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Giriş
Amaç, Etik Komisyonları ile birlikte merkezi ve yerel yönetimlerden 125 eğiticinin
seçilmesidir. Bu eğiticiler etik eğitiminin nasıl verileceği konusunda bir eğitime tabi
tutulacak ve ardından kendileri eğitim vereceklerdir. Verilen etik eğitiminin başarılı
olup olmaması büyük ölçüde seçilecek olan eğiticilerin niteliklerine bağlı olacaktır.
Bu belge, eğiticilerle ve Etik Komisyonu üyeleriyle Eylül 2012’de gerçekleştirilen
çalıştaydan alınan geribildirimlere ve eğiticilerin yeterlilikleriyle ilgili genel rehberlere
dayanak eğitici seçme kriterlerini belirlemektedir.
Çalıştaydan elde edilen çıktılar
Çalıştayda bazı eğiticilerin konuyla ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı
yönündeki kaygılar ifade edilmiştir. Ayrıca, bazı eğiticilerin gönüllü olmadıkları ve
aldıkları talimat nedeniyle eğiticilik görevini üstlendikleri belirtilmiş, gönüllü
olmayanların genellikle yeterli motivasyona sahip olmadıkları değerlendirmesinde
bulunulmuştur.
Diğer yandan, eğiticilerin hevesli olmaları, gereken niteliklere sahip oldukları
anlamına gelmemektedir. Eğitim verme konusunda deneyim ve konuyla ilgili bilgi
sahibi olunmasının avantaj sağlayabileceği ifade edilmiştir.
Eğiticilerin seçilmesi konusunda
Komisyonlarına yönelik rehber

Etik

Kurulu,

ilgili

kurumlar

ve

Etik

Eğiticilerin seçilmesi aşamasında seçim kriterleriyle ilgili kesin öneri veya kuralların
belirlenmesi yerine ilgili kuruma rehberlik edecek bir mektup yollanması
önerilmektedir. Ayrıca, Etik Komisyonlarının da kendilerine özgü kriterler
geliştirebilecekleri ve bu kriterlerin de dikkate alınmasını isteyebilecekleri göz önünde
tutulmalıdır. Dolayısıyla mektubun yollanmasının ardından bir telefon görüşmesinin
de yapılması yerinde olur.
Mektupta aşağıdaki rehbere yer verilmesi faydalı olacaktır; ancak, eğitim için
seçilecek kişilerin gönüllü olmalarının tercih edilmesi gerekir. Ayrıca, gönderilecek
olan mektupta verilecek olan eğiticilik görevinin bazı durumlarda kişinin seyahat
etmesini ve ofis dışında olmasını gerektirebileceği, dolayısıyla da örneğin bir daire
başkanının bu görev için uygun olmayabileceği vurgulanmalıdır.
Eğiticilerin seçilmesiyle ilgili rehber kriterler:

Genel kriterler
 Kurumun hem merkez teşkilatında, hem de taşra teşkilatında bulunan
personeli arasından seçim yapılmalıdır
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Yeterlilikler:
 İyi iletişim ve sunum becerileri
 Çatışmalı durumları yönetebilme ve sorun çözümünde yaratıcı olabilme
becerisi
 Hevesli olma ve başkalarını destekleyip motive edebilme
 Seyahat etmeye hazır olma
Geçmiş deneyim:
 Eğitim verme konusunda deneyim sahibi olmak avantaj sağlayacaktır.
Seçildikten sonra eğitici adaylarının eğitim kursları başlamadan önce konuyla ilgili
bazı genel okumalar yapması önerilmektedir.
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