdahalelerini önleyerek ya da yine do¤rudan di¤er kat›l›mc›lar›n görüfllerini
alarak yönlendirin.

Genel olarak, kat›l›mc›lar›n temel özelliklerini ve yukar›da inceledi¤imiz ö¤renme sürecini ha-
t›rlay›n ve herhangi bir kat›l›mc›n›n görüfllerini elefltirmeyin ya da aç›k bir flekilde yarg›lamay›n.
Çünkü bu durum, muhtemelen tedirgin edici ve gergin bir ortam yaratarak ö¤renmeye engel ola-
cak darg›nl›k veya gerginli¤e yol açabilir.

E¤itici, tüm kat›l›mc›lar›n tam olarak e¤itim sürecine kat›lmas›n›n sa¤lanmas› sorumlulu¤una
sahiptir. E¤itim faaliyetine ev sahipli¤i yapan kurumun temsilcileri ile birlikte üstlenilen bu sorum-
luluk, bireysel kat›l›mc›lar›n önceden tüm özel ihtiyaçlar›n› tan›mlamay› içermektedir. Örne¤in,
görsel veya iflitsel engellilerin, tekerlekli iskemle kullan›c›lar›n›n tam olarak faaliyete kat›l›mlar›n›n
sa¤lanmas›, diyet yapanlar ile ilgili gerekli haz›rl›klar gibi düzenlemeler yap›lmal›d›r.

Bu sorumlulu¤un yerine getirilmesi, kat›l›mc›lar›n özel ihtiyaçlar›na iliflkin isteklerini bildirme-
lerini istedi¤iniz yaz›larda belirtilmifl olan taleplerine uygun olarak, e¤itim ortam›n›n düzenlenmifl
olup olmad›¤›n›n izlenmesini gerektirir. 

Ayn› zamanda, e¤itim yerine ulafl›m ile ilgili önceden bilgi sa¤lanmas› ve tekerlek-
li sandalye kullan›c›lar› (fiziksel engelliler) için ortam›n ayarlanmas› ve tüm potansiyel kat›l›mc›lar
için gerekli olan ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› önemlidir. 

Özel ihtiyaçlar›n e¤itim bafllamadan önce belirlenmesi, E¤itici ve di¤er konuflmac›(lar) için
özel ihtiyaçlara sahip olan kat›l›mc›lar ve bu ihtiyaçlar›n nas›l karfl›lanaca¤› konusunda tavsiyeler-
de bulunulmas› yönünden çok önemlidir. E¤iticiler, ilgili tüm kat›l›mc›larla bu konuda özel olarak
konuflmal› ve yard›m isteyip istemediklerini sormal›d›r.

4.5  Sunum Yapma 

44..55..11    GGiirriiflfl  

Kat›l›mc› grubun ilgi ve ihtiyaçlar›n›n anlafl›lmas›, e¤itimin genel amac› ve özel hedeflerinin bi-
lincinde olmak, sunumunuzu planlaman›z ve gerçeklefltirmenizde yol göstericidir. Kendinize sor-
man›z gereken basit ama önemli soru fludur:

“Kat›l›mc›lar›n e¤itim faaliyetinden ne kazanarak ayr›lmalar›n› istiyorum?”

Cevap flunlar› içerebilir: Yeni bir fleyin aç›klanmas›, gelifltirilmifl beceriler, mant›kl› tart›flmala-
r›n bir sonucu olarak tutumlar›n de¤iflmesi. 

Bu cevaplar size, e¤itim materyallerinizin haz›rlanmas› ve sunumu konusunda afla¤›daki gi-
bi bir bafllang›ç yapman›z› sa¤lar:

Ana Fikir: Sunulacak konuyu dikkate alarak ve gereksiz detaylara girmeksizin, oluflturulan
genel ifadeleri belirtir. 

• Konunun özü: Etik ilkelerin hayata geçirilmesiyle ilgili ve y›l içinde daha sonra yürürlü¤e gire-
cek yeni bir yasal düzenleme (Örne¤in, Etik Komisyonlar›na yönetmelik ihlallerinin araflt›r›l-
mas› konusunda izin verilmesi gibi).

• De¤erlendirilecek olan konunun de¤iflkenleri (Örne¤in, mevcut mevzuat ile ilgili ana de¤iflik-
likler üzerine yo¤unlaflmak).

• Bir konuyu nas›l ele almay› planl›yorsunuz? (Örne¤in, temel de¤iflikliklerin vurgulanmas› ve
bunlar›n etik usullere iliflkin etkilerinin aç›klanmas› ya da flikâyetlerin incelenmesi). 

Destekleyici Bilgiler: Arka plan bilgisi, ana düflüncenizi desteklemek üzere bir ba¤lam, gerek-
çe ve yol gösterici sa¤lamak için önemlidir. Dolay›s›yla bu bilgi, kat›l›mc›lar›n akl›n› kar›flt›racak be-
lirsizlik alanlar› oluflturmadan verilecek ana mesaj›n desteklenmesi ve tamamlanmas›n› sa¤lar. 
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Bu nedenle, bu konuya dâhil edilecek olan bilginin seçiminde “anahtar test sorusu” fludur: 

“Bu benim ana mesaj›m›n anlafl›lmas›n› engeller mi, yoksa yard›mc› m› olur?”

Burada, örne¤in, yasal düzenlemenin ne zaman yürürlü¤e girece¤i ya da Etik Komisyonu’na
hangi yaz›l› k›lavuzlar›n verilece¤ini teyit etmek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, düzenlemeyle ilgili
en son ortaya ç›kan her bir ayr›nt›y› ya da Etik Komisyonu’nda yap›lan de¤erlendirmelere iliflkin
tüm de¤iflikliklerin listesini vermeniz gerekmez. Bu nedenle, arka plan bilgisi, öncelikle sunulma-
mal› ancak ana düflüncenin anahtar noktalar›n› güçlendirmek üzere gereken yerlerde sunumun
içine eklenmelidir.

Sonuç Mesaj›: Kat›l›mc›lar›n›z›n sunumdan nas›l ayr›lmas›n› istedi¤inizi –bu, kat›l›mc›lara ver-
di¤iniz sonuç mesaj›d›r– anlamaya verdi¤iniz önem, burada sizin performans›n›z konusunda be-
lirleyici olacakt›r. Sunumun anahtar konular›n›n özetlenmesi ve vurgulanmas›, sizin için bir f›rsat
yarat›r, ancak bu süre “asla yeni bir bilgi vermek” amac›yla kullan›lmamal›d›r. Unutmay›n ki bu,
kat›l›mc›lar›n›z ald›¤› son ve en fazla hat›rlamak istedi¤i bilgi olacakt›r. Bu nedenle, bu bilgiler, ana
düflüncenizin önemli k›s›mlar›n›n yeniden ifadesi olmal›d›r. 

44..55..22  SSuunnuummuunn  YYaapp››llaanndd››rr››llmmaass››

Bu ana içeri¤in ve destekleyici bilginin tan›m› ile afla¤›da anlat›lanlar sunumunuzun temel ya-
p›s›n› oluflturacakt›r. 

• Sunum amac›n›n ve yeni etik yasas›na iliflkin konular›n nas›l ele al›naca¤›n› özetlemek ve ye-
ni yasadaki temel de¤ifliklikleri vurgulamak. 

• Her temel de¤iflikli¤i s›ra ile ele alarak bu de¤iflikliklerin –mevcut usullere ve Etik Komisyon-
lar› taraf›ndan kullan›lacak olan K›lavuzlara nas›l uygulanmas› gerekti¤i yönlerinden– ne an-
lama geldi¤ini aç›klamak.

• Ana mevzuat de¤iflikliklerinin, de¤erlendirme kurallar› ile ilgili de¤iflikliklerin ve uygulanacak
olan ana k›lavuzlar›n bir özeti ile sunumu sonuçland›rmak.

Bu, bize bafllang›ç, orta ve sonuca iliflkin basit ancak etkili bir yaz›l› iletiflim çerçevesi verir.
Bu çerçevenin izlenmesi kolayd›r, ancak genellikle tam olarak izlenmez. Bunun nedeni, sunufl
yapan kiflinin, muhtemelen kat›l›mc›lar›n konuyla ilgili bir girifle ihtiyaç duymad›klar›n› ya da ken-
di sonuçlar›n› ç›karacaklar›n› düflünmesidir.

Böylece, afla¤›daki askerî e¤itim özdeyiflinde örneklenen ö¤retim tekni¤ine benzer bir biçim-
de geleneksel bir sunum yap›s› ortaya ç›kar: 

➟ Öncelikle, ne anlataca¤›n›z› söyleyin. 

➟ Anlat›n.

➟ Ne anlatt›¤›n›z› söyleyin. 

Bir baflka biçimde söyleyecek olursak, sunum flu s›ray› izler: Temel içerik ve yaklafl›ma girifl,
içerik ve temel içeri¤in bir özeti.

44..55..33  PPoowweerrPPooiinntt  KKuullllaann››mm››  

E¤itim süresince, muhtemelen bir PowerPoint sunumu kullanacaks›n›z. K›lavuz, e¤itim için
bir PPT sunumu içermektedir, ancak E¤iticiler farkl› dinleyici topluluklar› için sunumu uyarlamaya
haz›rl›kl› olmal› ve di¤er kullan›c›lara bunun nas›l yap›laca¤›n› aç›klamal›d›rlar. Bir baflka deyiflle
E¤iticiler, görsel sunumlar›n nas›l haz›rlanaca¤›n› ve bu tür görsel sunumlar› “etkili bir flekilde” na-
s›l kullanaca¤›n› bilmek zorundad›rlar.

Günümüzde, bir e¤itim sunumunun desteklenmesi için kullan›lan görsel materyaller, bilgisa-
yar yaz›l›m› ile ve esas olarak “Microsoft PowerPoint” ile üretilmektedir. Bu program; görsel ma-
teryalleri, metin içeren slâytlar›, sabit dijital görüntüler ile bir dizi renk, flablon ve tasar›m kullana-
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rak oluflturulan hareketli dijital görüntüleri içerir. Üretilen görsel materyaller, bir tepegöz ile (OHP)
yans›tmak üzere temiz asetat üzerine yazd›r›labilir ya da do¤rudan veri göstericisi (data projek-
tör) kullan›larak ekran üzerine yans›t›labilir. Do¤rudan yans›t›ld›¤›nda, her bir slâyt içinde ya da
farkl› slâytlar aras›ndaki bilgilerin zamanlamas› otomatik olarak veya sunum s›ras›nda el ile ayar-
lanabilir. 

Her bir görselin içindeki bilginin s›ralanmas›, canland›rma ( “animasyon”) olarak bilinir ve gör-
seller aras›ndaki zamanlama, “geçifl” olarak adland›r›l›r. Bilginin sunumunu s›ral› olarak yans›t-
mak üzere, bilgiyi kademeli olarak “vermek” amac›yla canland›rma teknikleri kullan›labilir. Geçifl
teknikleri görsel efektler için kullan›lmakta, hatta afl›r› biçimde kullan›lmaktad›r; örne¤in, iki görsel
aras›nda yans›t›lan görüntünün yatay ya da dikey olarak “silinmesi” gibi. Her iki teknik de kat›l›m-
c›lar›n dikkatini da¤›tmaktan kaç›nmak ve dikkatlerin sunumun as›l içeri¤inden sapmas›n› engel-
lemek üzere ihtiyatl› olarak kullan›lmal›d›r.

Sunumun yap›land›r›lmas›nda, her bir görselin kapsam ve tasar›m›, bilgi ak›fl›n›n gereksinim-
lerine ve konunun içeri¤ine uygun olarak dikkatle göz önüne al›nmal›d›r. Sunumun kat›l›mc›lar ta-
raf›ndan okunabilir olmas›na, materyalin verdi¤i mesajda kar›fl›kl›k yaratacak afl›r› bilgi yükleme-
si ya da mesaj›n kelime yo¤unlu¤u ve/veya afl›r› grafik kullan›lmamas› sa¤lanarak, mesaj›n tama-
men ortadan kaybolmamas›na dikkat edilmelidir. Ayn› flekilde, kat›l›mc›lar›n bilgiye doymalar› göz
önüne al›narak, kullan›lan görsellerin say›s› dikkatli bir flekilde belirlenmelidir. “PowerPoint’le
ölüm” deyimi görsel materyallerin afl›r› kullan›m›n› tan›mlamak için kullan›lm›flt›r. 

Her görselde sunulan materyalin yo¤unlu¤u ve sunumda kullan›lacak olan görsellerin say›s›,
sunumun amac›na, e¤itim faaliyetindeki yerine ve ifllenecek bilginin içeri¤ine ba¤l› olan bir de-
¤erlendirme ve deneyim konusudur. 

Genel bir kural olarak her bir görsel, en fazla 6 sat›rda ve 6-8 kelimeyle anlat›lan bir ana dü-
flünceyi yans›tmal›d›r. Düzenleme, renk ve yaz› tipi boyutlar› uyumlu olmal› fakat görsel çeflitlilik;
tek bir soru yönelterek, bir özet vererek ve sütun düzenlemesini tek ya da çift olarak tutar-
l› bir flekilde yap›lmal›d›r. Bu nedenle, görsel üzerindeki materyal tart›flmalar için bir haz›rlay›c›, so-
nuç içeren bir özet ya da görsel bir örnek olarak kullan›labilir. Bu materyal, sunumun yap›s›n› des-
teklemek için kullan›lmal› ancak sunucunun söylemesi gereken “her fleyi” içermemelidir. Her bir
görselin yans›t›lmas› için gereken sürenin uzunlu¤u kullan›m›na ba¤l› olarak belirlenmelidir; örne-
¤in, konuyla ilgili anahtar noktalar›n listesi uzunsa, sunucu taraf›ndan her biri üzerinde kapsam-
l› sözlü aç›klama yap›lan s›ral› sunumlar verilir.

Bir sunumda kullan›lacak olan görsellerin say›s›, sunumun amac›na ve sunucunun üslubuna
ba¤l›d›r. Sonraki slâytlara h›zl›ca geçmek ya da sunumu program öncesinde sona erdirmek ge-
reklili¤ini fark etmeniz, bir deneme ve tecrübe meselesidir. Her zaman, her bir görse-
li olufltururken ve bunlar›n düzenlemesinde tek tipten kaç›nd›¤›n›z gibi, görselleri tek tip biçimde
s›ralamaktan da sak›n›n. 

Bir sunum s›ras›nda görseller kullan›rken afla¤›daki kurallar› akl›n›zdan ç›kartmay›n:

• Kat›l›mc›lara sunuma iliflkin bir ç›kt› da¤›t›p da¤›tmayaca¤›n›z› bildirin. Böylece not al›p alma-
yacaklar›n›, ne zaman ve nas›l not alacaklar›n› ö¤renirler.

• Konuflurken daima kat›l›mc›lar›n yüzüne bak›n.

• Düzenli olarak oday› tarayarak grupla göz temas›n› koruyun ve ayn› zamanda dikkatinizi,
özellikle grup içindeki farkl› bireyler üzerinde yo¤unlaflt›r›n. 

• Yans›t›lan resmin önünden geçmeyin veya önünde durmay›n.

• Ekranda sunulan bilgiyi okumay›n bu bilgiyi sözlü sunumuna ve kat›l›mc›lara yol gösterecek
bir “k›lavuz” olarak kullan›n.

• Sizin o anda söylemekte oldu¤unuz sözle alakas›z olan görseli kullanmay›n.
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Genel olarak, sunum yapman›n, bir e¤itim sürecinde E¤itici taraf›ndan kullan›labilen bir dizi
e¤itim faaliyetine ve tekni¤e uygulanabilecek olan genel bir beceri oldu¤unu unutmay›n. E¤itimin
verilmesi sürecinin gerektirdi¤i bir baflka temel beceri üzerinde –genel ve grup tart›flmalar›n› yö-
netmek– e¤itim teknikleri ile ilgili kapsaml› bilgi (5. Bölüm’de) daha sonra verilecektir.

4.6 Genel ve Grup Tart›flmalar›n›n Yönetimi 

Kat›l›mc›lar, konuya ilgileri çekildi¤inde, düflüncelerini ve deneyimlerini paylaflabildiklerinde,
soru sorabilme ve ö¤renme sürecine etkin bir flekilde kat›labildiklerinde en iyi flekilde ö¤renirler.
E¤itimin bu kat›l›mc›lar için verildi¤i yeniden hat›rlanmal›d›r. E¤itim, baz› aflamalarda bilgi sunu-
munu içermesine karfl›n, kat›l›mc›lara yorum ve sorular› ile sürece dâhil olabilmeleri için f›rsatlar
yarat›lmal›d›r. E¤itim, kat›l›mc›lar›n seslerini duyurmalar› ve konu ile ilgili düflünceleri paylaflabil-
melerini sa¤layan programl› genel ve grup tart›flmalar›ndan oluflturulmal›d›r.

Genel tart›flmalar; E¤itici’nin bir soru ya da tart›flma konusu önerip bunun için uygun zaman
vermesi, bazen tart›flman›n yönünü tam olarak kontrol edip, bazen de izlenecek ak›fl› grubun be-
lirlemesine izin vermesi fleklinde bafllat›lmal›d›r. Genel tart›flmalar›n yönetimi sorunludur. E¤itici,
programdan sorumlu olmal›, ancak ya çok kontrolcü davranan ya da “tam da ilginç bir hâle gel-
miflken” tart›flmay› kesen veya tart›flman›n “uzay›p gitmesine” göz yumarak program› aksatan ki-
fli olarak elefltirilebilir. Tart›flmalar›n yönlendirilmesi, kesilmesi ya da devam etmesine izin verilme-
si, bir yorum ve deneyim konusudur. Tart›flma, yoluna girdi¤inde ya da yolundan saparak devam
etti¤inde veya bir konuya saplan›p kal›nd›¤›nda daima kontrol edilmelidir. Daima ilginç bir tart›fl-
man›n olumlu getirileriyle, program›n tüm kontrolünün kaybedilmesiyle ilgili sorunlar› dengeleyin. 

Grup tart›flmalar› da yararl›d›r, böylece tart›flman›n oda¤› E¤itici’den kat›l›mc›lara geçer. Fa-
aliyette yap›lacak bir de¤ifliklik, etkinli¤in, tart›flman›n ve ilginin seviyesini yükseltebilecek bir h›z
de¤iflimi ya da daha sakin bir düflünme ortam› sa¤lar.

Grup tart›flmalar› da programlanmal› ve uygulanmal›d›r. Tart›flmalar, ne kat›l›mc›lar›n kat›l›m›-
n›n engellenece¤i kadar az bir süreye, ne de canlar›n›n s›k›l›p dikkatlerinin da¤›laca¤› kadar uzun
zamana yay›lmal›d›r. Burada anahtar husus; görev ya da konunun, mevcut zaman›n, grup lider-
li¤i, raportör gibi yüklenilen rollerin ve kâ¤›t tahtas›nda verilen görsellerin yard›m› ile konunun
anahtar noktalar›n›n 5 dakikal›k sunumla özetlenmesi fleklinde tart›flmalardan beklenen sonuçla-
r›n aç›k bir biçimde sunulmas›d›r. 

5. E¤itim Süreci 5: E¤itim Teknikleri 

Kat›l›mc›lara yönelik etkili bir e¤itimin tasarlanmas› ve sunulmas›, etkin ö¤renme f›rsatlar›n›n ya-
rat›lmas›na iliflkin bir dizi e¤itim tekni¤inin kullan›m›n› gerektirmektedir. Bu e¤itim, ayn› zamanda tüm
kat›l›mc›lar›n ilgisini çeken ve meflgul eden, her bir kat›l›mc›n›n farkl› ö¤renme tercihlerini karfl›lama-
ya yönelik çok çeflitli ö¤renme olanaklar›n› gerektirir. Farkl› e¤itim amaçlar›na uygun de¤iflik ö¤re-
tim yöntemleri bulunmaktad›r. E¤itim teknikleri uygun kullan›ld›klar›nda, hem ö¤renme hedeflerinin
gerçeklefltirilmesine destek olur hem de kat›l›mc›lar için farkl› h›z ve düzeylerde farkl› e¤itim faaliyet-
leri ve ö¤renme sürecinde farkl› odak noktalar› yaratarak e¤itime çeflitlilik kazand›r›rlar. 

Farkl› e¤itim tekniklerini seçerken ve uygularken dikkate al›nmas› gereken en önem-
li unsur, her bir tekni¤in e¤itimin amaç ve hedefleri ile konu ve süreçlerine uygun olmas›d›r. ‹kin-
ci olarak, ö¤renmeyi desteklemek ve kat›l›mc›lar›n ilgisini canl› tutmak için bu teknikleri nas›l den-
geleyebilece¤inizi bilmeniz gereklidir. E¤itim faaliyetlerinde kullan›labilecek ve ö¤renmeyi fark-
l› yollarla kolaylaflt›rabilecek pek çok e¤itim tekni¤i bulunmaktad›r. 

5.1  E¤itimin Verilmesi 

Bilginin biçimsel sunumunda ve kat›l›mc›lar›n tümünün birlikte kat›lacaklar› tart›flmalarda kul-
lan›labilecek pek çok teknik bulunmaktad›r: 
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55..11..11  KKoonnffeerraannssllaarr  vvee  KK››ssaa  KKoonnuuflflmmaallaarr

KKoonnffeerraannssllaarr, genel olarak görsel araçlar›n yard›m›yla do¤rudan kat›l›mc›lara aktar›lan yap›-
land›r›lm›fl sunumlard›r. Bu sunumlar, bir konu hakk›nda bilgiye ihtiyaç duyan büyük bir gruba bil-
gi vermek için yararl›d›r ve kiflilere yorum yapma ya da soru sorma olana¤› verilebilir ya da veril-
meyebilir. Konferanslar›n karfl›l›kl› etkileflimi içermeyen biçimleri, ö¤renmeye pasif bir yaklafl›m›
temsil eder ve dinleyenlerin dikkatini çekebilme süresi yaklafl›k 20-25 dakikad›r. Bu nedenle, s›-
n›rl› olarak kullan›lmas› gerekir.

KK››ssaa  KKoonnuuflflmmaallaarr,,  konferanslar›n k›sa biçimleridir. Girifl düzeyindeki bilgilerin kazand›r›lmas›-
n› amaçlayan, bir konuya girifl niteli¤indeki bilgilerin sunulmas›nda kullan›lan, etkileflim f›rsatlar›n›
içeren ve di¤er e¤itim teknikleri ile sonradan desteklenmesi gereken k›sa süreli bir e¤itim tekni-
¤idir. 

55..11..22  GGöösstteerriimm  ((DDeemmoonnssttrraassyyoonn))  

GGöösstteerriimm,,  bir etkinli¤in nas›l yap›laca¤›n›n, gerçek süreç ve tekniklerini de kapsayacak flekil-
de, yorum ve aç›klamalar eflli¤inde do¤rudan sunulmas›n› içerir. Gösterimden sonra, uygun olan
yerlerde, kat›l›mc›lara teknikleri denemeleri için f›rsat verilir.

55..11..33  PPaanneell  TTaarrtt››flflmmaallaarr››  

PPaanneell  TTaarrtt››flflmmaallaarr››,,  özel bir alanda uzman ya da tamamlay›c› bilgiye sahip olan ya da bel-
li bir konuda farkl› görüfllere sahip olan baz› uzmanlar taraf›ndan bilgi sunumunu içerir.

Panel tart›flmas›, E¤itici’nin baflkanl›¤›nda, bir dizi fikir ve yaklafl›mlar içeren ve daha genifl
tart›flmalar›n önünü açan kullan›fll› bir tekniktir.

5.2  Tart›flmalar ve Grup Çal›flmas› 

Grup çal›flmas› hakk›ndaki temel bilgi, Bölüm 3’teki, 8-10. bafll›klar alt›nda verilmifltir. Tart›fl-
ma ya da grup çal›flmalar› için kat›l›mc›lar›n küçük gruplara bölünmesi ile kullan›lan di¤er teknik-
ler flunlard›r: 

55..22..11  BBiirrlliikklleerr

BBiirrlliikk; tart›flma, görev ya da proje amac› tafl›yan ana grubun (ya da kurul) alt bölümüdür. Bu-
rada yap›lacak iflin niteli¤i, cevapland›r›lmas› gereken bir soru, analiz edilecek bir konu veya çö-
zülecek olan bir sorun olabilir. Her birli¤in/tart›flma grubunun büyüklü¤ü, toplam kat›l›mc› say›s›-
na, birli¤in amac›na ve verilen zamana ba¤l›d›r. Birli¤in çal›flmalar›n›n sürdürülebilir olabilmesi için
say› 4 kifliden az olmamal›d›r ve en genifl hâliyle 7 veya 8 kiflilik olmal›d›r. Çünkü birli¤in amac›,
mümkün oldu¤u kadar çok kat›l›m›n sa¤lanmas›d›r.

55..22..22  FF››ss››lltt››  GGrruuppllaarr››  

FF››ss››lltt››  ggrruuppllaarr››, k›sa bir sürede bir konuyu tart›flmak ve arkas›ndan bir rapor sunmak üzere as-
gari bir örgütlenme içinde, mümkün oldu¤u kadar çabuk bir flekilde oluflturulan iki veya üç kifli-
lik küçük gruplard›r; örne¤in, yan yana oturan iki/üç kat›l›mc› gibi. Yap›lan tart›flmalara befl daki-
kadan fazla ya da grubun “f›s›lt›” hâlindeki konuflmalar›n›n duyulur hâle gelmesine kadar izin ve-
rilmelidir. 

5.3  Somut Al›flt›rmalar

Üçüncü olarak, kat›l›mc›lara “gerçek hayattan” al›nan sorunlar verilerek analiz yapmalar›n›
sa¤layan bir dizi yaklafl›m bulunmaktad›r:

55..33..11  SSeennaarryyoo  vveeyyaa  ÖÖrrnneekk  OOllaayy  ÇÇaall››flflmmaass››  vvee  KKââ¤¤››tt  BBeesslleemmee  AAll››flfltt››rrmmaass››  

BBiirr  sseennaarryyoo  yyaa  ddaa  öörrnneekk  oollaayy  ççaall››flflmmaass››, mesleki faaliyetlerle ilgili olarak özel bir olay›n ya da
olaylar›n bir grup taraf›ndan yaz›larak ve/veya görsel materyallerle de¤erlendirilmesidir. Kat›l›mc›-
lara normal olarak ifllerinde kullanmak zorunda olduklar› arka plan bilgileri de içeren kan›tlar su-
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nulur. Materyal, gerçek yaflam durumlar›na uygun olarak gerçek formlar, standart mektuplar ve

dosyalara benzer flekilde sunulur. Bununla birlikte, örnek olay çal›flmas› gerçekten meydana gel-

mifl bir olaya dayan›yorsa, isimler ve di¤er tan›mlay›c› unsurlar materyalden ç›kart›lmal›d›r. Örnek

bir olay çal›flmas›, tek bir oturum fleklinde ya da geniflletilmifl bir biçimde, e¤itim süreci boyunca

devam edebilir. Örnek olay çal›flmalar› etkili bir e¤itim tekni¤idir; çünkü verilen bir durumda, kat›-

l›mc›lar›n ne yapmalar› gerekti¤ini anlatmalar› ve neden bu yola baflvuracaklar›n› aç›klamalar› is-

tenir. Sonuç olarak, kat›l›mc›lara, bulgular› üzerine rapor haz›rlama olana¤› verilmesi ve yap›c› ge-

ri bildirim almalar›n›n sa¤lanmas› önemlidir (E¤itim için haz›rlanan örnek olay çal›flmalar› Disk Dos-

ya 3’te verilmifltir. E¤itici’ye yönelik hat›rlatma ve tart›flma notlar› da bu ektedir. Disk Dosya 2’de

de ilgili PPT sunumlar› bulunmaktad›r. Dik Dosya 4 kat›l›mc›lar için örnek olay çal›flmalar›n› içerir.). 

Bir kâ¤›t besleme al›flt›rmas›; örnek olay analizi, raporlama ve geri bildirim s›ras›nda al›flt›r-

mas› karmafl›kl›k ve gerçeklik kazand›rmak üzere, konu ile ilgili bilginin s›ral› olarak eklendi¤i ge-

niflletilmifl bir örnek olay çal›flmas› türüdür.

55..33..22  RRooll  YYaappmmaa::  SSeennaarryyoolluu––SSeennaarryyoossuuzz  

RRooll  YYaappmmaa, içeri¤i özel bir ö¤renme amac› ile iliflkili olan bir senaryonun canland›r›lmas›d›r.

Rol yapma, senaryolu veya senaryosuz olabilir. Senaryosuz rol yapma, gerçek hayatta karfl›la-

flabilecekleri gerçek bir durumu yans›tabilece¤inden kat›l›mc›ya daha fazla yarar sa¤lamas› aç›-

s›ndan önemlidir. 

Senaryosuz bir rol yapma, genel olarak iki kat›l›mc›y› içerir: kat›l›mc› ve rolü oynayan. Bilgi-

lendirme, benzer nitelikte olmasa da her ikisine de faaliyetten önce bir bilgilendirme yap›l›r. Rol

yapman›n amac›, kat›l›mc›ya, güvenli ve destek gerekti¤inde sa¤lay›c› bir ortamda, ifllerinde kar-

fl›laflabilecekleri bir olay üzerinde deneyim kazanma f›rsat› vermektir. Bu yöntem, özellikle kiflile-

raras› konulara uygundur. 

Senaryosuz rol yapma genellikle önceden kendi do¤al sonucuna ulafl›r. Bu tür çal›flmalar, rol

yapma yetene¤inin test edildi¤i bir çal›flma olarak kullan›lmamal›, ancak rolün gerektirdi¤i duy-

gular ile bafla ç›kman›n zorlaflt›¤› noktada E¤itici bu duruma müdahale etmeye haz›rl›k-

l› olmal›d›r. Benzer bir biçimde, rol yapma sona erdi¤inde, yönetici, rol yapanlara “karakterlerin-

den s›yr›lma” f›rsat› vermeli ve onlara oyuncu olarak ya da oyunlar› ile ilgili de¤il, ortaya ç›kan so-

runlarla ilgili geri bildirimde bulunmal›d›r.

Senaryolu rol yapma, gerçekçilik ve uzmanl›kla desteklenen örnek olaylar›n canland›r›lmas›

ile gözlemciler için çok yararl› olabilir. 

55..33..33  ‹‹çç  MMeekkâânn//DD››flfl  MMeekkâânn  FFaaaalliiyyeettii  vveeyyaa  OOyyuunn  

FFiizziikksseell  ffaaaalliiyyeett,, kat›l›mc›lara kurum veya kurum faaliyetlerinden uzak bir yerde verilen ve ör-

ne¤in, liderlik ve tak›m oluflturma becerilerinin keflfedilmesine yönelik bir faaliyet veya keflif çal›fl-

mas› gibi yöntemlerdir. Faaliyet, genel olarak, çal›flma hakk›nda verilen talimatlar, görevin hangi

koflullar alt›nda tamamlanaca¤› ve beklenen sonuçlar›n aç›klanmas› ile bafllar. Kat›l›mc›lara, ça-

l›flman›n tamamlanmas›ndan sonra izlenen süreç ve ortaya ç›kan sorunlarla ilgili bilgi verilir. E¤i-

ticiler daha sonra, kat›l›mc›lar›n neler ö¤rendikleri ve bunlar› ifl ortam›nda nas›l kullanacaklar› gibi

konularda de¤erlendirmelerde bulunurlar.

55..33..44  SSiimmüüllaassyyoonn  ((BBeennzzeettiimm))  

BBiirr  ssiimmüüllaassyyoonn  faaliyeti, kat›l›mc›n›n mesleki çal›flmalar› ile ilgili bir dizi gerçek yaflam duru-

munun yeniden oluflturulmas›d›r. Ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere, kat›l›mc›lar›n “d›flar›ndan analiz

etmek” yerine kendi içlerinde “çözmek” zorunda olacaklar› gerçek hayattan al›nan sorunlar›n su-

numudur. Kat›l›mc›lardan, belirlenen durumlarla ve ortaya ç›kan sorunlarla ilgili kararlar vermele-

ri beklenir.
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Bu yöntem, genellikle sorunun ad›m ad›m çözülmesini gerektiren özel hareket tarzlar›n›n
önemli oldu¤u, k›s›tl› zaman dilimleri ve stresli koflullar alt›nda eyleme geçmeyi gerektiren afet yö-
netim planlar›n›n uygulanmas› gibi konularda kullan›l›r. 

Bu yöntem, ayn› zamanda iflleri halk ile yüksek düzeyde etkileflim gerektiren ve üst düzey-
de kiflileraras› becerilere sahip olmas› gereken görevlilere, örne¤in, ölümlü vakalar ve çat›flma-
lar›n çözümlenmesi gibi stresli durumlarda ne yap›laca¤›n› göstermek yönünden çok yararl›d›r.

55..33..55  DDiijjiittaall  KKaayy››tt  //  VViiddeeoo  KKaayydd››  vvee  GGeerrii  OOyynnaatt››mm  ((PPlleeyybbeekk))

DDiijjiittaall  //  vviiddeeoo  kkaammeerraallaarr  vvee  ggeerrii  ooyynnaatt››mm, yukar›da ele al›nan birçok grup çal›flmas›n›n ve özel-
likle de simülasyonun de¤erlendirilmesi ve geri besleme sa¤lamak üzere kaydetmek amac› ile
kullan›l›r.

Kiflilerin kendilerini ve baflkalar›na karfl› olan davran›fllar›n› kamerada gördüklerinde ortaya
ç›kabilecek hassas durumlardan dolay› kay›t ve izleme iflleminin, ihtiyatl› biçimde kullan›lmas› ge-
rekir. Bu sistem; ö¤renmenin teflvik edilmesi, bir faaliyet de¤iflikli¤inin anlat›lmas›, plan-
l› genel oturumlarda ve grup tart›flmalar›nda kullan›labilir.

55..33..66  BBuuzz  KK››rr››cc››llaarr  vvee  EEnneerrjjii  VVeerriicciilleerr

BBuuzz  kk››rr››cc››llaarr, e¤itimin bafl›nda, kat›l›mc›lar›n konuflmalar›n› ve grup içinde birbirleri ile iliflki kur-
maya bafllamalar›n› sa¤lamak ve insanlar›n rahatlamas›na yard›mc› olmak için kullan›lan özel
teknik ve araçlard›r. Bu yöntem, s›k›c› ve ürkütücü bir faaliyetin yerine e¤lendirici k›sa oyunlar flek-
linde kullan›labilir. Örne¤in, kat›l›mc›lar›n kendilerini ve mesleklerini tan›tmas› yerine, kat›l›mc›lar›n
eflleflerek çal›flmas›, birbirleriyle mülakat yapmalar› ve kendi ortaklar›n› tüm gruba tan›tmadan
önce görevleriyle ilgili olmayan çeflitli fleyler de dâhil olmak üzere, birbirlerini tan›malar›na yöne-
lik çal›flmalar yap›labilir.

EEnneerrjjii  vveerriiccii  teknikler, E¤itici taraf›ndan grubun psikolojik enerji düzeyini ve/veya moralini yük-
seltmek için faaliyet s›ras›nda ya da önceden tasarlanarak kullan›l›r. Bu yöntem, uzun bir sunum-
dan sonra kat›l›mc›lar› yeniden aktif hâle getirmek ya da faaliyet s›ras›nda ya da ö¤le yeme¤inden
sonra kat›l›mc›lar› canland›rmak için önceden planlanm›fl bir flekilde kullan›labilir. Bu etkinlikler, otu-
rulan sandalyelerin de¤ifltirilmesini önermek ya da f›kra anlat›lmas›n› istemekten ileri gitmemelidir. 

55..33..77  BBeeyyiinn  FF››rrtt››nnaass››  

Beyin f›rt›nas›, E¤itici’nin gruba bir soru yöneltmesini, gruplara sorunun ya da konular›n su-
nulmas› ve verilen cevaplar›n kâ¤›t tahtas› üzerinde yaz›lmas› fleklinde olabilir. Beyin f›rt›nas›, ge-
nellikle, kat›l›mc›lar›n anl›k düflüncelerini hiçbir s›n›rlama veya öncelik vermeden ifade etmelerinin
istendi¤i, iki aflamal› bir süreçtir. E¤itici, kat›l›mc›lar›n tüm katk›lar›n› yap›ld›¤› s›rayla kaydetmeli-
dir. ‹kinci aflama, toplu ya da gruplar hâlinde olabilir. Kat›l›mc›lardan katk›lar› gözden geçirmele-
ri, katk›lar› sorulara uygun olarak düzenlemeleri ve en az öneme sahip olan kan›tlar› elemeleri is-
tenir. Bu al›flt›rma, düzenlenen cevaplara iliflkin tart›flma ile son bulur. 

5.4  E¤itim Kaynaklar› 

E¤itici, yukar›da söz edilen e¤itim tekniklerini uygulamak için bir dizi e¤itim kayna¤›ndan bi-
rini seçerek gerekti¤i flekilde kullanmal›d›r. Bu kaynaklar, e¤itim sürecindeki maliyetlerine, tekno-
loji düzeylerine, kullan›fll› olmalar› ve yararlar›na göre de¤iflkenlik gösterir. Her bir kayna¤›n oyna-
d›¤› bir rolü bulunmaktad›r. Uygun ve etkili kullan›lmalar› hâlinde kaynaklar›n tümü, her bir e¤itim
tekni¤ini destekler ve ö¤renme deneyiminin kalitesini art›r›r.

55..44..11  VVeerrii  GGöösstteerriiccii  ((PPrroojjeekkttöörr))  vvee  BBiillggiissaayyaarr  

“PowerPoint Kullan›m›” bafll›¤› alt›nda özetlendi¤i gibi, PowerPoint, bilgisayar ve sunulacak
materyalin ba¤l› bulundu¤u bilgisayarda yarat›lan görüntünün do¤rudan veri göstericisi arac›l›¤›y-
la yans›t›ld›¤› ça¤dafl görsel sunumlara en büyük destektir. 
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Görsel materyallerin, metinlerle desteklenen slâytlar›n, hareketsiz dijital resim ve bir dizi flab-

lon ve tasar›m kullan›lan hareketli dijital görüntülerin önceden haz›rlanmas›nda bilgisayar yaz›l›m

program› –genellikle “Microsoft PowerPoint” – kullan›l›r. Her bir slâyt içinde ya da fark-

l› slaytlar aras›ndaki bilgilerin zamanlamas› otomatik olarak ya da sunum s›ras›nda el ile ayarla-

nabilir. Yans›t›lan resmin boyutu, lensin odak uzunlu¤una göre ya da oda ile ekran›n veya mev-

cut yans›tma yüzeyinin boyutuna göre de¤iflkenlik gösterebilir. Ancak resim, büyük bir konferans

salonunda herkes taraf›ndan görülebilecek flekilde büyük olarak yans›t›lmal›d›r. 

Ana kullan›mlar›: Önceden haz›rlanan sunumlar, bas›l› ç›kt›lar›n da¤›t›lmas› ile desteklenir.

55..44..22  BBeeyyaazz  TTaahhttaa  

Silinebilir kalemlerle kullan›lan, duvar üzerine monte edilen geleneksel kara tahtan›n beyaz

olan türüdür. Tahta boyutlar› farkl›l›k gösterebildi¤i gibi, tahta üzerinde iflaretlenen her fleyin bir

kâ¤›t ç›kt›s› al›nmas›n›n sa¤land›¤›, “ak›ll› tahta” olarak adland›r›lan, yüksek teknoloji kullan›labilen

çeflitleri de bulunmaktad›r. 

Ana Kullan›mlar›: Genel ve grup tart›flmalar› hakk›nda bir defal›k ve geçici özet notlar›n temin

edilmesi. Kat›l›mc›lar için bir defal›k ve geçici talimatlar›n sunulmas›. Beyaz tahta, bir kâ¤›t tahta-

s› ile yap›labilecek olandan daha fazla bilginin sunulmas›na olanak verir. 

55..44..33  KKââ¤¤››tt  TTaahhttaass››  vvee  KKââ¤¤››tt  

E¤itici ya da kat›l›mc› taraf›ndan ayakta dururken yazmak amac›yla kullan›lan tafl›nabilir ve

yere dayal›, A2 boyutunda kâ¤›d› tutabilen beyaz kâ¤›t tahtas›d›r. Kâ¤›tlar derslikte gösterilmek

amac› ile ç›kart›labilir veya grubun özetlerini yazmas› için stand›n arkas›ndan veya duvara as›la-

rak daha sonra gösterilmek üzere önceden haz›rlanabilir.

Ana Kullan›mlar›: Genel ve gruba ait olarak bir defal›k ya da kal›c› kay›t özetleri sa¤lan›r. Kul-

lan›laca¤› zamana kadar kâ¤›t blo¤u içinde “saklanabilecek”, önceden haz›rlanm›fl görsel ma-

teryal sunulur.

55..44..44  TTeeppeeggöözz  

Tepegöz, yatay konumda tutulan temiz bir asetat üzerindeki bir görüntüyü, dikey bir ekran

üzerine yans›tmak üzere arka plan ›fl›¤› ve prizma kullan›lan bir göstericidir. Asetatlar siyah be-

yaz ya da renkli yaz›c› üzerinde bilgisayarl› sunum yaz›l›m› kullan›larak önceden haz›rlanabilirler.

Temiz asetatlar sunum s›ras›nda haz›rlanan proje görsellerinin kaydedilmesi için ayn› zamanda

tahta kalemleriyle de kullan›labilir; örne¤in, sunucu taraf›ndan yöneltilen bir soruya verilen ceva-

b›n kaydedilmesi gibi. Tepegöz, önceden haz›rlanm›fl sunumlar için, slâytlar›n kendi içindeki ve

farkl› slâytlar aras›ndaki geçifller için daha s›n›rl› seçeneklere sahip olan düflük kalite-

li görsel görüntülü bir veri göstericisinin daha düflük teknolojili bir örne¤idir. 

Ana Kullan›mlar›: Veri göstericisi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda sahip oldu¤u s›n›rl›l›klar içinde, esas

olarak sunum s›ras›nda kaydedilen bilginin yans›t›lmas›nda kullan›l›r. 

55..44..55  DDiijjiittaall//VViiddeeoo  KKaammeerraa  vvee  KKaayy››tt  CCiihhaazz››  

E¤itim Teknikleri bafll›kl› bölümde özetlendi¤i gibi, dijital/video kamera, kay›t cihaz› ve moni-

tör, e¤itim ortam›ndaki faaliyetlerin kaydedilmesi veya e¤itimle ilgili olarak önceden kaydedilmifl

programlar›n gösterilmesi amac›yla kullan›l›r. 
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Ana Kullan›mlar›: De¤erlendirme ve geri bildirime olanak sa¤lamak üzere rol yapma, simü-
lasyon ve di¤er faaliyetler ile ilgili kay›tlar›n›n gösterilmesi. Tart›flmalar›n ve de¤erlendirmelerin ya-
p›labilmesi için e¤itim ve ilgili yay›n materyallerinin sunumu.

55..44..66  GGöörreevv  KKaa¤¤››ttllaarr››

Çal›flma grubunun her bir kat›l›mc›s›na da¤›t›lacak, önceden haz›rlanm›fl ve kâ¤›da bas›lm›fl
al›flt›rmalar ve talimatlard›r.

Ana Kullan›mlar›: Sözlü sunumun yerini alacak ya da destekleyecek genel, grup ve bireysel
çal›flmalar için yaz›l› özetlerin da¤›t›lmas›. 

55..44..77  BBiillggii  NNoottllaarr››  

E¤itim faaliyetinin öncesinde, e¤itim verilirken ve/veya sonras›nda kat›l›mc›lara bilgi vermek
üzere önceden haz›rlanm›fl yaz›l› materyallerdir.

Ana Kullan›mlar›: E¤itim öncesinde kat›l›mc›lara e¤itim faaliyetine haz›rlanmalar› için verilen
materyaller. E¤itim s›ras›nda verilen sunumun özetleri. E¤itimin desteklenmesi ve daha sonraki
ö¤renme çal›flmalar›n›n yönlendirilmesi için kat›l›mc›lara verilen e¤itim sonras› materyaller. 

Baz› e¤itim becerileri Bölüm 3, 8-10. k›s›mlarda afla¤›daki bafll›klar alt›nda verilmifltir:

• Dinleme ve Soru Sorma Teknikleri

• Grup Hâlinde Çal›flma

• Geri Bildirim Verme ve Alma

6. E¤itim Süreci 6: E¤itim ve Ö¤renmenin Birlefltirilmesi

Bir önceki bölümde e¤itimin daha resmî nitelikteki sunumu ile ilgili tüm boyutlar incelenmifl-
tir. Bu yaklafl›ma göre e¤itim, kat›l›mc›lar›n gerçek çal›flma mekânlar›ndan uzakta bir salonda
programlanm›fl bir faaliyettir. E¤itime formel yaklafl›mlar üzerinde bu kadar yo¤unlafl›lmas›n›n
amac›, E¤itici’nin e¤itim faaliyetinin planlama, haz›rl›k, yönetim ve sunumu ile ilgili çal›flmalar› ye-
rine getirmeye haz›rlamakt›r. 

Bununla birlikte, E¤iticiler, kurumlar›n, bir e¤itim faaliyeti sonras›nda e¤itim ve ö¤renmeyi pe-
kifltirmek ve güçlendirmek üzere kullanabilece¤i, informel nitelikteki e¤itim yöntemlerini de bilme-
leri gerekir. E¤iticiler, ifllevlerini, sadece e¤itim vermek ya da e¤itim verecek di¤er kiflilerin yetifl-
tirilmesi ile s›n›rland›rmamal›d›rlar. E¤iticiler, kurumsal bir Etik Liderlik Program›’n›n haz›rlanmas›
için kurumlara yard›mc› olmal› ve Etik E¤itim Stratejisi hakk›nda yol gösterici olmal›d›rlar.

Buna yönelik olarak, E¤iticiler, e¤itimde verilen derslerin desteklenmesi ve sürdürülmesini
amaçlayan faaliyetlerin yan›nda, di¤er ö¤renme ve e¤itim teknikleri konusunda da bilgi sahibi ol-
mal›d›rlar. 

Bu bölüm, söz konusu yaklafl›mlar hakk›nda temel bilgiler içermektedir. Etik Liderlik Progra-
m›’na giriflten sonra, kurumlar›n üstlenece¤i roller UUyygguullaammaa  KK››llaavvuuzzuu’nda anlat›lmaktad›r. 

6.1  ‹nformel E¤itim Teknikleri 

66..11..11  UUzzaakkttaann  EE¤¤iittiimm  

E¤itimde informel yaklafl›mlar, kamu görevlilerine, genellikle görevleri ile ilgili faaliyetlerle
ba¤lant›l› beceri ve bilgilerini gelifltirmek üzere maliyeti düflük yöntemler sunar. Böylece, çal›flma
programlar›n›n aksamas› en aza indirilir, çal›flanlar›n kendi h›z›na göre ö¤renmelerine ve ö¤ren-
diklerini an›nda ifl performanslar›n› art›rmak üzere kullanabilmelerine olanak sa¤lan›r. Bu yakla-
fl›mlar, geleneksel olarak “Uzaktan E¤itim” olarak bilinen kendini gelifltirme programlard›r. Web
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tabanl› ya da elektronik ortamlar ve/veya bas›l› ö¤renim materyalleri, kat›l›mc›lar›n konu hakk›n-
daki bilgilerini art›rmak veyahut da belli bir faaliyet alan›ndaki becerilerini gelifltirmek üzere; örnek
olay çözümlemeleri, okuma, beceri al›flt›rmalar› ve kendi kendini test etmeyi içeren etkileflim-
li ö¤renme programlar›n› kullanarak çal›flmalar›na olanak vermektedir. Bu yöntemin esneklik aç›-
s›ndan yararlar› aç›kt›r. Programlar, mesai aralar› ya da yo¤un olmayan saatlerde, iflyerinde ve-
ya evde takip edilebilmesini ve ayr›ca, h›z›n› ö¤renicinin kendisinin belirledi¤i do¤al pekifltirme sü-
reçlerini içeren bir yap›y› destekler. Bu yöntemin en önemli kusuru, kat›l›mc›n›n “elektronik bülten
panolar›” ve “tart›flma odalar›” sayesinde di¤er kat›l›mc›larla iletiflim kurabilmelerine karfl›n, sanal
ortamda kendini d›fllanm›fl hissedebilmesidir. 

66..11..22  KKooççlluukk  vvee  AAkk››ll  HHooccaall››¤¤››  ((MMeennttoorrlluukk))  

Bu yöntemler, deneyimli personelin yeni personele, görevleri hakk›nda genel ya da yeni bir
görevle ilgili olarak yeni bir teknolojinin veya çal›flma yönteminin kullan›m› gibi özgül geliflim alan-
lar›nda düzenli tavsiyeler verdi¤i ve kurumsal nitelikte uygulamalard›r (bkz. 6.1.3.). Ayr›ca, k›demli
meslektafl› gayri resmî görüflmeler yoluyla k›demsiz (ast) konumundaki bir görevliye koçluk ya-
par. Bu yolla, k›demli meslektafl, ilgili kifliye ifl performans› hakk›nda yap›c› geri bildirim sa¤lar ve
gelecekte uygulanacak yaklafl›mlara iliflkin tavsiyeler verir. Ak›l hocal›¤› da (mentorluk), deneyimli
bir kiflinin deneyimi az olan birisine tavsiye vermesini içerir, ancak bu uygulamada, ak›l hocas›-
n›n k›demsiz personel ile do¤rudan idari bir iliflkisi bulunmayabilir (muhtemelen baflka bir daire-
de, hatta baflka bir kurumda çal›fl›yor olabilir). Bununla birlikte, ak›l hocas› da gerekti¤i flekilde ve
zamanda ilgili kifliye tavsiye vermeyi kabul eder. Ak›l hocas›n›n tavsiyeleri, kurumsal nitelikteki
koçlu¤a oranla daha genel konularda olup, toplumsal sorunlar, iflyeri iliflkileri ve kariyere yönelik
sorunlar› içerir.

66..11..33  RReehhbbeerrlliikk  AAlltt››nnddaa  YYeennii  GGöörreevvlleennddiirrmmee  yyaa  ddaa  YYeennii  ÇÇaall››flflmmaa  YYöönntteemmlleerrii  

E¤itimin ve ö¤renme sürecinin, kat›l›mc›n›n gelecekteki çal›flma yöntemine aktar›ld›¤›n› aç›kça
do¤rulayan düzenli denetim ve geri beslemeyle birlefltirilerek planlanan ve yürütülen ifle daya-
l› planl› faaliyetlerdir. Bu yaklafl›m, planl› bir süreç olup geri bildirim ve de¤erlendirme yoluyla sa¤-
lanan ve en basit e¤itim yaklafl›m› olan “yaparak ö¤renme” yöntemine dayanmaktad›r. Ancak ö¤-
renme faaliyetlerinin bilinçli bir biçimde planlanmas› ve iflin flansa b›rak›lmamas› gerekmektedir. 

66..11..44  ‹‹flfl  GGöözzeettiimmii  

‹flyerinde ö¤renme konusunda oldukça önemli bir yaklafl›md›r. Deneyimsiz bir personelin
deneyimli bir meslektafl›n›n kulland›¤› yöntem ve çal›flma faaliyetlerini izlemesini içeren, yürütü-
len faaliyetler ve ö¤renilen temel bilgilerin düzenli olarak gözden geçirilmesi yoluyla desteklenen
bir yaklafl›md›r., Çal›flma yöntemlerinin iyice yerlefltirilmesi için faydal› bir yol olmakla birlikte, gö-
zetim alt›ndaki kiflinin sabr›n› ve ba¤l›l›¤›n› gerektirir. Bu yöntemin baflar›s›; gözetim alt›ndaki kifli-
nin becerileri, bilgileri ve görev standartlar›n›n güçlü olmas›na ba¤l›d›r.

66..11..55  ‹‹flfl  TTaakkaass››  

‹ki ayr› meslektafl›n, karfl›l›kl› dan›flarak ve destekle belli bir dönem boyunca ifllerini karfl›l›k-
l› olarak de¤ifltirmeleri fleklinde gerçekleflen, deneyimlerinin art›r›lmas›n› amaçlayan basit bir yol-
dur. Bu yöntem, sadece iflini de¤ifltirecek kiflilerin, di¤er kiflinin iflini yürütecek ölçüde yeter-
li bir deneyimi, bilgisi ve uzmanl›¤› olmas› durumunda uygundur. 

66..11..66  DD››flfl  ZZiiyyaarreett  vveeyyaa  BBiirr  BBaaflflkkaa  ‹‹flflee  YYeerrlleeflflttiirrmmee  

Görevlilerin, çal›flma yerleri d›fl›nda bir baflka kuruluflta ifl deneyimi elde etmek üzere geçici
olarak görevlendirildikleri ya da daha uzun süreli olarak ifle yerlefltirildikleri özel faaliyetlerdir. Bu
faaliyet; bir iflletmede ya da kurumun tedarikçisinde çal›flma, kamu kesiminde yard›mc› hizmet-
lerde ya da bir e¤itim biriminde görevlendirme fleklinde olabilir. Bir iflin gerektirdi¤i rol ve ifllevler
hakk›nda daha genifl bir bak›fl aç›s› kazanmak için çok yararl› bir yöntemdir. Ayr›ca, kariyer yö-
netimi yönünden de katk›lar› bulunmaktad›r. 
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7. E¤itim Süreci 7: De¤erlendirme Süreci ve E¤itimin Sonuçlar› 

7.1  De¤erlendirmenin Amac› 

‹ster formel, isterse informel olarak verilsin, tüm e¤itim faaliyetleri, kullan›lan e¤itim yöntemi-
nin etkinli¤ini ölçmek ve e¤itimin özel hedef ve amaçlar›yla ilgili olarak e¤itim sürecinin sonuçla-
r›n› belirlemek üzere izleme ve de¤erlendirme süreçlerine tabi olmal›d›r.

De¤erlendirme Nedir? 

De¤erlendirme, e¤itim program›n›n etkilili¤inin ve ilgili kuruma olan yararlar›n›n ölçülmesi ve
bir durum saptamas› yap›lmas›d›r. Kullan›lan süreçlerin uygun, etkili ve verimli olup olmad›¤›n›n
ve en önemlisi de e¤itim etkinliklerinin özel amaç ve hedeflerine uygun olarak kurumsal perfor-
mansta bir iyileflme meydana getirip getirmedi¤inin ölçülmesidir. 

Tart›flmal› olmas›na karfl›n en çok bilinen ve en fazla kullan›lan de¤erlendirme sistemi ilk ola-
rak Donald Kirkpatrick4 taraf›ndan gelifltirilmifltir ve afla¤›daki dört aflamal› bir yaklafl›mdan olufl-
maktad›r:

➟ TTeeppkkii  ööllççüümmüü: Kat›l›mc›lar›n e¤itim faaliyetlerine iliflkin olarak ilk tepki ve düflüncelerini öl-

çer. Bu ölçüm, e¤itimin sonunda veya informel e¤itimlerin tamamlanmas›yla gerçeklefltirilir. 

➟ ÖÖ¤¤rreennmmee  ddüüzzeeyyii  ööllççüümmüü: Kat›l›mc›n›n, e¤itimin hedef ve amaçlar›na uygun olarak bilgi ve

becerilerinde meydana gelen ilk geliflmeler ile kat›l›mc›lar›n tutumlar›ndaki her türlü de¤ifliklikleri
ölçer. Bu ölçüm, e¤itimin sonunda ya da faaliyet tamamland›ktan sonra mümkün olan en k›sa
sürede yap›l›r.

➟ DDaavvrraann››flfl  ööllççüümmüü: E¤itim faaliyetlerinin do¤rudan bir sonucu olarak, kat›l›mc›lar›n fark-

l› olarak ne yapt›klar›n› ölçer. Yeni edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar› iflyerinde uyguluyorlar m›?
De¤erlendirme, e¤itimden önce ve e¤itimden 2-3 ay sonras›nda ifl performans›n›n izlenmesi ile
yap›lmal›d›r. 

➟ EEllddee  EEddiilleenn  SSoonnuuççllaarr››nn  ÖÖllççüümmüü: E¤itim faaliyetlerine ba¤l› olarak ifl performans›ndaki ge-

liflmeleri saptar ve ölçer. Bu de¤erlendirme, program›n özel hedef ve amaçlar›yla ba¤lant›-
l› olmal›d›r. Örne¤in, malzeme israf› ve di¤er maliyetlerdeki azalmalar, iflgücü devri, devams›zl›k,
disiplin ve flikâyet sorunlar›, müflteri flikâyetleri, hizmet kalitesinde veya verimlilik düzeylerindeki
geliflmeler gibi.,. Bunlar, ancak e¤itimden 4-6 ay sonra ölçülebilir. 

E¤itim sürecine iliflkin geri bildirim sa¤lamak üzere kullan›labilecek üç de¤erlendirme tekni-
¤i bulunmaktad›r:

• Anketler, ayr› ayr› ya da birlefltirerek kullan›lmak üzere çeflitli flekilde yap›land›r›lm›fl bir dizi
yaz›l› sorudan oluflur: Do¤rudan sorular (aç›k uçlu ya da kapal› uçlu), Likert Tipi Ölçekler (bir
dizi olumsuz ve olumlu tepkileri öneren), anlamsal farkl›l›k ölçekleri (ya anlamsal ya da say›-
sal) ve serbest yorum alanlar› (yönlendirilmemifl yorumlar için f›rsat verilmesi).

• Mülakat ve tart›flmalar, e¤itime kat›lm›fl gruptan seçilen bireylerle görüflülerek ya da uygun
biçimde oluflturulmufl odak grup tart›flmalar› yap›larak ba¤›ms›z bir de¤erlendirici taraf›ndan
yürütülür. Bunlar, genellikle anketlerde ortaya ç›kan sorunlar› irdelemek için kullan›l›r ve yap›-
s› ile resmîyet derecesi farkl›laflabilir. 

• E¤itim yeri gözlemi, gözlemcinin aktif kat›l›m› ile oldu¤u kadar, kat›l›m olmadan veya video
kayd›ndan seyredilerek bir de¤erlendirme yap›lmas›na dayal›d›r. Gözlemler, esas olarak, de-
¤erlendiricinin önceden belirledi¤i ve kullan›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan bir ölçüt, ölçek veya
usullere iliflkin olarak ortaya ç›kan her türlü sorun hakk›nda geri besleme ve aç›k gözlemle-
rin kapsam›na göre kullan›l›r.
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E¤itim sürecinin sonuçlar›n›n ölçülmesine yönelik olarak yap›lan de¤erlendirme ifllemi, ayn›
zamanda mülakatlar›, tart›flmalar› ve iflyeri gözlemlerini içerir. Ancak temel olarak kurumun iflle-
yifl ve yönetiminin bir parças› olarak düzenli bir flekilde toplan›p analiz edilen, e¤itim konuyla ilgili
mevcut kurumsal, ilgili daireye iliflkin ve bireysel performans bilgilerinden oluflur. 

Birleflik Krall›k Sertifikal› Personel ve Geliflim Enstitüsü5 taraf›ndan yap›lan bir araflt›rma, e¤i-
tim sürecine kat›lan herkesin ihtiyac›n› vurgulayan bir “ö¤renme modeli ortakl›¤›n›n” gelifltirilme-
sine yol açm›flt›r. Kat›l›mc›lar; E¤iticiler ve kurumun sürece ve kuflkusuz daha önemlisi sonucun
de¤erlendirilmesine kat›lmalar›n›n gereklili¤ini ortaya koymufltur. Araflt›rma, de¤erlendirme süre-
cinin kullan›m› ve önemini afla¤›daki hususlar› sa¤lamaya yönelik olarak desteklemektedir:

• Planl› ö¤renme programlar› ve kurumsal stratejiler, ö¤renme program›n›n bafllamas›ndan
önce düzenlenmifltir.

• Uygun e¤itim politikalar› tan›mlanm›flt›r.

• Beceri ve kurumsal performans artm›flt›r.

De¤erlendirme esas olarak ve özellikle verilen e¤itimin “de¤erini” kan›tlamaya ve gelecekte-
ki e¤itimin nas›l gelifltirilece¤ine iliflkin yöntemlerin tan›mlanmas›na yönelik olarak tasarlan›p uy-
gulan›r. Asl›nda de¤erlendirme, e¤itim sürecinin ayr›lmaz bir parças› ve etkili-verimli bir yönetimin
gelifliminde temel bir yönetim arac›d›r. 

Girifl Bölümü’nde özetlendi¤i gibi bu bölümün amac›, “Program E¤iticilerine” e¤itim faaliye-
tinin –Etik Liderlik Program›’n›n– etkin bir flekilde haz›rlanmas›, yönetimi, organizasyonu ile veril-
mesini destekleyecek ö¤renme ve e¤itim süreçleri konusunda temel bilgilerin, tavsiyelerin sa¤-
lanmas›d›r. Böylece, Etik Liderlik Program›’na iliflkin özel faaliyetler ve sorumluluklar›n yerine ge-
tirilmesi için uygun ortam oluflturulacak ve programa bir girifl sa¤lamak üzere genel e¤itim ilke-
leri ve uygulamalar›yla ilgili bilgiler güçlendirilecektir.

Bir sonraki bölümde, E¤iticilere e¤itimin nas›l haz›rlanaca¤› ve e¤itimin nas›l verilece¤i konu-
lar›nda özel tavsiye ve yönergelerin anlat›lmas›n›n ard›ndan, Etik Liderlik Program›’na genel bir
bak›fl sunulmaktad›r.

Ö¤renme ve e¤itim hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için afla¤›daki okuma
ve bilgi kaynaklar› tavsiye edilmektedir.

7.2  Temel Okuma ve Bilgi Kaynaklar› 

Bkz. Bölüm 1, k›s›m 8. 

8. E¤itim Süreci 8: Program’a Genel Bir Bak›fl 

8.1 Girifl 

Bu bölüm, Program E¤iticisi’ne uygulamada yard›mc› olmak üzere Program’›n yap›s›n› ve
zaman çizelgesi hakk›nda bilgi vermektedir.

8.2  Özet / Genel Bak›fl 

Bu bölüm, flu soruyu yan›tlamaya yöneliktir: PPrrooggrraamm’’››nn  yyaapp››ss››  vvee  zzaammaann  ççiizzeellggeessii  nnaass››ll
oolluuflflttuurruulluurr??

Kat›l›mc›lara verilecek olan e¤itim program› için örnek bir zaman çizelgesi afla¤›da veril-
mektedir.
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8.3  Zaman Çizelgesi 

Afla¤›da kat›l›mc›lar için e¤itim faaliyeti ile ilgili taslak bir program zaman çizelgesi veril-
mektedir.

GGüünn  11::  SSaabbaahh  0099..0000  ––  1122..4455  

BBaaflflllaammaa  SSaaaattii PPrrooggrraamm

08.30 KKaayy››tt

09.00 KKaarrflfl››llaammaa

Kat›l›mc›lar›n ve misafir konuflmac›lar›n karfl›lanmas›

Tan›flma

Zaman çizelgesinin özetlenmesi

KKaappssaamm››nn  TTaann››tt››ll››pp  OOlluuflflttuurruullmmaass››

Etik ve kökenlerinin anlafl›lmas›

Türkiye’de kamu yönetimini (hizmetlerini) düzenleyen yasal çerçeve

Kamu yönetimi eti¤i

10.20 Ara

10.40 SSeennaarryyoo  AAnnaalliizzii

Etik senaryolar›n farkl› bak›fl aç›lar›ndan tart›fl›lmas› ve analiz sürecine girifl

11.00 SSeennaarryyoo  11  ––  GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaass››

12.00 SSeennaarryyoo  GGeerrii  BBiillddiirriimmii  

Raporlar, tart›flma ve anahtar sorunlar›n özeti

12.45 Ö¤le yeme¤i 

GGüünn  11::  ÖÖ¤¤lleeddeenn  ssoonnrraa  1144..0000  ––  1177..0000

BBaaflflllaammaa  SSaaaattii PPrrooggrraamm

14.00 BBiillggiilleennddiirrmmee  &&  TTaarrtt››flflmmaa

Kamu görevi ve kiflisel etik

14.30 SSeennaarryyoo  22  ––  GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaass››

15.15 Ara

15.30 SSeennaarryyoo  iillee  ‹‹llggiillii  GGeerrii  BBiillddiirriimm

Grup raporlar›, tart›flma ve anahtar sorunlar›n özeti

16.00 BBiillggiilleennddiirrmmee  vvee  TTaarrtt››flflmmaa

Etik karar alma modeli

GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaass››

Etik karar alma modelinin uygulanmas› ile senaryonun gözden geçirilmesi

17.00 Son
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GGüünn  22::  SSaabbaahh  0099..0000  ––  1122..3300

BBaaflflllaammaa  SSaaaattii PPrrooggrraamm

09.00 BBiillggiilleennddiirrmmee

Etik Karar Alma Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi

09.30 SSeennaarryyoo  33  ––  GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaass››  

SSeennaarryyoo  iillee  ‹‹llggiillii  GGeerrii  BBiillddiirriimm

Grup raporlar› ve tart›flma 

10.40 Ara

11.00 BBiillggiilleennddiirrmmee  vvee  TTaarrtt››flflmmaa

Kamu yönetimi de¤erleri ve davran›fl standartlar›

GGeenneell  TTaarrtt››flflmmaa

Kamu yönetimi de¤erleri ve standartlar›na göre senaryonun gözden geçirilmesi 

12.30 Ö¤le yeme¤i

GGüünn  22::  ÖÖ¤¤lleeddeenn  ssoonnrraa  1133..4455  ––  1166..4455

BBaaflflllaammaa  SSaaaattii  PPrrooggrraamm

13.45 SSeennaarryyoo  44  ––  GGeenneell  TTaarrtt››flflmmaallaarr  

14.30 BBiillggiilleennddiirrmmee  vvee  TTaarrtt››flflmmaa

Kamu yönetimi etik sisteminin bileflenleri

15.00 Ara

15.30 GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaallaarr››

Kurumlarda etik sisteminin oluflturulmas›

16.00 GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaallaarr››  iillee  ‹‹llggiillii  GGeerrii  BBiillddiirriimm

Kurumlarda etik sisteminin oluflturulmas›

ÖÖzzeett

Etik sorunlar ve daha sonra yap›lacak faaliyetler

16.45 Son

K›lavuzun bir sonraki bölümü, Program için yap›lmas› gereken haz›rl›klarla ilgili E¤iticilere yö-
nelik tavsiyeler ve talimatlar› içermektedir. Etik Liderlik Program›’n›n verilmesi için gerek-
li olan E¤itim faaliyetleri Bölüm 6’da tart›fl›lmaktad›r.
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BÖLÜM 5:
ET‹K L‹DERL‹K E⁄‹T‹M PROGRAMI 

E⁄‹T‹M FAAL‹YET‹’N‹N VER‹LMES‹ ‹Ç‹N 
HAZIRLIK YAPILMASI 

1. Girifl 

Bu bölüm, bir kurum bünyesinde Etik Liderlik Program› e¤itim faaliyetinin verilmesine haz›r-

lan›rken yerine getirilecek özel görevler hakk›nda tavsiye ve talimatlar› içermektedir.

2. Özet / Genel Bak›fl 

Bu bölüm, afla¤›daki sorular› yan›tlamaya yöneliktir:

• Program’›n e¤itim faaliyetlerinde kullan›lan e¤itim materyallerini anlamak için ne yapman›z

gerekir?

• Program’›n e¤itim faaliyetlerine bafllamadan önce hangi düzenlemelerin ve haz›rl›klar›n ya-

p›lmas› gerekir?

Bu bölüm, Ek 3’teki e¤itim yönetimi formlar›n›n bir listesi ile planlama ve haz›rl›klar›n›za yar-

d›mc› olmak üzere, Program’dan önce, s›ras›nda, sonunda ve sonras›nda da¤›t›lacak materyal-

lerin listesini içermektedir.

Bu bölüm, Program’da kullan›lacak e¤itim materyallerinin genel olarak gözden geçirilmesi ile

bafllamaktad›r. E¤iticileri e¤itecek olan kifliler, sadece e¤itim program›n›n sunumuna iliflkin ayr›n-

t›lar ile de¤il, ayn› zamanda bunun arkas›ndaki amaç hakk›nda da bilgi sahibi olmal›d›rlar. Bu ki-

fliler, Etik Liderlik Program›’n›n düzenli bir flekilde verilmesi için ilgili kurumla iflbirli¤i içinde olma-

l›d›rlar. Ayr›ca, e¤itimlerin kurumun tamam›nda fielale Modeli’ne uygun olarak ve di¤er faaliyet ve

uygulamalar ile desteklenmesini öngören “Etik E¤itim Stratejisi”ni de dikkate almal›d›rlar.

3. Etik Liderlik Program› E¤itim Paketinin Anlafl›lmas› 

Kamu görevlileri, her gün karar al›rken zorluklarla karfl›laflabilirler ve ald›klar› her karar, çeflitli

sonuçlar do¤urur. Baz› kararlar; kurallara, yönetmelik ve standart uygulama kurallar›na ba¤-

l› olarak düzenli bir biçimde al›n›r. Birçok karar, karar vericinin neyin do¤ru, adil, dürüst ve etik ol-

du¤unu yarg›lamas›n› gerektiren ve farkl› ba¤lamlarda tercihler yapmas›n› veya takdir yetkisini

kullanmas›n› gerektirir. Söz konusu yarg›lar, bireyin kiflisel ahlak›, kurumun de¤erleri, çal›flma il-

keleri, davran›fl kurallar›, standartlar ve di¤er politikalar taraf›ndan yönlendirilir.
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Etik Liderlik Program›, kamu görevlilerine kamusal görevlerini yerine getirirken “do¤ru fleyle-

ri yapma” konusunda yard›mc› olmak üzere rehberlik ve destek sa¤lamay› amaçlar. Bu prog-

ram, afla¤›da say›lan çeflitli araçlardan oluflmaktad›r:

➟ EE¤¤iittiiccii  KK››llaavvuuzzuu,,  Türkiye’de kamu hizmeti veren örgütlerde uygulanacak Etik Liderlik Progra-

m›’n› yürütecek olan E¤itici’nin ihtiyaç duydu¤u her türlü bilgiyi sa¤lar. Program’la ilgi-

li olarak “ad›m ad›m” yöntemini izleyen K›lavuz; etik ve karar alma konusunda temel okuma

kaynaklar›n›, ö¤renme ve e¤itimin kolaylaflt›r›lmas›n› sa¤layacak genel bilgileri, e¤itimin plan-

lanmas›, yönetimi, sunulmas› ve izlenmesi gibi konularda pratik bilgileri kapsar. K›lavuz; ay-

n› zamanda, Türkiye’deki kamu görevlilerinin karfl›laflabilece¤i etik ikilemleri aç›klayan bir di-

zi örnek olay› içerir (Bkz. Disk Dosya 2-5).

➟ EE¤¤iittiimm  FFaaaalliiyyeettii,,  bir kamu görevlisi taraf›ndan al›nan herhangi bir kararda, karar al›c›, karar-

dan etkilenenler ve karar al›c›n›n ba¤l› bulundu¤u kurumun temsil etti¤i farkl› bak›fl aç›lar›na

odaklan›r. Bu çok yönlü yaklafl›m, bütün kararlarda “siyah ve beyaz” aras›nda kolay bir se-

çim yapma varsay›m›n› do¤rudan sorgulama üzerine kurulmufltur. Bu yaklafl›m; fark-

l› bak›fl aç›lar›n› dikkate alarak yarg›lama yap›ld›¤›nda, farkl› kararlar için tek bir do¤ru ya da

yanl›fl›n, siyah ya da beyaz›n bulunmad›¤›n›, ancak bu kararlar›n bir “gri alan” üzerinde yer

ald›¤›n› ifade eder. Bu yaklafl›m, kat›l›mc›lar›n, halk›n (vatandafllar›n) ayn› durumu fark-

l› bak›fl aç›lar›na ba¤l› olarak farkl› görebildiklerini anlamalar›n› sa¤lar. Böylece, kat›l›mc›lar,

sadece baflkalar›n›n kendi davran›fllar›n› (eylemlerini) ne flekilde alg›layaca¤› konusunda de-

¤il, ayn› zamanda bir baflkas›n›n bak›fl aç›s›ndan durumun nas›l görünece¤i konusunda da

daha fazla anlama yetene¤i kazan›rlar. Bu yaklafl›m, kat›l›mc›lara, kiflisel ve kurumsal de¤er-

leri birbirinden ay›rt etme ve her birinin karar alma sürecinde uygulanmas›na iliflkin tecrübe

kazand›r›r. Bu tecrübe, kiflilerin konu ile ilgili tüm ilgili bilgileri, mevcut kanun ve düzenleme-

leri göz önünde bulundurarak etik karar alma becerilerini gelifltirir.

➟ UUyygguullaammaa  KK››llaavvuuzzuu;;  kamu kurulufllar›n›n, E¤itici’nin rehberli¤inde kurumlar›n›n Etik Liderlik

Program› için haz›rlanmas›na ve bunun ard›ndan kurumun karfl›laflt›¤› temel etik sorunlarla

do¤rudan ba¤lant›l› ve bu sorunlar› vurgulayan Etik Liderlik Program›’n›n haz›rlanmas›na yar-

d›mc› olmak üzere kullan›l›r. Her fleyden önemlisi, Uygulama K›lavuzu, verilecek e¤itimin ar-

d›ndan kurumda etik ilke ve davran›fllar›n nas›l pekifltirilece¤i ve Etik E¤itim Stratejisinin nas›l

uygulanaca¤› konusunda tavsiyeleri içerir.

➟ EEttiikk  PPoowweerrPPooiinntt  SSuunnuummuu,, e¤itim s›ras›nda E¤itici taraf›ndan kullan›lacak olan ve kurumun ge-

nel durumunu ve iflleyiflini gelifltirmek amac›yla ço¤alt›lan yard›mc› görsel materyallerdir.

➟ EEttiikk  HHaatt››rrllaattmmaa  KK››llaavvuuzzuu,,  Türk kamu yönetiminde etik de¤erler ve ilkeler hakk›nda temel olgu-

lar› ve yol gösterici bilgileri, günlük etkinliklerde gösterilmesi gereken davran›fllar hakk›nda

rehberlik yapacak pratik örnekleri içerir. (tüm kat›l›mc›lara da¤›t›lmal›d›r – bk. Disk Dosya 6)

Program E¤iticisi olarak, paket ve özellikle tüm Etik Liderlik Program› materyalleri hakk›nda

tam bilgi sahibi olunmas› gerekir. Bu flekilde, kurumlarda bunlar› tart›flabilir, Türkiye’de kamu hiz-

metinde etik ilkelerin önemi hakk›nda ikna edici görüfller verebilir, ayr›ca E¤itici olarak oynad›¤›-

n›z rolde kendinizden emin olur ve kendinizi yeterli hissedersiniz.

Genel olarak e¤itim sürecini anlamak, özel olarak ta Etik Liderlik Program› hakk›nda bilgi sa-

hibi olmak; e¤itim faaliyetlerinin planlanmas›, düzenlenmesi, haz›rlanmas› ve sunumunda gerekli

bilgi ve becerilerle donanman›z› sa¤layacakt›r. 

Bir sonraki bölümde, e¤itim faaliyetine yönelik gerekli tüm ön düzenlemelerin ve haz›rl›klar›n

yap›lmas›ndaki rol ve sorumluluklar özetlenmektedir. Burada verilen özel K›lavuz ve talimatlar,

do¤rudan EE¤¤iittiimm  SSüürreeccii  33::  BBiirr  EE¤¤iittiimm  FFaaaalliiyyeettiinniinn  OOlluuflflttuurruullmmaass››  vvee  YYöönneettiimmii  bafll›kl› bölümde ve-

rilen tavsiyelerden al›nm›flt›r.
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4. Etik Liderlik Program› ‹çin Düzenlemeler ve Haz›rl›klar 

Her E¤itici afla¤›daki görevlerden sorumlu olacakt›r: 

• Faaliyetlerin programlanmas› için bir ofis sisteminin kurulmas›, her faaliyet için davet edile-
cek kiflilerin belirlenmesi, davetiyelerin bas›lmas›, cevap vermeyenlerin takibi, kat›lacaklar›n
teyit edilmesi ve e¤itim öncesi hat›rlatma notlar› ile okuma materyallerinin gönderilmesi.

• Kurumsal bilgi ve görsel materyallerin gözden geçirilmesi için gerekli olan belli etik sorunlar
hakk›nda kurumun E¤itim ‹rtibat Koordinatörü ile ba¤lant› kurulmas› ve her bir e¤itim faaliye-
ti için (en fazla) 24 kat›l›mc›n›n belirlenmesi.

• E¤itim faaliyetleri için gerekli olan e¤itim yeri ile donan›m›n ve tarih(ler)in belirlenip rezervas-
yonlar›n yap›lmas›.

• Bireysel kat›l›mc›lar›n özel ihtiyaçlar›n›n (örne¤in, iflitme ya da görme engelliler) belirlenmesi
için kurumla ba¤lant› kurulmas›.

• Her faaliyetten en az 10 gün önce kat›l›mc›lara ulaflt›r›lm›fl olacak davetiyelerin bas›lmas›.

• Faaliyetlerden önce da¤›t›lacak materyallerin ço¤alt›lmas›

• Tüm rezervasyonlar›n, kat›lmayacak olanlar›n ya da cevap vermeyenlerin teyidi ve faaliyet
program› ile ön okuma materyalinin da¤›t›m›.

• Tüm teyit edilen kat›l›mc›lar› kapsayan faaliyet kay›t listesinin haz›rlanmas›.

• Faaliyet s›ras›nda ve sonunda da¤›t›lacak olan materyallerin ço¤alt›lmas› (‹lgili belgeler için
bkz. 

5. E¤itim Faaliyetleri ve Oturumlar› ‹çin Gerekli Materyaller 

Ek 3’te verilen afla¤›daki standart formlar ve kontrol listeleri, faaliyet öncesi yap›lacak planla-
ma ve haz›rl›klarda kullan›lacak ya da kullan›m için uyarlanacakt›r:

5.1 Faaliyet Öncesi Organizasyon 

• Davet 

• Yer, tesis, donan›m, personel ve hizmetlerin teyidi 

• Faaliyet planlama, kurumla iflbirli¤i ve kontrol listelerini içeren düzenleme süreçleri afla¤›da-
ki hususlar› kapsayacakt›r: 

• E¤itim faaliyeti “öncesinde” da¤›t›lacak olan materyallerin kontrol listeleri 

• E¤itim faaliyeti “s›ras›nda” da¤›t›lacak olan materyallerin kontrol listesi 

• E¤itim faaliyetinin “sonunda” da¤›t›lacak olan materyalleri kontrol listeleri 

• E¤itim faaliyeti “sonras›nda” da¤›t›lacak olan materyallerin kontrol listesi 

Afla¤›daki materyaller Program E¤itim Faaliyeti öncesinde ço¤alt›l›p kat›l›mc›lara da¤›t›lacakt›r:

5.2  Kat›l›mc›lar ‹çin Faaliyet Öncesi Da¤›t›lacak Olan E¤itim Materyalleri 

• Program E¤itim Faaliyetlerinin Yap›laca¤› Yerin Teyidi 

• Ön Okuma Materyalleri 

Afla¤›daki materyaller, Program E¤itim Faaliyeti’nde kat›l›mc›lara da¤›t›lmak üzere ço¤alt›l›p
haz›r hâle getirilecektir:

5.3 E¤itim Faaliyeti S›ras›nda Da¤›t›lmak ‹çin Haz›rlanan E¤itim Materyalleri 

• Yoklama çizelgesi

• Örnek Olay, Senaryolar 
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• Kiflisel ikilem formu 

• Kat›l›mc› de¤erlendirme formu 

• E¤itici de¤erlendirme formu 

• PowerPoint ç›kt›lar› 

Bir sonraki bölümde, Program E¤itim Faaliyetleri verilirken gerekli olan uygulamalar özetlen-
mektedir.
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BÖLÜM 6:
PROGRAM E⁄‹T‹M FAAL‹YET‹’N‹N

KOLAYLAfiTIRILMASI 

1. Girifl 

Bu bölüm, E¤iticilerin Program E¤itim Faaliyetlerinin verilmesindeki rol ve sorumluluklar›na
yönelik rehberlik ve talimatlar› içermektedir. 

2. Özet / Genel Bak›fl 

Bu bölüm afla¤›daki konular› kapsar:

• E¤itimle ilgili faaliyet program› ve e¤itim plan› neleri içermektedir?

• Oturma düzeni e¤itim tekniklerine uygun olarak nas›l planlan›r?

• Faaliyetler nas›l tan›t›l›r ve e¤itim ortam› nas›l oluflturulur?

• Senaryo analizleri nas›l bafllat›l›r ve yönetilir?

• Her bir senaryo tan›t›l›rken neler tan›t›m kapsam›na al›n›r? 

• Her bir senaryo özetlenirken neler özet kapsam›na al›n›r? 

• E¤itim faaliyetleri nas›l sona erdirilir?

Bu bölüm, Program E¤itim Faaliyetleri zaman çizelgesi ve e¤itim plan› ile bafllamaktad›r. 

3. Tavsiye Edilen / Gerekli Olan Program Faaliyetlerinin Zaman
Çizelgesi ve E¤itim Plan› 

GGüünn  11::SSaabbaahh  0099..0000  ––  1122..3300

BBaaflflllaammaa  SSaaaattii,, FFaaaalliiyyeett  vvee  GGöörrsseell  ((PPPPTT  ssllaayytt)) DDoonnaann››mm  vvee
SSüürree  vvee  TTeekknniikk MMaatteerryyaalllleerr

09.00 ((VV  11))6 Hofl geldiniz Veri Gösterici ve

Sunum ve girifl ((VV  22)) E¤itici’nin kendisini tan›tmas› PowerPoint

Kat›l›mc›lar ve misafir konuflmac›lar›n selamlanmas›

Faaliyet amac›n›n özetlenmesi

Kat›l›mc›lar›n kendilerini tan›tmas›

“Mekân kullan›m›” ile ilgili anonslar›n ve 

“temel kurallar›n” belirlenmesi

Program E¤itim Faaliyeti’nin Kolaylaflt›r›lmas›
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Sunum, GGiirriiflfl  vvee  EE¤¤iittiimm  OOrrttaamm››nn››  OOlluuflflttuurrmmaakk Veri Gösterici
sorular/cevaplar ((VV  33)) Etik, tan›m› ve kökleri ve PowerPoint
ve tart›flmalar ((VV  44)) Türkiye’de, kamu hizmetinde etik davran›fllarla 

ilgili yasal çerçeve
((VV  55)) Kamu hizmetinde etik davran›fllarla ilgili de¤erler 
ve k›lavuz ilkeler 
((VV  66)) Kamu hizmeti etik davran›fllar›n› etkileyen faktörler Not defterleri ve 

F›s›lt› gruplar› ve Etik ‹kilemler ka¤›t tahtas›/
geri besleme ka¤›tlar

10.20 Ara

10.40 ((VV  77))  SSeennaarryyoo  AAnnaalliizzii.. Veri Gösterici
Sunum ve soru/ Etik senaryolar›n farkl› bak›fl aç›lar›ndan tart›fl›lmas› ve PowerPoint
cevap ve analizi sürecine girifl

((VV  88)) Etikle ilgili konular
11.00 ((VV  99))  SSeennaarryyoo  11  ––  GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaass››  Ka¤›tlar ve ka¤›t
Tart›flma gruplar› ((VV  1100)) Geri bildirim sorular› ve tart›flma konular› tahtas›/not defteri
12.00 SSeennaarryyoo  GGeerrii  BBiillddiirriimmii  Kâ¤›t tahtas› / 
Grup raporlar›, ((VV  1111)) Anahtar sorunlar›n özeti not defteri
geri bildirim ve Senaryo çözümleme süreci hakk›nda bilgi alma Veri Gösterici ve
özet PowerPoint

12.45 Ö¤le yeme¤i 

GGüünn  11::  ÖÖ¤¤lleeddeenn  SSoonnrraa  1144..0000  ––  1177..0000

BBaaflflllaammaa  SSaaaattii,, FFaaaalliiyyeett DDoonnaann››mm  vvee
SSüürree  vvee  TTeekknniikk MMaatteerryyaalllleerr

14.00 ((VV  1122))  AAçç››kkllaammaa  vvee  TTaarrtt››flflmmaa Veri Gösterici ve

Sunum ve Kamu görevi ve kiflisel davran›fl PowerPoint

soru cevap ((VV  1133)) Senaryo 2’ye girifl

14.30 SSeennaarryyoo  22  --  GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaass››.. Kâ¤›tlar ve

Grup tart›flmalar› ((VV  1144)) Geri bildirim sorular› ve tart›flma konular› kâ¤›t tahtas› 

15.15 Ara

15.30 SSeennaarryyoo  ssoonnrraass››  ggeerrii  bbiillddiirriimm Kâ¤›t tahtas› / 

Grup raporlar›, ((VV  1155)) Anahtar sorunlar›n özeti not defteri

geri bildirim ve 

özet sunum ve

sorular/ cevaplar 

16.00 AAçç››kkllaammaa  vvee  TTaarrtt››flflmmaa Veri Gösterici
Sunum ve ((VV  1166)) Etik karar alma modeli ve PowerPoint
sorular/cevaplar Grup içi ve Genel Tart›flma
F›s›lt› tart›flma ((VV  1177)) Etik karar alma modelini uygulamak Not defterleri 
grubu ve genel ((VV  1188)) Anahtar konular›n/noktalar›n özeti ve kâ¤›t tahtas›
tart›flma grubu

17.00 Kapan›fl
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GGüünn  22::  SSaabbaahh  0099..0000  ––  1122..3300

BBaaflflllaammaa  SSaaaattii,, FFaaaalliiyyeett DDoonnaann››mm  vvee
SSüürree  vvee  TTeekknniikk MMaatteerryyaalllleerr

09.00 ((VV  1199))  AAçç››kkllaammaa  vvee  TTaarrtt››flflmmaa Veri Gösterici ve
Sunum ve  Etik karar alma ölçütünün gözden geçirilmesi Power Point
sorular ((VV  2200)) Senaryo 3’e girifl  

09.20 SSeennaarryyoo  33  GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaass››  Not defterleri &
Grup tart›flmalar› Grup raporlar›, geri bildirim ve tart›flma ka¤›t tahtas›/ka¤›tlar
Sunum ve SSeennaarryyoo  33  GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaass››
sorular ((VV  2211)) Geri bildirim sorular› ve tart›flma konular› Veri Gösterici ve

((VV  2222)) Anahtar sorunlar›n özeti PowerPoint

10.40 Ara

11.00 ((VV  2233))  AAçç››kkllaammaa  vvee  TTaarrtt››flflmmaa Veri Gösterici ve
Sunum ve soru Kamu yönetiminde (hizmetinde) de¤erler ve PowerPoint
haz›rlama  davran›fl standartlar›

((VV  2244))  SSeennaarryyoo  44’’ee  GGiirriiflfl
SSeennaarryyoo  44  GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaallaarr››  
Grup raporlar›, geri bildirim ve tart›flmalar 
((VV  2255)) Geri bildirim sorular› ve tart›flma konular› 
((VV  2266)) Anahtar konular›n özeti

12.30 Ö¤le yeme¤i 

GGüünn  22::  ÖÖ¤¤lleeddeenn  ssoonnrraa  1133..4455  ––  1166..4455

BBaaflflllaammaa  SSaaaattii,, FFaaaalliiyyeett DDoonnaann››mm  vvee
SSüürree  vvee  TTeekknniikk MMaatteerryyaalllleerr

14.00 ((VV  2277))  SSeennaarryyoo  55’’ee  ggiirriiflfl Veri Gösterici ve
Sunumlar ve PowerPoint
sorular SSeennaarryyoo  55  ––  GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaallaarr››  
Genel tart›flma Grup raporlar›, geri bildirim ve tart›flmalar Not defterleri &
gruplar›  ((VV  2288)) Geri bildirim sorular› ve tart›flma konular› kâ¤›t tahtas›

((VV  2299))  Anahtar konular›n/noktalar›n özeti
SSeennaarryyoo  55  ––  GGeenneell  TTaarrtt››flflmmaa  

15.15 Ara 

15.30 ((VV  3300))  AAçç››kkllaammaa  vvee  TTaarrtt››flflmmaa Veri Gösterici ve
Kurumda etik sistemin oluflturulmas› PowerPoint

16.00 GGrruupp  TTaarrtt››flflmmaallaarr››nnddaann  GGeerrii  BBiillddiirriimm Not defterleri &
Grup raporlar›, Kurumda etik sisteminin oluflturulmas› ka¤›t tahtas›
geri bildirim ve 
özet 

16.30 ((VV  3311))  ÖÖzzeett  Veri Gösterici ve
Grup raporlar›, Etik sorunlar ve gelecekteki faaliyetler PowerPoint
geri besleme 
ve özet ((VV  3322))  TTooppllaanntt››yy››  SSoonnllaanndd››rrmmaa  vvee  SSeellaammllaammaa
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4. Program E¤itim Faaliyeti ‹çin Gerekli Olan Son Haz›rl›klar 

Afla¤›da e¤itim faaliyeti ile ilgili son haz›rl›klar›n›zda hat›rlaman›z gereken önemli hususlar yer
almaktad›r: 

• Faaliyetin planlanm›fl bafllang›ç saatinden en az 45 dakika önce e¤itim yerine ulafl›n. 

• Faaliyetin organizasyonuna yard›mc› olmaktan sorumlu tüm kiflileri mümkün olan en k›sa sü-
rede belirleyin: Donan›mdan sorumlu teknisyen, ikramdan sorumlu personel, kurum temsil-
cisi/temsilcileri, konuk konuflmac›/konuflmac›lar.

• Tüm donan›m›n çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol edin ve faaliyette kullanaca¤›n›z görselleri haz›r-
lay›n, bir slayd› ekran üzerine yans›t›n.

• Belirlenen oturma düzenini kontrol edin (bkz. Ek 2), oturma düzeninin e¤itim tekniklerine uy-
gun oldu¤unu ve tüm kat›l›mc›lar, konuflmac›lar ve temsilciler için oturacak bir yerin bulun-
du¤unu ve tüm kat›l›mc›lar›n oturduklar› yerden ekran› görüp görmediklerini kontrol edin.

• Bütün koltuk ya da masalar›n üzerine görsellerin ç›kt›s›n›n birer kopyas›n› koyun.

• Bütün kat›l›mc›lar›, her konuflmac›y›, temsilciyi karfl›lamaya ve onlara hofl geldiniz diyerek se-
lamlay›n.

Bir sonraki bölüm e¤itim faaliyetinin verilmesi için gerekli kolaylaflt›r›c› noktalara de¤inmektedir. 

5. E¤itim Faaliyetine Bafllama 

Faaliyete bafllamak afla¤›daki rol, sorumluluk ve uygulamalar›n yerine getirilmesini içer-
mektedir: 

• Faaliyete programlanan zamanda bafllay›n.

• Kat›l›mc›lar›, konuk konuflmac›y›/konuflmac›lar›, kurumlar›n temsilcilerini karfl›lay›n ve faaliye-
te kat›lmak konusunda zaman ay›rd›klar› için herkese teflekkür edin.

• Afla¤›daki kurallara uymak konusunda herkesin onay›n› al›n: 

• Her oturumun bafllang›c›ndan önce, faaliyetlerin kesintiye u¤ramas›n› ve konuflmac›lar›n dik-
katinin da¤›lmas›n› önlemek amac›yla cep telefonlar›n›n kapat›lmas›n› isteyin. Telefonlara gelen me-
sajlar›n verilecek aralarda cevaplan›p ça¤r›lar›n daha sonra yan›tlanabilece¤ini herkese hat›rlat›n.

• Tart›flmalar›n aç›k olmas›na olanak sa¤lamak ve görüfl paylafl›m›n› teflvik etmek üzere, ka-
t›l›mc›lar taraf›ndan faaliyet esnas›nda söylenen her fleyin ve aç›klanan her bilginin giz-
li kalmas› ve faaliyetten sonra baflkalar›yla paylafl›lmamas› gerekti¤ini söyleyin. 

• Kat›l›mc›lara, tuvaletlerin nerede oldu¤unu, yang›n alarm› çald›¤›nda izlenecek ç›k›fl yolunu,
ikramlar›n nerede verilece¤ini, her sabah ve ö¤leden sonra oturumlar›n bafllama ve bitifl za-
manlar›n› içeren “mekân kullan›m›” ayr›nt›lar›n› aç›klay›n.

6. Kat›l›mc›lar›n Tan›flt›r›lmas› ve E¤itim Ortam›n›n Oluflturulmas› 

➟ Kat›l›mc›lar›n birbirlerini hiç tan›mamalar› durumunda, her kat›l›mc›dan adlar›n›, görevlerini ve

çal›flt›klar› birimleri belirterek kendilerini tan›tmalar›n› isteyin.

➟ Afla¤›da önerilen aç›klama ile atölye çal›flmas›n› tan›t›n:

“Bugün, genel olarak Türk kamu yönetiminde (hizmetinde), özel olarak kurumunuzda eti¤in
rolünü inceleyece¤iz. Görevinizi yerine getirirken karfl›laflabilece¤iniz kesin, do¤ru veya yanl›fl bir
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davran›fl biçiminin bulunmad›¤›, ancak ne yapman›z gerekti¤i konusunda karar verirken yard›ma

ihtiyaç duyabilece¤iniz çeflitli durumlar› tart›flaca¤›z.”

➟ Kat›l›mc›lara kurumlar›nda eti¤in neden önemli oldu¤unu aç›klay›n. Örne¤in, afla¤›daki me-

saj› kullan›n ve kurumla ilgili özel hususlar› bu mesaja ekleyin. 

“Hepimiz, her gün de¤iflen koflullar nedeniyle görevimizi yerine getirirken zor durumlarda ka-

labiliriz, ancak sonunda, etik anlay›fl›m›z bize do¤ru karar› vermede yard›mc› olur. Türk kamu yö-

netimi y›llar boyunca kendi öz gelenek ve de¤erlerini gelifltirmifltir ve kendini toplum hizmetine

adam›flt›r. Bununla birlikte, toplumun talepleri ve hizmetlerin sunulma flekli de¤ifltikçe, mevcut

de¤erlerimizin hâlâ geçerli ve hâlâ bu yeni koflullara uyum sa¤lamada yeterli olup olmad›¤›n› sor-

gulamam›z gerekir.

Bu nedenlerden dolay›; kurumumuz, görevinizi yerine getirirken zor bir durumla karfl›laflt›¤›-

n›zda sizi bu konuda size yol gösterecek beceri ve bilgilerle donatarak size ve kurum çal›flanla-

r›na yard›mc› olmaya karar vermifltir. Buna ek olarak, kamu yönetiminde mevcut de¤erler içeri-

sinde etik ilkelerin oynad›¤› rol hakk›nda, bu ilkelerin görevinizi yaparken, dairenizde, bakanl›¤›-

n›zda nas›l uyguland›¤› ve sizin kamu hizmeti ile toplumdaki konumunuz hakk›nda daha fazla bil-

gi sahibi olman›z› istiyoruz.”

➟ E¤itim faaliyetinin, kat›l›mc›lar›n etik de¤er ve ilkeler konusunda daha fazla bilinçli olmalar›, bu

etik ilke ve de¤erlerin günlük davran›fllar›nda, kurumlar›ndaki karar alma süreçlerinde “hayat

nas›l geçirilebilece¤i” konular›nda kendilerine yard›mc› olmay› amaçlad›¤›n› aç›klay›n. 

➟ Kamu hizmetinde yüksek performans kültürünün gelifltirilmesinin, her kamu görevlisinin “de-

¤erleri günlük olarak yaflamas›na” ba¤l› oldu¤unu ifade edin. 

➟ Kat›l›mc›lara, kurumlar›ndaki üst yöneticilerin bu e¤itim çal›flmas›na kat›l›p kat›lmad›klar›n› ve-

ya kat›lmay› planlay›p planlamad›klar›n› bildirin. Faaliyetlere üst düzey kat›l›m, kurumsal etik

sistemin oluflturulmas› için üst düzey ba¤l›l›¤› gösterir. 

➟ Esas olarak bilgi sunumu ile biçimlendirilen bu bafllang›ç oturumunu, kat›l›mc›lar›n do¤rudan

kat›ld›klar› etik bir ikilem tart›flmas› ile tamamlay›n (Disk Dosya 5’teki al›flt›rmalardan biri ile

ve/veya 5 anahtar kelime kullanarak bir f›s›lt› grubu çal›flmas› ile yap›labilir.).

➟ Ortaya konulan anahtar hususlar› özetleyin ve bir sonraki oturumla ba¤lant› kurun: Kamu Gö-

revlileri Etik Davran›fl ‹lkeleri ile Baflvuru Usul Ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik’in etik ilkeleri

nas›l destekledi¤inin, Türkiye’deki kamu görevlilerinin karar ve faaliyetlerine nas›l k›lavuzluk

etti¤ini vurgulay›n.

7. Etik Bilgilendirme / Tart›flma Oturumlar›n›n Sunumu 

Program Faaliyet Zaman Çizelgesi ve E¤itim Plan›’nda görmüfl oldu¤unuz gibi, etik davran›fl

ilkeleri ile ilgili Türkiye’deki mevcut kanun ve yönetmelikler hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirmeyi

amaçlayan birçok oturum bulunmaktad›r. Bu konuda, K›lavuz’un 3. bölümünde incelenen, yetiflkin-

lerin etkili e¤itim ilkelerini, etkili sunum ve aktif ö¤renme uygulamalar›n› dikkate alman›z önemlidir. 

Bilgilendirme ve tart›flma oturumlar›nda afla¤›daki konular ifllenecektir.

• Etik ‹lkeler ve Kamu Hizmetlerinin Yönetimi

• Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun Rolü ve Yetkileri

• Kamu Görevlileri Etik Davran›fl ‹lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar› Hakk›ndaki Yönetmelik

• Kamu Görevlileri Etik Sözleflmesi
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8. Senaryo Tart›flma ve Analizlerinin Yönetimi 

8.1  Kat›l›mc›lar, Senaryo Analiz Sürecine Nas›l Dâhil Edilecekler? 

➟ Kat›l›mc›lara, etik ilkeleri ve bu ilkelerin kamu görevlileri için tafl›d›¤› anlam›n en iyi flekilde, gö-

revle ilgili bir karar al›rken etik konularla ilgili olarak yap›lan tercihlere iliflkin özel örneklerin in-
celenmesi, tart›fl›lmas› ve de¤erlendirilmesi ile anlafl›labilece¤ini anlat›n. 

➟ Bu konuda bir dizi durumu ve ilgili tüm kiflilerle ilgili al›nmas› gereken kararlar› içeren çeflit-

li örneklerin –senaryolar›n– sunulaca¤›n› aç›klay›n.

➟ Kat›l›mc›lardan; al›nan kararlar, karar› çevreleyen koflullar ve tan›mlanan etik sorunlar üzerin-

de birlikte ya da grup içinde (gruplar› oluflturma konusunda bkz. Bölüm 3, madde 9) derinle-
mesine düflünmeleri istenmelidir. Burada ortaya ç›kan etik konular, al›nacak olan karara ka-
t›lan ya da bu karardan etkilenecek olan farkl› taraflar›n görüfl aç›lar›ndan de¤erlendirilmelidir. 

➟ Verilen örne¤e ba¤l› olarak, bu farkl› taraflar, karardan sorumlu olan kamu görevlisini, görev-

linin bakanl›¤›n› ya da çal›flt›¤› daireyi, bakanl›k teftifl kurullar›n›, karardan etkilenen baflka bi-
rey veya kurumu, belki de bu karar› etkilemeye çal›flanlar di¤er kiflileri içerebilir.

➟ Etik sorunlar, her bir yaklafl›m ya da bak›fl aç›s› (ayn› zamanda yönetmelikler, politika, usul-

ler ve genel uygulama dikkate al›narak) dikkate al›narak tart›fl›lmal› ve bu etik bak›fl aç›lar›n›n
görece geçerlili¤inin a¤›rl›¤›na ba¤l› olarak, karar›n nas›l al›nmas› gerekti¤i konusunda bir gö-
rüfl birli¤ine var›lmal›d›r. (Daha fazla bilgi Disk Dosya 3’te bulunabilir. 

➟ Kat›l›mc›lara senaryo inceleme sürecinde yard›mc› olmak amac›yla, E¤iticiler, birinci ve muh-

temelen ikinci senaryoyu da tan›tmak üzere daha fazla zaman harcamaya haz›r ve gerekti-
¤i takdirde de tart›flmalara, ortaya konan etik sorunlara k›lavuzluk etmede yönlendirici olma-
l›d›rlar. Bu rehberlik ve yönlendiricilik derecesi izleyen her senaryo için daha az olmal›d›r.

8.2  Bir Senaryo Nas›l Tan›t›l›r?

➟ Kat›l›mc›lar› befl gruba ay›r›n: A, B, C, D, E (bkz. Bölüm 3, k›s›m 9 “Gruplarla Çal›flma”).

➟ Kat›lan tüm taraflar›n bireysel ç›karlar› ve etik konumlar›na göre senaryonun –veya senaryo-

nun ilk bölümünün (bkz. Disk Dosya 3’teki E¤itici K›lavuz notlar›) - tart›fl›lmas› hakk›nda tüm
gruba bilgi verin:

“Herkes, mevcut bir durum karfl›s›nda kendisine ait bir bak›fl aç›s›na sahiptir ve bu bak›fl aç›-
s›, duruma karfl› nas›l tepki verece¤imizi ve hangi davran›fllar› gösterece¤imizi de etkiler. Etik e¤i-
tim faaliyetinin amaçlar›ndan biri de karar al›rken sadece baflka görüflleri de¤il, ayn› zamanda
kamu sektörü de¤er ve ilkelerini de dikkate al›rken kiflilere yard›mc› olmakt›r. Baflkas›n›n bak›fl
aç›s›n› dikkate alarak daha iyi karar al›c›lar hâline geliriz. De¤er ve ilkeleri dikkate alarak hedefle-
nen etik kültür ve Türkiye’deki kamu hizmetinde mevcut etik mevzuata uygun karar verebiliriz. Ne
demek istedi¤imi anlaman›z için flimdi görevinizi yerine getirirken karfl›laflabilece¤iniz ikilemlerini
de¤erlendirece¤iz.”

Di¤er seçenekler: 

(i) Tüm gruba, senaryonun ilk bölümünü, verilecek kararla ilgili anahtar noktalar vurgulana-
rak yüksek sesle okumak.

(ii) Kat›l›mc›lara senaryoyu önceden vererek kat›l›mc›lar›n e¤itim yerine geldiklerinde senar-
yo hakk›nda bilgi sahibi olmalar›n› sa¤lamak. E¤iticiler, senaryodan s›ras›yla iki ipucunu kullana-
rak anahtar hususlar› sesli olarak okuyabilirler.

➟ Kat›l›mc›lardan yeniden gruplar›na dönmeleri istenir. Her grubu belirlenen yerlerine; ya bir

masaya, ya masan›n bir köflesine ya da özel bir alana yönlendirip bir karara varmalar›n› ve
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bu karar›n daha sonra tüm kat›l›mc›lar taraf›ndan de¤erlendirilece¤i tart›flma süresini kendi-
lerine bildirin (bkz. Ek 2’deki s›n›f düzenlemeleri hakk›ndaki kontrol listeleri).

SSeennaarryyoollaarr  vvee  SSeennaarryyoo  TTaarrtt››flflmmaa  FFoorrmmuunnuunn  KKuullllaann››mm››

Senaryolar› içeren PowerPoint belgelerinin da¤›t›lmas›, tart›fl›lmas› ya da kullan›lmas›ndan
önce kat›l›mc›lardan Disk Dosya 3’te yer alan Senaryo Tart›flma Formunu kullanmalar›n› isteyin.
Senaryo Tart›flma Formu, kat›l›mc›lar›n senaryoyu de¤erlendirmelerine yard›mc› olmak üzere not
tutmalar›na, senaryonun ilgili kifli ve kurumlar›n de¤iflik etik bak›fl aç›lar›yla de¤erlendirilmesi ve
ayr›ca anahtar noktalar›n hat›rlanmas›nda yard›mc› olur. 

AAdd››mm  11::  EEttiikk  ssoorruunnuu  ttaarrtt››flfl››nn..

Buradaki etik sorun nedir? Sorun nerede ortaya ç›k›yor? Bu konu, neden bir etik sorundur ya
da neden etik bir sorun olabilir? 

AAdd››mm  22::  SSeennaarryyooyyuu  bbiirreeyylleerriinn  vvee  kkuurruummllaarr››nn,,  yyaannii  ssöözz  kkoonnuussuu  ppaayyddaaflflllaarr››nn,,  ddee¤¤iiflfliikk  bbaakk››flfl  aaçç››--
llaarr››nnddaann  ddee¤¤eerrlleennddiirriinn..  

Kimler sorunla ilgilidir? Kimler sorundan etkilenecektir? Kim ya da kimler (ç›kar) menfaat el-
de edecektir? Kim ya da kimler zarar görecektir? Bu konu ile ilgili “gri” alan neresidir? Sorunla il-
gili bir ikilem var m›d›r ve bu ikilem de¤iflik bak›fl aç›lar›na göre de¤iflmekte midir? 

AAdd››mm  33::  TTaarrtt››flflmmaayyaa  ddââhhiill  eeddiilleenn  ddee¤¤iiflfliikk  ppaayyddaaflflllaarr››nn  ddee¤¤iiflfliikk  yyaakkllaaflfl››mmllaarr››yyllaa  oorrttaayyaa  kkoonnuullaann
iiddddiiaallaarr››  ddee¤¤eerrlleennddiirriinn..  

Senaryoya kat›lanlar yönünden bakt›¤›n›zda tart›fl›lan sorunun do¤ru ve yanl›fllar› nas›l de¤ifl-
mektedir? Yasall›k-yasa d›fl›l›k, do¤ru-yanl›fl ve teamüller (al›fl›lm›fl davran›fllar)-resmî kurallar
aras›nda herhangi bir fark bulunmakta m›d›r?

AAdd››mm  44::  SSeennaarryyooddaa  aannllaatt››llaann  eettiikk  ssoorruunn((llaarr))  üüzzeerriinnee  bbiirr  ssoonnuuccaa  vvaarr››nn..  

Bu konuda en önemli etik ilke nedir? Bu ilkeyi kim göz ard› etmektedir ve neden? 

AAdd››mm  55::  GGrruupp  oollaarraakk  yyaapp››llaaccaakkllaarraa  ((aall››nnaaccaakk  öönnlleemmlleerree))  kkaarraarr  vveerrmmeekk..

Etik olmayan bu davran›fla karfl› al›nacak önlemler ya da yap›lacaklar nelerdir? Bu sorunun
yeniden ortaya ç›kmas›n› durdurmak için hangi de¤ifliklikler yap›labilir veya yap›lmal›d›r? 

8.3  Bir Senaryo Tart›flmas›n›n Kolaylaflt›r›lmas›

Grup tart›flmas› s›ras›nda, özellikle birinci senaryonun tart›fl›lmas›nda, kendilerinden neyin is-
tendi¤ini bilip bilmediklerinden ve senaryoyu tart›fl›p tart›flmad›klar›ndan emin olmak için her
grupla mümkün olan en k›sa sürede temas edin. Bundan sonra, gruplardan herhangi birinin bir
konuya “saplan›p saplanmad›¤›n›” veya pasif hâle gelip gelmedi¤ini düzenli aral›klarla kontrol et-
meye devam edin. Gruplara bireysel bak›fl aç›lar›n›n dikkate al›nmas›n› hat›rlat›n. Tüm gruplara
son befl dakika kald›¤›n› haber verin. Tüm gruplar› planlanan zamanda yeniden bir araya getirin.
Tart›flmalar erken biterse gruplar› daha önce toplay›n ve tüm gruplar daha fazla zamana ihtiyaç
duyarsa zaman› uzat›n (“kaybolan” zaman›, geri bildirim tart›flmalar›n› ve özet k›sm›n› çok h›z-
l› geçmeden telafi edin). 

8.4  Senaryo Tart›flmas› ve Anahtar Noktalar›n Özetlenmesi ‹çin 
Geri Bildirim Oturumunun Yap›lmas› 

Tüm gruplar yeniden bir araya geldi¤inde, gruplardan bir temsilcinin bulgular›n› sunmas›n› is-
teyin. Daha sonra grubun di¤er üyelerine eklemek istedikleri bir nokta bulunup bulunmad›¤›n› so-
run. Di¤er gruplara, kendi gruplar›nda “farkl›” sorunlar› tart›fl›p tart›flmad›klar›n› sorun. Ortaya ç›-
kan önemli (anahtar) hususlar› not edin. (Geri bildirim oturumuna yönelik olarak, her bir senaryo-
da tart›flmaya öncülük edecek farkl› bir grup seçin, ancak bu seçimi yaparken, her grubun geri
bildirime tam olarak “haz›rlanmas›” amac›yla rastlant›sal bir s›ra izleyin) 
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Geri bildirim oturumunda, tart›flmay› yürütmek, de¤iflik fikirleri almak ve tüm tart›flmac›lar›n
kat›l›m›n› sa¤lamak amac›yla afla¤›daki sorular sorulabilir: 

• Kanun, yönetmelik, usul ve etik ilkelere göre, herhangi bir kimse yanl›fl bir fley yapt› m›? 

• Herhangi bir kimse zarar gördü mü? Kimse zarar görmedi ise ortada hâlâ bir sorun var m›-
d›r? Herhangi bir kimse zarar gördüyse bu durum nas›l bir de¤iflikli¤e yol açar?

• Paydafllar› ve onlar›n farkl› etik konumlar›n› tan›mlay›n.

• Yönetmelik, kanun ve/veya Etik K›lavuzlar kimi desteklemektedir?

• Resmî ve takdir yetkisine sahip makamlar aras›nda ya da resmî durum ve genel uygulama-
lar aras›nda bir çat›flma bulunmakta m›d›r?

Senaryodaki anahtar hususlar›n özetlenmesinde önceden haz›rlanm›fl görseller ve konufl-
mac› notlar›n› kullan›n ve kendi notlar›n›za bakarak geri bildirim s›ras›nda ortaya ç›kan ilave hu-
suslar› ekleyin. 

8.5  Senaryo Sunumlar› 

Her senaryo, ayn› çerçeve yaklafl›mla (ve her bir senaryoyla birlikte, E¤itici’ye yönelik K›lavuz
notlar› kullan›larak) sunulmal›d›r:

Senaryoya girifl ve kat›l›mc›lar için tavsiyeler.

Önerilecek farkl› yaklafl›mlar ve tart›flman›n yönlendirilmesi s›ras›nda ortaya ç›kabilecek
anahtar konular.

Farkl› bak›fl aç›lar› ve ilgili sorunlar›n özeti. 

Bu konu ile ilgili ek bilgi Disk Dosya 3’te verilmektedir. 

8.6  Senaryo Analizinin Sonuçland›r›lmas› 

Son senaryo tart›fl›ld›ktan sonra, etik karar alma modelini kat›l›mc›lara hat›rlatmak üzere ön-
ceden haz›rlanan görselleri kullan›n ve etik sorunlara farkl› bak›fl aç›lar›ndan bak›lmas›n›n önemi-
ni özetleyin. 

9. Etik E¤itim Faaliyetinin Tamamlanmas› 

➟ E¤itim faaliyeti, katk›lar›ndan dolay› konuflmac›ya/konuflmac›lara ve aktif ö¤renme sürecine

kat›l›mlar›ndan, konulara olan ilgilerinden dolay› kat›l›mc›lara teflekkür ederek kapat›lmal›d›r. 

➟ Lütfen, ayr›lmadan önce kat›l›mc›lardan de¤erlendirme formlar›n› doldurmalar›n› ve teslim et-

melerini isteyin (Geri bildirim için bkz. Bölüm 3, madde 10 ve formlar için bkz. Ek 3.4). 

➟ Kat›l›mc›lara, kurumlar›n›n etik ilkelerin ve etik davran›fllar›n sürekli gelifltirilmesi hakk›nda ken-

dilerine tavsiyelerde bulunmaya devam edece¤ini bildirin. Planlanan tüm faaliyetler ile daha
sonra yap›lacak tavsiye ve izleme faaliyetlerine yönelik irtibat kurulacak kiflilerin adlar›n› içe-
ren bir taslak haz›rlay›n.

➟ E¤itim faaliyetini, görsellerle sunulan afla¤›daki anahtar hususlar› hat›rlatarak tamamlay›n:

• “‹flyerinde al›nan kararlar, kiflisel ilkeler kadar kamu sektörü veya kurumsal de¤er ve ilke-
lere uygun olmal›d›r.” 

• “Günlük yaflamda de¤erleri yaflamak ve baflkalar›n› da böyle yaflamaya teflvik etmek, etik
bir kültürü gelifltirmenin en etkili yoludur. Geri döndü¤ümüzde, bize kiflisel tatmin sa¤layan ve
herkesin tercih etti¤i bir kurumda çal›flmak isteriz.” 
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• “Genellikle, karmafl›k olan sorulara kesin, do¤ru veya tümüyle yanl›fl cevap yoktur. Buna
karfl›l›k, en uygun karar› vermemizde bize yard›mc› olan k›lavuz de¤erler ve ilkeler bulunmakta-
d›r. Kamu Görevlileri Etik Davran›fl ‹lkeleri hakk›ndaki Yönetmelik ve bu e¤itim faaliyetinin kapsa-
m›, söz konusu koflullarda sizlere yard›mc› olmak amac›yla tasarlanm›flt›r. Ayr›ca, bu konuda, ku-
rumunuzun mevcut davran›fl kurallar›na, standartlara, di¤er politikalar›na ve usullerine de baka-
bilirsiniz.” 

• “Karar almak genellikle zor bir süreçtir. Gelecekte size yard›mc› olacak araç, burada anla-
t›lan karar alma modelidir. K›lavuzda ve Etik Hat›rlatma K›lavuzunda bu modelin bir kopyas›n›n
bulundu¤unu unutmay›n›z.”

• Kat›l›mc›lara, bir karar›n veya davran›fl biçiminin etik olup olmad›¤› konusunda flüpheye
düfltüklerinde güvenilir meslektafllar›ndan tavsiye almalar›n›n önemini hat›rlat›n.

• Her kat›l›mc›n›n Etik Hat›rlatma K›lavuzu’ndan edindi¤ine emin olun (bkz. Disk Dosya 6).

➟ Daha sonra, faaliyetin tamamland›¤›n› ve kat›l›mc›lar›n ayr›labilece¤ini bildirin. 

K›lavuzun bir sonraki bölümünde, E¤itici olarak, e¤itim faaliyetlerini izlemek ve daha sonraki
e¤itim ve geliflim faaliyetleri hakk›nda tavsiyelerde bulunmak amac›yla önceden planlanm›fl bir
zamanda, kurumlar› yeniden ziyaret ederek e¤itim faaliyetlerini izleme sorumluluklar›n›z hakk›n-
da bilgi ve talimatlar sunulmaktad›r.
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BÖLÜM 7:
ET‹K L‹DERL‹K E⁄‹T‹M PROGRAMI 
E⁄‹T‹M FAAL‹YET‹’N‹N ‹ZLENMES‹

1. Girifl 

Bu bölüm, e¤itim faaliyetine verilen tepkilerin de¤erlendirilmesi ile kurum personeline yöne-
lik e¤itim program›ndan sonra yap›lan gelifltirme faaliyetleri yolu ile etik de¤er ve standartlar›n na-
s›l pekifltirilece¤i konular›nda kuruma yol göstermek amac›yla, E¤itici’nin e¤itim faaliyetleri sonra-
s› kurumla ba¤lant› kurma sorumluluklar› ile ilgili tavsiye ve talimatlar› içerir. 

Buradaki bilgi, UUyygguullaammaa  KK››llaavvuuzzuu’’nnuunn etik davran›fl›n sürdürülmesi hakk›ndaki 5. Bölümün-
de verilen tavsiyelerle birlikte okunmal›d›r. 

2. Özet / Genel Bak›fl 

Bu bölüm afla¤›daki sorulara yöneliktir:

• E¤itim Faaliyet Program›’ndan hemen sonra ne yapmal›s›n›z?

• Etik Kurul’a geri bildirimi nas›l sunars›n›z?

• Etik e¤itimlerinin pekifltirilmesi ile yönetici ve personelin geliflimi hakk›nda kurumlara neler
tavsiye etmelisiniz?

Bu bölüm, e¤itim faaliyetinin tamamlanmas›ndan hemen sonra, mümkün olan en k›sa süre-
de gerçeklefltirilmesi gereken faaliyetleri özetleyerek bafllamaktad›r.

3. E¤itici’nin Sorumluluklar› 

E¤itici’nin, e¤itim faaliyetinin gerçeklefltirildi¤i kurumun temsilcileriyle ba¤lant› hâlinde üstlen-
mesi gereken birincil sorumluluklar› afla¤›daki faaliyetleri içerir:

• E¤itim faaliyetine iliflkin ortak de¤erlendirme raporlar›n› kuruma bildirin ve bunlara katk›da
bulunun. Daha sonra yap›lacak olan e¤itim faaliyetlerine yönelik gerekli gözden geçirmeleri
müzakere edin. 

• De¤erlendirmeleri özetleyen raporu tamamlay›p Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na gönderin.
Kaynak göstermeden kat›l›mc›lar›n (ve mümkünse konuflmac›lar›n) yorumlar›n› rapora dâhil
edin ve e¤itim faaliyetinde ortaya ç›kan kurumunuzun yönetimi ve iflleyifli ile do¤rudan ilgi-
li etik sorunlar hakk›ndaki ortak de¤erlendirme sonuçlar›na katk›da bulunun.

• K›sa dönemde e¤itim faaliyetinin ç›kt›lar›n› güçlendirmek, orta dönemde iyilefltirilmifl etik
standartlar› gelifltirmek ve sürdürmek amac›yla UUyygguullaammaa  KK››llaavvuuzzuu’’nnuunn 5. Bölüm’ünde özet-
lendi¤i gibi, kurumunuzun resmî olarak belirlenmifl rol ve sorumluluklar› ile planlanm›fl faali-
yetlerini kurumunuzla müzakere edin.

• UUyygguullaammaa  KK››llaavvuuzzuu’’nnddaa anlat›ld›¤› gibi, yöneticiler veya personel için etik ve kendini gelifltir-
me faaliyetleri konular›nda kurumun bilgilenmesini sa¤lay›n. 
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EK 1: Terimler Sözlü¤ü 

EEttiikk:: Bireylere “ifllerin nas›l yap›lmas› gerekti¤ini” belirlemede yard›mc› olan k›lavuz de¤erler,
ilkeler ve standartlard›r.

EEttiikk  LLiiddeerrlliikk  PPrrooggrraamm››: Bir bakanl›k veya bir kamu kurumunda uygulanacak olan planlanm›fl
bir dizi e¤itim faaliyetini içeren ve genel amac›; “Kamu Görevlileri Etik Davran›fl ‹lkeleri Yönetme-
li¤i”nde yer alan hükümler ile bu Yönetmeli¤in, kamu görevlilerinin, kamu (halk), personel ve ka-
mu kaynaklar›n›n yönetimiyle olan iliflkileri de dâhil olmak üzere, görev ve sorumluluklar›n› yerine
getirirken izleyecekleri usul ve davran›fllarla ilgili bilincin ve anlay›fl›n gelifltirilmesidir. 

EEttiikk  EE¤¤iittiimm  SSttrraatteejjiissii:: E¤itimin bir kurumun tamam›nda planl› (kademeli, fielale Modeli) bir bi-
çimde ve baflka etkinlik ve süreçlerle de desteklenecek flekilde sunulmas›na “Etik E¤itim Strate-
jisi” denir.

fifieellaallee  MMooddeellii::  Bir kurumda etik e¤itim faaliyetlerinin kurumun tamam›nda, yukar›dan afla¤›-
ya do¤ru, kademeli olarak gerçeklefltirilmesi sürecidir. 

EE¤¤iittiimm  FFaaaalliiyyeettii:: Bir grup kamu görevlisinin görevleriyle ilgili bilgilerinin art›r›lmas›, tutumlar›n›n
de¤ifltirilmesi ve/veya becerilerinin gelifltirilmesi konular›nda önceden belirlenmifl ihtiyaçlar›na yö-
nelik olarak belirli bir zaman diliminde tasarlanan, düzenlenen ve toplant›lar hâlinde sunulan bir
dizi faaliyettir.

EE¤¤iittiimmiinn  KKoollaayyllaaflfltt››rr››llmmaass››:: E¤itim; faaliyetlerin düzenlenmesi, araç-gereç ve kaynaklar›n or-
ganizasyonu ve e¤itim sürecinin denetimindeki rol ve ifllevler olarak bilinir. Hem e¤itimin sorun-
suz gerçeklefltirilmesi hem de etkili ve verimli olmas›n› sa¤lamak için zorunludur.

EE¤¤iittiiccii:: Asli ifllevi kurumlarda e¤itim vermek ve ileride e¤itim verecek di¤er E¤iticilerin yetiflti-
rilmesini sa¤layarak, bütün kurumda e¤itimin fielale Modeli ile kademeli olarak yay›lmas›na yar-
d›mc› olan görevlidir. 

ÖÖ¤¤rreennmmee:: Uygulama ya da deneyim sonucunda ortaya ç›kan, görece daha kal›c› davran›fl
de¤iflikli¤inin ortaya ç›kt›¤› bir süreçtir.

EE¤¤iittiimm::  ‹flyerinde bireysel ve kurumsal performans› art›rmak üzere yeni bilgi ve becerilerin ka-
zan›lmas›n› desteklemede gerekli olan formel ve informel yaklafl›mlar› kapsayan bir süreçtir. 
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EK 2: E¤itim K›lavuzu ve Kontrol Listeleri 

‹‹ÇÇ‹‹NNDDEEKK‹‹LLEERR  

11.. EEttkkiilleeflfliimmllii  EE¤¤iittiimm  FFaaaalliiyyeettlleerrii  ‹‹ççiinn  TTaavvssiiyyee  EEddiilleenn  OOttuurrmmaa  DDüüzzeennii

22.. EE¤¤iittiimm  SSaalloonnuu  OOttuurrmmaa  DDüüzzeennii::  OOlluummlluu  vvee  OOlluummssuuzz  YYaannllaarr››

22..11    KKaaffee  TTaarrzz››  OOttuurrmmaa  DDüüzzeennii

22..22    UU  vveeyyaa  AAtt  NNaall››  YYeerrlleeflfliimm

22..33    KKuurruull  OOddaass››  YYeerrlleeflfliimmii  

22..44    SS››nn››ff//KKoonnffeerraannss  SSaalloonnuu  OOttuurrmmaa  DDüüzzeennii

33.. EE¤¤iittiimm  SSaalloonnuu::  EE¤¤iittiimm  ÖÖnncceessiinnddee  vveeyyaa  EE¤¤iittiimm  YYeerriinnee  VVaarr››lldd››¤¤››nnddaa  DDoolldduurruullaaccaakk  KKoonnttrrooll
LLiisstteessii
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1. Etkileflimli E¤itim Faaliyetleri ‹çin Tavsiye Edilen Oturma Düzeni

TTeerrcciihh  eeddiilleenn  iikkii  oottuurrmmaa  ddüüzzeennii,,  ““KKaaffee””  vvee  ““UU  yyaa  ddaa  aatt  nnaall››””  flfleekklliinnddeekkii  ddüüzzeennlleerrddiirr (KK  E¤itici’nin
konumudur). 

“Kafe tarz›” yerleflim düzeninde, yuvarlak ya da dikdörtgen masalar kullan›l›r (alttaki ilk iki fle-
kil). Bu düzen, kat›l›mc›lar›n genel oturumlar› ile grup oturumlar› aras›nda oturma düzenlerini ayar-
lamalar›n› gerektiren genel ve grup oturumlar›nda kullan›l›r. Böylece oturumun aksamas› en aza
indirgenir. 

Bireysel toplant› masalar›n›n “U” ya da “at nal›” düzenlemesi (alttaki son iki flekil) genel otu-
rumlar için kullan›l›r ve daha sonra sa¤ alttaki flekilde gösterildi¤i gibi, grup çal›flmas›na göre ye-
niden düzenlenebilir. Bu de¤ifltirilebilir oturma düzeni, sadece az say›da grup oturumu yap›ld›¤›n-
da kullan›lmal›d›r.

Daha geleneksel yerleflimler kurul odas› (altta solda) ve s›n›f oturma (altta sa¤da) düzeni bi-
çimindedir:
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2. E¤itim Salonu Oturma Düzeni: Olumlu ve Olumsuz Yanlar›

E¤itim faaliyetleri s›ras›nda salonda kullan›labilecek mobilya ve donan›m, e¤itim program›n›n
ve etkinliklerin ifllevselli¤ini art›rmak, kat›l›mc›lar›n konforunu ile fiziksel rahat›n› art›rmak amac›yla
yeniden düzenlenebilir. Afla¤›da, önerilen baz› yerleflim planlar› ile bunlar›n olumlu [✓] ve olum-

suz [X] yönleri verilmektedir:

22..11 KKaaffee  SSttiillii  OOttuurrmmaa  DDüüzzeennii  (Masa ve sandalyeler bir önceki sayfadaki flekildeki gibi yerlefl-
tirilmifltir.)

[✓] Grup kimli¤ini ve ba¤l›l›¤›n› güçlendirir, tart›flmalar›n yönlendirilmesini ve genel sunumlardan

planl› oturum ve grup tart›flmalar›na kolay geçifl sa¤lar.

[✓] E¤itici’nin salonun her taraf›nda hareket etmesini, sunuma çeflitlilik eklemesini ve odak nok-

tas›n› farkl› grup ya da bireyler üzerinde yo¤unlaflt›rmas›na yard›mc› olur. 

[X] Baz› kat›l›mc›lar, sunumlar› izlerken masalar›nda çal›flamayabilir (not almak gibi).

[X] Grup üyelerini de¤ifltirmek için özel müdahaleler yap›lmad›kça kiflilerin sabit olarak bir grup
içinde kalmas›na yol açar.

[X] Resmî oturumlar için her zaman yararl› de¤ildir.

22..22 UU  vveeyyaa  AAtt  NNaall››  YYeerrlleeflfliimm  (Daha küçük ve hareketli masalardan oluflur.)

[✓] E¤itici’nin grup içinde U harfinin k›r›k ucu boyunca serbest olarak hareket etmesine yard›m-

c› olur. 

[✓] Görsel sunumlar ve genel tart›flma için uygundur. 

[✓] Eflitlerin buluflmas› hissi yarat›r.

[✓] Yukar›daki flekilde oldu¤u gibi, masalar hareket ettirilebilirse küçük grup oturumlar› için uy-

gun hâle gelir.

[X] Masalar hareket ettirilemiyorsa grup tart›flmalar› ve al›flt›rmalar› zorlafl›r.

[X] Kat›l›mc›lar›n kaynaflmas›n› engeller.

[X] Resmî toplant› atmosferi yarat›r. 

22..33 KKuurruull  OOddaass››  YYeerrlleeflfliimmii  (Büyük, dikdörtgen masa veya masa bloklar›ndan oluflur.) 

[✓] Görsel sunumlar ve genel tart›flmalar için uygundur. 

[✓] Eflitlik hissi yarat›r.

[X] E¤itici’nin grup içinde hareket etmesini engeller, E¤itici sadece kat›l›mc›lar›n oturduklar› yer-
lerin arkas›nda dolaflabilir. 

[X] Kat›l›mc›lar›n kaynaflmas›n› engeller.

[X] Resmî toplant› atmosferi yarat›r. 

22..44 SS››nn››ff//KKoonnffeerraannss  SSaalloonnuu//TTiiyyaattrroo  OOttuurrmmaa  DDüüzzeennii  (Düz zeminli, sabit veya hareketli sandal-
yeli, yaz› tablal› veya tablas›z.) 

[✓] Çok say›da kat›l›mc›n›n oturmas›na olanak sa¤lar.

[✓] Resmî sunumlar için uygundur.

[X] Sunucu ve kat›l›mc›lar aras›nda mesafe oluflturur, okul ya da üniversiteyi hat›rlat›r. 

[X] Fiziksel düzenlemeler etkileflimi ve tart›flmalar› engeller.

[X] Afl›r› resmîyet düzeyi kat›l›mc›lar için cayd›r›c› olabilir.
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3. E¤itim Salonu: E¤itim Öncesinde veya E¤itim Yerinde 

Doldurulacak Kontrol Listesi 

Kontrol Evet / Gerekli Eylem 

Hay›r

Derslik, planlanan say›daki kat›l›mc›n›n oturabilece¤i 

kadar büyük mü? EE  //  HH

Derslikte yeterli ayd›nlatma var m›? Is›tma nas›l? 

Havaland›rma yeterli mi? D›flar›da herhangi bir gürültü EE  //  HH

veya rahats›zl›k verici bir kaynak var m›? Salon içinde veya 

pencerelerin d›fl›nda dikkati da¤›tacak görüntüler var m›?

Talep edilen salon yerleflimi / oturma düzenlemeleri:

Kafe tarz› EE  //  HH

U / At nal› EE  //  HH

Kurul odas› EE  //  HH

S›n›f EE  //  HH

Salon ve ilgili tesisler engelli kat›l›mc›lar için uygun mu? EE  //  HH

Planlanan salon yerleflimi için gereken say›da 

masa ve sandalye var m›? EE  //  HH

Yeterli say›da elektrik prizi var m›? EE  //  HH

Görsel sunumlar için gerekli karanl›k ortam sa¤lanabilir mi? EE  //  HH

Tüm donan›m mevcut mu? (Gerekli olmayan araç ve 

gereçlerin üzerini çizin ve/veya di¤erlerini ekleyin): 

Bilgisayar EE  //  HH

Veri Gösterici EE  //  HH

Tepegöz  EE  //  HH

Ekran / bofl duvar EE  //  HH

TV Monitörü EE  //  HH

VCR EE  //  HH

DVD EE  //  HH

Kâ¤›t Tahtas›  EE  //  HH

Tahta Kâ¤›tlar›  EE  //  HH

Tahta Kalemleri  EE  //  HH

Elektrik Uzatma Kablolar›  EE  //  HH

(di¤er)………………… EE  //  HH

(di¤er)………………… EE  //  HH

(di¤er)………………… EE  //  HH
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(di¤er)………………… EE  //  HH
(di¤er)………………… EE  //  HH

‹kram yap›lacak m›? EE  //  HH
‹kram ne zaman ve nerede verilecek? EE  //  HH
Sigara içme alan› var m›? EE  //  HH

Tuvaletlerin yerleri gösterilmifl mi? EE  //  HH

‹rtibat kurulacak kiflilerin ad› ve soyad› / telefonu: 
Bilgisayar ve projektörden sorumlu teknisyen için direkt temas: 

‹‹llaavvee  HHaatt››rrllaattmmaallaarr::
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EK 3: E¤itim Faaliyeti Yönetim Formlar› ve Kontrol Listeleri 

11.. EE¤¤iittiimm  FFaaaalliiyyeettii  OOnnaayy  FFoorrmmuu

22.. FFaaaalliiyyeett  DDaavveett  BBiillggiissii  

33.. YYookkllaammaa  ÇÇiizzeellggeessii  

44.. KKiiflfliisseell  ‹‹kkiilleemm  ÇÇaall››flflmmaa  FFoorrmmuu  

55.. KKaatt››ll››mmcc››  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  FFoorrmmuu

66.. EE¤¤iittiiccii  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  FFoorrmmuu
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1. Etik E¤itim Faaliyeti Onay Formu 

POSTA ADRES‹:

TELEFON:

FAKS:

E-POSTA:

TAR‹H:

Say›n ……………

‹lgi: 

Etik E¤itim Faaliyeti 

Tarih: [eklenecek]

Saat: [eklenecek]

Kurum: [eklenecek]

Yap›lan görüflmeyi müteakip, afla¤›daki bilgileri doldurup ……………….. tarihine kadar faks
veya e-posta yolu ile taraf›ma bildirmenizi, üzerinde görüflülmesine gerek gördü¤ünüz baflka hu-
suslar varsa çekinmeden ba¤lant›ya geçmenizi sayg›lar›mla arz ederim. 

E¤itici’nin Ad›-Soyad› 

Kurum Adresi

Kurumda irtibat kurulacak kifli 

Görevi 

Telefon

E-posta

Salon büyüklü¤ü 

‹lave salon say›s› 

Koltuk say›s› 

Oturma düzeni 

‹kram düzenlemeleri 

Kat›l›mc›lar›n özel ihtiyaçlar› 

Masaüstü / dizüstü bilgisayar Var / Yok 

Veri Gösterici (projektör) Var / Yok

Ekran Var / Yok

TV / Video cihaz› Var / Yok

Kâ¤›t tahtas› / 6 tahta kalemi Var / Yok
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2. Faaliyet Davet Bilgisi 

Etik e¤itim faaliyetlerine kat›l›m için davetiyeleri personelinize iletmeniz ve onlar› e¤itim çal›fl-
mas›na haz›rlaman›z gerekecektir. Afla¤›dakiler de dâhil olmak üzere faaliyet içeri¤inin düzenlen-
mesi özellikle önemlidir:

• Kurum neden bu faaliyeti düzenliyor?

• Bu faaliyet, di¤er kurumsal giriflimlerle veya e¤itim olanaklar› ile nas›l uyum sa¤l›yor? 

• Kurum yöneticisinin faaliyete yaklafl›m› nas›ld›r?

• Kurum, kiflilerin e¤itim faaliyetine kat›l›m›n› neden önemli görüyor?

Davetiye flu bilgileri içermelidir:

Tarih

‹LG‹L‹ MAKAM’A

Say›: 

Konu: Etik Liderlik Program› Davetiyesi 

Bilindi¤i gibi 8 Haziran 2004 tarihli Resmî Gazete’de yay›mlanan 5176 say›l› Kanun kapsa-
m›nda, “Kamu Görevlileri Etik Kurulu”nun amaçlar›ndan biri de kamu yönetiminde etik ilkelerinin
yayg›nlaflt›r›lmas› ve etik bir sistemin gelifltirilmesidir. Bu kapsamda, kamu kurumlar›nda etik kül-
türünün oluflturulmas› ve sürdürülmesine katk›da bulunmak amac› ile çeflitli atölye çal›flmalar›, bi-
linçlendirme toplant›lar›, konferans, seminer vb. gibi e¤itim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Bu çerçevede kurumumuz taraf›ndan düzenlenecek olan “Etik Liderlik Program›”na kat›l›m›-
n›z beklenmektedir. Bu programda; ifl ortam›nda karfl›lafl›lan etik ikilemlerin nas›l çözümlenece-
¤i, iyi bir etik kültürünün yarat›lmas›nda kamu görevlilerinin davran›fl biçimlerinin nas›l olmas› ge-
rekti¤i, kurumsal performans ve olumlu iliflkilerin nas›l gelifltirilebilece¤i gibi konular›n tart›fl›lmas›
amaçlanmaktad›r. Bu çerçevede; “De¤erlerimiz nelerdir ve niçin önemlidir? Do¤ru kararlar alma-
m›zda bizlere yard›mc› olacak bir karar alma modeli nas›ld›r? Türkiye’de kamu eti¤i niçin önem-
lidir?” gibi konular da ele al›nacakt›r. 

“Etik Liderlik Program›”n›n düzenlenece¤i tarih, yer ve adres afla¤›da belirtilmifltir. Söz konu-
su programa kat›lacak personel ile ilgili bilgilerin afla¤›da belirtilen forma uygun olarak dolduru-
lup en k›sa zamanda taraf›ma gönderilmesini sayg›lar›mla arz ederim.

Etik E¤itmeni

Ad›-Soyad›

Unvan›

Birimi

Tarih & Saat:

Kay›t Zaman›:

E¤itim Yeri Adresi:

CEVAP FORMU 

……..tarihinde yap›lacak olan Etik Yol: Etik Liderlik Program›’na kat›laca¤›m› teyit ederim.

Ad›-Soyad›: 

Görevi: 

Kurumu:

Adresi:
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3. Yoklama Çizelgesi 

Lütfen afla¤›daki formu doldurarak kat›l›m›n›z› teyit ediniz.

Kurum: Tarihler:

Adres:

Ad›-Soyad› Unvan E-posta Telefon
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4. Kiflisel ‹kilem Çal›flma Formu 

Lütfen faaliyet öncesinde veya s›ras›nda, iflyerinde hâlihaz›rda karfl›n›za ç›kan, daha önce-

den karfl›laflt›¤›n›z ya da fark›nda oldu¤unuz kiflisel bir ikilemi yazmak için bu sayfay› kullan›n. 

Faaliyet s›ras›nda etik sorununuza yönelik olas› çözümler üzerinde düflünün.

AAflflaa¤¤››ddaakkii  iikkiilleemmlleerrii  iiflflyyeerriinnddee  yyaaflflaadd››mm  vveeyyaa  ddii¤¤eerr  mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››nn  bbuu  iikkiilleemmlleerrllee  kkaarrflfl››llaaflfltt››--

¤¤››nn››  ggöörrddüümm..

‹kilem 1:

Olas› çözüm flu olabilir:

‹kilem 2:

Olas› çözüm flu olabilir:

Ekler
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5. Kat›l›mc› De¤erlendirme Formu 

KKaatt››ll››mmcc››  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  FFoorrmmuu  

FFAAAALL‹‹YYEETT::

TTAARR‹‹HH::

YYEERR::

BBuu  ffaaaalliiyyeett  hhaakkkk››nnddaakkii  ffiikkiirrlleerriinniizzii  ssööyylleeyyeerreekk  bbiirr  ssoonnrraakkii  ee¤¤iittiimm  ffaaaalliiyyeettiinnii  
ppllaannllaammaamm››zz  iiççiinn  bbiizzee  yyaarrdd››mmcc››  oolluunn..  

Lütfen bu formu doldurmak için birkaç dakikan›z› ay›r›n ve buradan ayr›lmadan önce teslim
edin. 

11.. GGüünn  iiççiinnddee  iiflfllleenneenn  kkoonnuullaarr››nn  iillggiinniizzii  nnee  ddeerreeccee  ççeekkttii¤¤iinnii  bbeelliirrttiirr  mmiissiinniizz??  
UUyygguunn  oollaann››  ddaaiirree  iiççiinnee  aall››nn..
Çok Yüksek         Yüksek              Orta           Düflük  

22.. KKuurruummuunnuuzzddaa  ddaahhaa  ssoonnrraa  yyaapp››llaaccaakk  ttaarrtt››flflmmaallaarr  vvee  ffaaaalliiyyeettlleerr  iiççiinn  bbuuggüünnkküü  aattööllyyee  
ççaall››flflmmaass››nnddaann  kkaazzaanndd››¤¤››nn››zz  eenn  öönneemmllii  üüçç  ddüüflflüünnccee  nneeddiirr??
1.
2.
3.

33..  EE¤¤iittiimm  ffaaaalliiyyeettlleerriinnddeekkii  sseennaarryyoollaarraa  ddii¤¤eerr  hhaannggii  kkoonnuullaarr››  ddââhhiill  eettmmeemmiizz  ggeerreekkttii¤¤iinnii  
ddüüflflüünnüüyyoorrssuunnuuzz??

44..  EEttiikk  ddaavvrraann››flfl  yyoolluunnuu  ttaakkiipp  eeddeerrkkeenn  bbaaflflkkaa  hhaannggii  yyaarrdd››mm  ççeeflfliittlleerriinnee  iihhttiiyyaaçç  dduuyyaarrss››nn››zz??

55..  BBuu  vveeyyaa  ggeelleecceekktteekkii  ffaaaalliiyyeettlleerr  iiççiinn  hheerrhhaannggii  bbiirr  yyoorruummuunnuuzz  vveeyyaa  öönneerriinniizz  vvaarr  mm››??  
YYoorruummllaarr››nn››zz  iiççiinn  ddaahhaa  ffaazzllaa  aallaannaa  iihhttiiyyaaçç  dduuyyaarrssaann››zz  llüüttffeenn  aarrkkaa  ssaayyffaayy››  kkuullllaann››nn..  

Ad›-Soyad›: 

Telefonu:

Görev Unvan›: 

E-posta:

Kurumu:

YYOORRUUMMLLAARRIINNIIZZ  ‹‹ÇÇ‹‹NN  TTEEfifiEEKKKKÜÜRR  EEDDEERR‹‹ZZ
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6. E¤itici De¤erlendirme Formu 

E¤itici olarak verece¤iniz geri bildirimler, düzenlenen e¤itim faaliyetlerinin, sizin ve kat›l›mc›-
lar›n›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤›ndan emin olmam›z için önemlidir. Lütfen bu sayfay› doldurmak
için zaman ay›r›n ve afla¤›daki adresteki Etik Komisyonu’na iade edin. [Adres:
…………………………………]

1. Faaliyet ayr›nt›lar›:

Atölye çal›flmas› tarihi: ………..........   Toplam Kat›l›mc› Say›s›: ……………

Kurum(lar):……………………….................................................

E¤itici: ……………………………………………………………

2. Faaliyet s›ras›nda, neler beklenilen flekilde gerçekleflti? Neden(ler)i?

3. Faaliyet s›ras›nda neler beklenilen flekilde gerçekleflmedi? Neden(ler)i?

4. Gruplar›n tart›flt›¤› her senaryo hakk›nda geri bildirim verin:

Ekler
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5. Gelecekteki faaliyetlere eklenmek üzere, kat›l›mc›lar›n önerdi¤i di¤er senaryolar nelerdir?

6.Kat›l›mc›lar baflka hangi tür yard›mlar almak istediklerini ifade ettiler?

7. ‹lave yorum veya öneriler:

‹htiyac›n›z olmas› hâlinde lütfen arka sayfaya devam ediniz. 

GGeerrii  bbiillddiirriimmiinniizz  iiççiinn  tteeflfleekkkküürr  eeddeerriizz..  
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Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte, Avrupa Konseyi’nce yürütülmektedir.




