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Etik Nedir?
Etik,  kişinin  davranışlarına  temel  olan  ahlak  ilkelerinin  tümüdür.  İnsanlara  ‘‘işlerin  nasıl  yapılması 
gerektiğini’’  belirlemede  yardımcı  olan  kılavuz  (rehber)  değerler,  ilkeler  ve  standartlardır.  Etik,  aynı 
zamanda bir süreçtir.  Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli  değerlere bağlı  kalınarak 
hareket edilir.
Öte yandan etik, felsefenin ahlakla ilgilenen dalına da denilmektedir. Felsefenin bu dalı, insanların kurduğu 
bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü 
gibi açılardan araştırır.

I. ETİK İLKELERİMİZ

Görevlerimiz; tarafsızlık, dürüstlük, şeffaflık ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

II. Mesleki Etik İlkelerimiz

1.Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci
Kamu görevlileri,  görevlerini  çağdaş  yönetim  anlayışının  ortaya  koyduğu  esaslar  doğrultusunda  yerine 
getirir. Bu esaslar, çalışanların yeniliklere ve gelişmelere her zaman açık olmasını, çalışanların ve hizmetten 
yararlananların  yönetime  katılabilmesini,  kurumların  karar  alma  süreçlerinin  kural  olarak  halka  açık 
olmasını,  yönetimin  aldığı  kararların  kamuya  duyurulmasını,  resmi  bilgi  ve  belgelerin  istenildiğinde 
yönetimden alınabilmesini, vatandaşlara karşı tarafsız davranmayı, doğru, dürüst, adil ve haktanır olmayı, 
kişisel  çıkarlardan çok kamu yararını  gözetmeyi,  kamu hizmetlerinin  yerine  getirilmesi  sırasında  hesap 
verebilirliği,  kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır  olmayı,  iş ve işlemlerle ilgili 
prosedür  ve  süreçlerin  öngörülebilir  olmasını,  hizmetlerin  vatandaşa  en  yakın  birimlerce  yürütülmesini,  
vatandaşın beyanına güven duymayı öngörür.

2.Halka Hizmet Bilinciyle Hareket Etme
Kamu görevlileri, halka hizmet etmenin herhangi bir kişi veya grubun çıkarına hizmet etmekten çok daha 
önemli olduğu bilinciyle, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; 
-Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, 
-Halkın ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, 
-Hizmet kalitesini yükseltmeyi, 
-Halkın memnuniyetini artırmayı, 
-Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler.                              
Bu doğrultuda, yapılacak hizmetlerle ilgili hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını ve beklentilerini önceden 
tespit  etmeye  yönelik  çalışmalar  yaparak,  halkın  hizmetlere  ilişkin  memnuniyet  düzeyi  düzenli  olarak 
ölçülür, özel sektörün ve diğer kamu kurumlarının iyi uygulama örnekleri takip edilir, kurumdaki iş süreçleri 
analiz edilerek kırtasiyeciliğe ve zaman kaybına yol açan gereksiz işlem süreçleri iyileştirilir.

3.Hizmet Standartlarına Uyma, Vatandaşa Yol Gösterme, Nezaket ve Saygı
Etik dışı davranışlara zemin hazırlayan uygulamaların önlenmesi için, belirlenmiş hizmet standartları ve iş 
süreçleri; internet, afiş, levha, el ilanı, broşür vb. yönlendiriciler vasıtasıyla halka duyurulur ve iş ve işlemler 
bu standartlara göre yürütülür. 
Hizmet süreci boyunca iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgilerle vatandaşlar aydınlatılır. 
Tamamlanan bir işlemin ardından, sonraki iş süreci hakkında iş sahibini bilgilendirir, kendilerine soru soran 
veya danışan vatandaşlara gerekli bilgileri vererek gerekli yerlere yönlendirir. 
Kamu görevlileri,  kamu hizmetinin emanet olduğu düşüncesiyle halka hizmet etmeli,  meslektaşlarına ve 
hizmetten yararlananlara karşı sabırlı, nazik, saygılı ve güler yüzlü olmalıdır.



4.Amaç ve Misyona Bağlılık
Kamu görevlilerinin, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranarak, ülkenin 
çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket eder.

5.Dürüstlük ve Tarafsızlık
Kamu görevlilerinin; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda 
hareket etmeleri zorunludur. Bu çerçevede, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada 
dil, din, felsefi inanç, siyasî düşünce, ırk, cinsiyet ve benzer i sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve 
özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda 
bulunamazlar.

5.1. Takdir Yetkisinin Kullanımından Kaçınma veya Kişisel Çıkar Sağlama Amacıyla Kullanılması
Kamu görevlilerinin kendisine tanınan takdir yetkisini, kamu yar ar ı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her 
türlü keyfilikten uzak bir şekilde, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanmaları gerekmektedir.
Kamu görevlilerinin, sorumluluktan kaçma amacıyla takdir yetkilerini kullanmaktan kaçınmaları veya takdir 
yetkilerini kendi ve yakınlarının çıkarları doğrultusunda kullanmaları etik davranış ilkelerine aykırıdır.
5.2.Hizmet Kayırmacılığı
Kamu görevlileri,  kimseye öncelikli,  ayrıcalıklı,  taraflı  ve eşitlik  ilkesine  aykırı  muamele  ve  uygulama 
yapamazlar. Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta  
bulunamazlar.
5.3.Kamu Makamlarının Mevzuata Uygun Politikalarını, Kararlarını ve Eylemlerini Engelleme 
Kamu görevlileri, tüm siyasal iktidarlara eşit mesafede ve taraf sız olarak görev yapmak ve seçimle iş başına 
gelen kişi ve kurumlarca belirlenen kamu politikalarını uygulamakla görevlidirler. Kamu görevlileri, aynı 
görüşte olmasalar bile, halkın seçtiği temsilcilerce mevzuata uygun olarak belirlenen politikaları

6.Saygınlık ve Güven
Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve 
güvene layık olduklarını davranışlarıyla göstermeleri gerekir. Bu çerçevede halkın kamu hizmetine güven 
duygusunu  zedeleyen,  şüphe  yaratan  ve  adalet  ilkesine  zarar  veren  davranışlarda  bulunmaktan  da 
kaçınmaları zorunludur. Kamu görevlilerinin, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde 
bir  görev  olduğu  bilinciyle  hizmet  gereklerine  uygun  hareket  etmesi,  hizmetten  yararlananlara  kötü 
davranmaması, işi savsaklamaması, çifte standart uygulamaması ve taraf tutmaması gerekir.

7.Yetkili Makamlara Bildirim
Kamu görevlilerinin, yasadışı veya etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan iş ve eylemlerde bulunmalarının 
talep edilmesi halinde; hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da  
gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirmeleri; kurum ve kuruluş yöneticilerinin de, ihbarda bulunan 
kamu  görevlilerinin  kimliğini  gizli  tutması  ve  kendilerine  herhangi  bir  zarar  gelmemesi  için  gerekli 
tedbirleri alması gerekmektedir

8.Çıkar Çatışmasından Kaçınma
Çıkar çatışması;  kamu görevlilerinin görevlerini  tarafsız  ve objektif  şekilde icra  etmelerini  etkileyen ve 
kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü 
menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini 
ifade eder. Kamu görevlisinin yapacağı işlem, eylem veya alacağı karardan olumsuz olarak etkilenecek ya da 
bunlardan çıkar sağlayacak kişilerin içinde, kendisinin ya da eş, dost, akraba, arkadaş, daha önceki işinden  
tanıdığı kimselerin (objektif olarak davranmasını etkileyebilecek herkes) bulunması, çıkar çatışmasını ortaya 
çıkarmaktadır. 
8.1.Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
Eski Kamu Görevlilerinin Kamu Hizmetlerinden Ayrıcalıklı Bir Şekilde Yararlanma
8.2.Kamu Görevlisinin Ayrıldıktan Sonra Kurumla İş Yapması
 Kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, daha 
önce  görev  yaptıkları  kurum  veya  kuruluştan,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  herhangi  bir  yüklenicilik, 
komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, ar acılık veya benzeri görev ve iş verilemez.
2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun”un 2. maddesi:



“...  görevlerinden  hangi  sebeple  olursa  olsun  ayrılanlar,  ayrıldıkları  tarihten  önceki  ik  i  yıl  içinde  
hizmetinde bulundukları daire, idare,  kurum ve kuruluşlara karşı  ayrıldıkları  tarihten başlayarak üç yıl  
süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya  
veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.”
8.3.İkinci Bir İşte Çalışma
Kamu  görevlilerinin,  kamu  görevinin  dışında  mevzuatça  yasaklanan  ikinci  bir  işte  çalışması, 
performanslarının  ve  sadakatlerinin  bölünmesi  açısından  sakınca  teşkil  etmekte  ve  çıkar  çatışması 
doğurmaktadır. Devlet Memurları Kanunu’nda konu şöyle düzenlenmiştir:
“Memurlar  Türk  Ticaret  Kanununa  göre  (tacir)  veya  (esnaf)  sayılmalarını  gerektirecek  bir  faaliyette  
bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif  
şirketlerde  ortak  veya  komandit  şirkette  komandite  ortak  olamazlar.  (Görevli  oldukları  kurumların  
iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç)...” (md. 28)

9.Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlama Amacıyla Kullanılması
Kamu görevlileri;  görev,  unvan ve yetkilerini  kullanarak kendileri,  yakınları  veya  üçüncü kişiler  lehine 
menfaat  sağlayamaz  ve  aracılıkta  bulunamazlar,  akraba,  eş,  dost  ve  hemşehri  kayırmacılığı,  siyasal 
kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.
9.1.Kendisine ve/veya Yakınlarına Çıkar Sağlama
9.2.Adam Kayırmacılık
9.3.Yapılan İş için Özel Ücret Alma
9.4.Aracılık
9.5.Hizmet Kayırmacılığı
9.6.Görev, Unvan ve Yetki Kullanarak Ticaret Yapma
9.7.Kurum, Vakıf, Dernek veya Spor Kulübüne Yardım ve Bağış Alma
9.8.Görev Sırasında Elde Edilen Bilgilerin Açıklanması
9.9.Seçimlerde Kamu İmkânlarını Kullanma

10.Hediye Alma
Kamu görevlileri,  yürüttükleri  görevle ilgili  bir  iş,  hizmet  veya  menfaat  ilişkisi  olan gerçek veya  tüzel  
kişilerden kendileri,  yakınları  veya üçüncü kişi  veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle 
herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.
Alınabilecek olanlar:
a.  Görev  yapılan  kuruma  katkı  anlamına  gelen,  kurum  hizmetlerinin  hukuka  uygun  yürütülmesini 
etkilemeyecek  olan  ve  kamu  hizmetine  tahsis  edilmek,  kurumun  demirbaş  listesine  kaydedilmek  ve 
kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam ar acı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis 
edilmek üzer e alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,
b. Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,
c. Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,
ç. Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde ver 
ilen hatıra niteliğindeki hediyeler,
d. Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,
e. Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.
Alınamayacak olanlar:
a.  Görev yapılan  kurumla  iş,  hizmet  veya  çıkar  ilişkisi  içinde bulunanlardan alınan karşılama,  veda  ve 
kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,
b. Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul 
olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,
c. Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,
ç. Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

11.Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet  
gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak 
için gerekli tedbirleri alırlar.



12. Savurganlıktan Kaçınma
Kamu görevlilerinin, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve 
savurganlıktan  kaçınmaları;  mesailerini  ve  kamu  imkânlarını  kullanırken  etkin,  ver  imli  ve  tutumlu 
davranmaları gerekir.

13.Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan
Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, 
taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler

14.Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık
Kamu  görevlileri,  saydam bir  yönetim  için  halkın  bilgi  edinme hakkını  kullanmasına  yardımcı  olması 
gerekmektedir.  Ger  çek  ve tüzel  kişilerin  talebi  halinde istenen  bilgi  veya  belgelerin,  4982 sayılı  Bilgi  
Edinme Hakkı Kanunu’nda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak ver ilmesi zorunludur.
Üst yöneticilerin, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim 
raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekir. Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile 
ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından 
birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkilenecek kişi ve kuruluşların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat etmelidirler.

15.Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
Kamu  görevlileri,  kamu  hizmetlerinin  yer  ine  getirilmesi  sırasında  sorumlulukları  ve  yükümlülükleri 
konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olmaları gerekir. 
Yöneticiler, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev 
ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında almak durumundadırlar.
Yönetici  kamu  görevlilerinin,  emri  altındaki  personelin  yolsuzluk  yapmasını  önlemek  üzer  e  gerekli 
tedbirleri  alması gerekir.  Bu tedbirler;  yasal ve idari  düzenlemeleri  uygulamayı,  eğitim ve bilgilendirme 
konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda 
dikkatli davranmayı ve kişisel dav anışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar.
Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere 
uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda 
rehberlik etmekle yükümlüdür.

16.Mal Bildiriminde Bulunma
Kamu görevlileri; kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve 
borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunmaları gerekir. 
Kamu  Görevlileri  Etik  Kurulu’nun,  gerek  gördüğü  takdirde  mal  bildirimlerini  inceleme  yetkisi 
bulunmaktadır. 

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Misyon
Belediye gelirlerinin tahsil süreçlerinde uygun iş akışlarıyla etkinliği sağlamak, hem mükellef haklarını 
hem kamu kaynaklarını korumaktır.
Vizyon
Sunulan  nitelikli  hizmetlerin  sonucu  olarak  vergisel  mükellefiyetlerde  gönüllülüğü  artırmak,  gelişen 
teknolojilerin sunduğu imkânlarla kolaylık sağlamaktır.


