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BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI

KURALLARIMIZ



BÖL  ÜM 1: ETİK NEDİR ?  

Etik, her şeyden önce istenilecek bir yaşamın araştırılması ve 
anlaşılmasıdır.Daha geniş bir bakış açısı ile, bütün etkinlik ve 
amaçların yerli yerine konulması; neyin yapılacağı ya da 
yapılamayacağının; neyin isteneceği ya da istenemeyeceğinin; 
neye sahip olunacağı ya da olunamayacağının 
bilinmesidir.Kısacası etik, insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü, 
doğru-yanlış açısından değerlendirilmesidir. 

BÖLÜM  2 : İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ:

1- Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranmak.



2- Meslektaşlarının ve hizmetten yararlananlara içten 
saygı göstermek, tarafsız ve adil davranmak.

3- Davranış ve kararlardan doğacak sonuçların 
sorumluluğunu üstlenmek.

4- Meslektaşlarının ve hizmetten yararlananların 
görüşlerini dikkate almak ve karar alma sürecine onları 
da katmak.

5- Meslektaşlarının yaptıkları iyi işleri taktir etmek ve 
duyurmak.

6- Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte 
çalışmamak.

7- Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için 
kullanmamak, akraba, eş-dost ve yakınlarını kamu 
hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmamak.

8- Görevini yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde 
ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın 
alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun 
davranmak.

9- Görev yaptığı kurumla bağlantısı olan kişi veya 
firmalarla özel iş ilişkisi içine girmemek.

10-  Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi 
içinde                  bulunanlardan hediye almamak, 
kendisine sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama 
ve yemek gibi imkanlardan uzak durmak.

11-  Her zaman yüksek etik standartları izlemek, kamu 
yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu 
görevlilerine olan güvenini arttırmak için çalışmak.



12-  Mal bildirim formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru 
bir şekilde doldurmak. Mal varlığında artış olması 
durumunda, bunu zamanında bildirmek.

13- Özel işleri mesai saatleri içerisinde yapmaktan 
kaçınmak.

14- Etkinlik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası 
en yüksek standartları sürdürmek.

15- Hizmet kalitesini yükseltmek, yerinde ve zamanında 
etkili hizmet sunabilmek için personelimize yönelik 
eğitiminin verilmesi ve motivasyonun yüksek 
tutulmasını sağlamak.

16-  Hizmet standartlarına uymak.

17- Etik değerlere uygun örnek davranışlar göstermek.


