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Değerli ALKEV Ailesi,

Ortak akıl ile misyon ve vizyonumuz ışığında belirlediğimiz kurumsal değerlerimiz ALKEV kültürünün 
odak noktası oldu. Kurum kültürü içinde bu değerler etrafında oluşan iklim ile hem eğitim kalitemize 
hem de itibarımıza güç katarak saygın ve lider bir okul olma vizyonumuz yolunda emin adımlar attık ve 
atmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirliği dikkate alma, demokrasi kültürüne bağlı olma, değer katma ve her şeyden önce saygılı 
olma diyerek belirlediğimiz kurumsal değerlerimizin temelinde yatan güç birliktelik duygumuzdur. Bu 
birlikteliğin temelini oluşturan şeffaflık, dürüstlük ve etik kurum kültürümüzü artık “etik kodlar” ile yazılı 
hale getiriyoruz.

Köklü bir gelenekten güçlü bir geleceğe doğru inşa ettiğimiz, sağlam bir kültüre sahip olan ALKEV ailesi, 
yıllardır bünyesinde barındırdığı, bundan sonra da geliştirerek devam ettireceği etik ilke ve kurallarını 
şimdi tüm paydaşlarıyla paylaşıyor. Yazılı olmayan ancak yıllardır uygulanan kurallarımızın bu kod ile 
kurumsallaşması etik kültürümüzün gelişmesine ve geleceğe aktarılmasına aracı olacaktır.

Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve tüm iş ortaklarımızın birbirine karşı sorumluluklarını yansıtacak etik 
kodlarımız ile okulumuzun gelişimine ve gelecek hedeflerine daha şeffaf ve etkin bir perspektif belirliyor 
olacağız. Bu hedeflere de ancak tüm paydaşların etik ilkeler ışığında bir arada hareket etmesiyle 
ulaşabiliriz.

Misyonumuzda olduğu gibi odak noktamız olan öğrencilerimizi evrensel değerler ışığında yetiştirmek 
için yönetici, öğretmen, çalışan ve tedarikçilerimizle tam bir uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz.
Siz paydaşlarımızı bu sebeple etik değerlerimiz ile ilgili uygulamalarımızı öğrenmeye, uygulamaya ve 
geliştirmek konusunda bize katılmaya davet ediyoruz.

Bu etik kodlarımızın tüm paydaşlarımız için günlük hayatta ikilemde kalınabilecek flu ve belirsiz 
konularda yön gösterici olmasını dileriz.

Saygılarımla,
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İş ve işleyişte evrensel değerler çerçevesinde ulusal yasalara ve uluslararası sözleşmelere uyarız.
• ALKEV’de her çalışan İş Kanunu, MEB Yönetmelikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu vb. yasalara ve bu yasalar 

doğrultusunda hazırlanmış iş sözleşmeleri, iş tanımları, iş yeri talimatları ve kurum içi tanımlanmış kurallara 
uymakla yükümlüdür.

Kurum marka ve itibarını kullanarak kuruma doğrudan bir katkı sağlamayacak, sadece kişinin bireysel çıkarına fayda 
sağlayacak biçimde şahsi menfaat sağlamaz, sağlatmayız. 

Tüm işlerimizde özenli çalışır, bilgi ve verileri doğru bir şekilde kayıt altına alırız.
• Tüm çıktılarımız sistematik bir şekilde klasörlerde ve web tabanlı platformlarda Kalite Yönetim Sistemi altında, 

KVKK’ya uygun bir şekilde dokümante ve muhafaza edilir.

Kayıt altına alınmış çalışmalarımız kurum içi ve kurum dışından yetkili kuruluşlar tarafından objektif bir şekilde 
denetime tabi tutulur.

Temsil ve ağırlamalarda bütçe dışına çıkmaz, harcamalarda fatura ile belgelendirme yaparız.

Atama ve terfilerde insan kaynakları prosedürüne uygun davranırız.

Çalışanlarımıza ait fikir-sanat eserlerini ilgili kurulun olur kararıyla istek listelerimize koyarız.

ALKEV Özel Okulları Etik Kodu
ALKEV’liyiz! Saygılı, değer katan, şeffaf, dürüst ve demokrasi kültürüne bağlıyız.

Dürüstlük ve Şeffaflık
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Hediye alma ve ağırlamalar konusunda, kendi itibarımızı ve kurumumuzun itibarını riske atmaz, bu 
itibara zarar vermeyiz.
• Objektif karar almamızı engelleyecek, tarafsızlığımıza gölge düşürecek maddi ve manevi 

hediyeleri kabul etmeyiz. İkilemde kaldığımızda etik yöneticisine danışırız. 

Çıkar çatışmalarının yaşanabileceğini biliriz. Çıkar çatışmalarını saklamaz, paylaşır ve beraber 
çözeriz.
• Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da 

etkiliyormuş gibi bir algıya yol açabilecek şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder. 
Kendilerine, akrabalarına ve yakınlarına ya da ilişkide bulundukları kişi ya da kuruluşlara sağlanan 
her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da maddi olmayan diğer yükümlülükleri kapsar.

• Çıkar çatışması için çalışanın davranışlarının etkilenebilme olasılığı yeter koşul olmakla beraber, 
çıkar çatışmasını saptamada bir diğer ölçüt dışarıdan bakan bir üçüncü kişinin de söz konusu 
durum karşısında çalışanın objektifliğinin etkilenebileceğini düşünmesidir. 

• ALKEV’de her çalışan tüm çalışmalarında ailesinin, yakınlarının ve arkadaşlarının çıkarını değil 
kurumun çıkarlarını gözetir.

Birbirimizle ve iş ortaklarımızla eşit, adil, şeffaf, tarafsız ve dürüst bir ilişki yürütürüz. Nepotizm 
(akraba ve yakınlarına öncelik verme) yapmayız.

Okulumuz öğrencilerine hiçbir koşulda özel ders vermeyiz.

Gördüğümüz, duyduğumuz ve öğrendiğimiz etik kod ihlallerini sesimizi yükseltme sorumluluğuyla 
dile getirir, bildiririz.
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Demokrasi Kültürü ve Saygı
Demokrasinin önce düşüncedeki çeşitliliğe ve farklılıklara saygıyla 
başladığını biliriz. Yaşam ve düşünce tarzı, siyasi görüş, engellilik durumu, 
din, dil, ırk, medeni hal, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, etnik köken gibi 
değerlere kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşır, ayrım yapmayız.

Kapsayıcılık çatısı altında kadın ve erkek çalışan oranımızda toplumsal 
cinsiyet eşitliği ilkesine uyarız.

Okulumuzda taciz, şiddet, tehdit ve yıldırma gibi olumsuz davranışlara yer 
yoktur, bu davranışları kabul etmeyiz. Buna maruz kalındığında titizlikle
araştırır ve birlikte çözeriz.

Kurumsal iletişim biriminin izni olmadan kurumu bağlayıcı açıklama, 
ifade ve paylaşımlarda bulunmayız.

Kurumsal gizliliği olan bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmaz, içeriden bilgi 
ticareti ve bilgi suistimali yapmayız.
• Okul çalışanları tarafından üretilen içerikler ve bilgiler, satın alınan 

hizmetlere ait kullanıcı şifreleri vb. ALKEV Özel Okulları’nın gizlilik arz 
eden kurumsal kaynaklarıdır.

• KVKK kapsamındaki verilerin gizliliğini korur ve üçüncü şahıslarla 
paylaşmayız.

İç ve dış paydaşlara ait gizli ve özel bilgilere saygı duyar, koruruz.
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Değer Katma ve Sürdürülebilirlik
İşimiz, çocuklar ve gençlerle beraber parlak bir gelecek oluşturmaktır. Mevcut 
değerlerimizi korur ve ortak geleceğimizi bu değerler üzerine inşa ederiz. 

Öğrencilerimize, velilerimize ve çalışanlarımıza karşı her zaman adil bir yaklaşım 
sergileriz.

İş sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Her fırsatta bilgimizi artırır, kurallara uyar ve 
standartlarımızı yükseltiriz.

Malzememizi/kaynaklarımızı özenli kullanır, israftan kaçınırız.

Çevreye, doğaya ve hayvanlara sahip çıkar; iklim değişikliği ile mücadele ederiz. Tüm 
paydaşlarımızın bu özeni göstermesini bekleriz.

Atıklarımızı en aza indirerek geri dönüşüme katkıda bulunuruz. 

Çalışma saatlerimizi, zamanı planlayarak etkin yönetir ve verimli geçiririz.

Detaylarını bilmediğimiz bir olay veya üçüncül şahıslar ile ilgili yorum yapmaktan 
kaçınır, kişilik haklarına saygı duyarız. 

Kuruma ait araba, bilgisayar, telefon, mail vb. araçların kullanımlarında ALKEV itibarını 
zedeleyici davranışlar sergilemeyiz.

Sosyal sorumluluk, gönüllülük ve yardımlaşmaya önem veririz. Kurumsal itibarı 
zedelemeyecek, toplumsal yardımlaşmaya ve gelişmeye katkı sağlayacak her türlü 
proje ve çalışmaya katılırız.

ALKEV Özel Okulları olarak küresel ve yerel düzeydeki değişimlere karşı çevik oluruz. 
Gelişimleri takip eder ve fayda doğrultusunda esnek bir yaklaşımı benimseriz.
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