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BÖLÜM 1:  

          Etik nedir?  

     Mesleki Etik nedir? 

 

 
Etik Nedir?: 

Bireylerin doğru davranış biçimlerini açıklayan ve 

tanımlayan ilkeleri, değerleri ve standartları ortaya koyan 

sistemdir. Ahlaki standartların hayata uygulanışının ve 

mantıklı olup olmadıklarının sorgulanması, akıl yürütme 

sürecidir. 

 
 

Mesleki Etik Nedir? 

Belirli bir meslek grubunun, meslek üyelerine 

emreden, onları belli kurallarla davranmaya zorlayan kişisel 

eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten 

dışlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini 

korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür. 
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BÖLÜM 2:  

Etik Kurallarımız Nelerdir?: 

 
1.  Plan ve Proje Müdürlüğü olarak; Görevimiz gereği  yetkilerimizi şahsi menfaat 
sağlamak amacıyla kullanmamak, 
 
2.  Kamu malları ve kaynakları amaç dışı kullanmamak, 
 
3.  Yürütmüş olduğumuz şehir planlama çalışmalarında kamu yararını ve menfaatlerini 
gözetmek, 
 
4.   İlişkilerimizde insan sevgisi, nezaket ve saygıyı esas tutmak, 
 
5.   Herhangi  bir  kişi  ya  da  kuruma rant, menfaat ve yarar  sağlayacak planlama 
kararları almamak, 
 
6.   Mesai kavramına azami özen göstermek, 
 
7.  Hesap verebilirliğin ön koşulunun hesap sorabilirlik olduğunu unutmamak, 
 
8.   Tüm paydaşlarımız ile iyi ilişkiler kurmak, 
 
9. Kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olmak, 
 
10. Faaliyetlerde herhangi bir kişi ya da gruba ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep 
vb.) yapmamak, 
 
11. Birim yöneticilerin ve çalışanların birbirlerine daima güven, sevgi, saygı içerisinde 
çalışma ortamı sağlamak, 
 
12. Gizlilik arz eden her türlü bilgi, belge, evrakın vs... çalışanlar tarafından kurum 
dışına çıkmamasına , çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların 
gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermek, 
 
13. Faaliyetlerimizde devamlılık ve güncelliği gözetmek, 
 
14. Yetki ve sorumluluklarımızın, iş tanımlarımızın ve  iş dağılımlarımızın yoruma açık 
olmayacak şekilde tutarlı ve açık şekilde yazmak, 
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15. Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanları olarak belirlenen yetkilerimizi aşarak gerçek 
dışı ve kurumu bağlayıcı beyanlarda bulunmamak, 
 
16. Kariyer gelişimi ve üst görevler için personel seçerken, Liyakatlerini ve mevcut 
davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne alarak adil bir şekilde seçim yapmak, 
 
17. Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlemek, 
 
18. Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlamak, 
 
19. Çalışanların performansı ödüllendirmek, 
 
20. Ekip ruhunun plan çalışmalarında temel olduğunu bilmek, 
 
21.Birim personeli olarak  sorumluluklarımızı bilmek ve gereğini zamanında 
hakkıyla yerine getirmek, 
 
22.Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanlarının; mesleki olarak yetkin ve yeterli 
olabilmesi, mesleki bilgilerini güncellemesi ve pekiştirmesi için gerekli tüm seminer 
ve eğitimlerine destek vermek, 

23. Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak, Mal 
varlığınızda artış olması durumunda, bunu zamanında bildirmek, 

24. Medya İle İlişkiler: Herhangi bir yayın-medya, kuruma demeç vermek, röportaj 
yapmak,Kurumda Plan Proje Müdürlüğü'nün görevleri arasında 
bulunmamaktadır.Bu alandagörevlendirilen kişilerin sorumluluk alanındadır. 
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