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DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
ETĠK KURALLARI

ETĠK
İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin
temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış
ya da iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe
disiplinidir.
Bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması; neyin
yapılacağı ya da yapılamayacağının; neyin isteneceği ya da
istenmeyeceğinin;
neye
sahip
olunacağı
ya
da
olunmayacağının bilinmesidir.

Ġġ ETĠĞĠ KURALLARIMIZ

1. Ağırlama
2. Ayrımcılık ve Tarafsızlık

3. Nezaket ve Saygı

4. Tanıtım

5. Amaç ve Misyona Bağlılık

6. KardeĢ ġehir ĠliĢkileri

7. Temsil

Ağırlama
12 Yıldızlı Avrupa Şehir unvanını 4 yıl üst üste almanın haklı onur ve gururunu
yaşayan Büyükçekmece İlçesine gelen tüm misafirlerimizin, Tarihten süre gelen örf ve
adetlerimiz ile Kültür ve Sanat dokusuna uygun biçimde şehrimizde karşılanmalarının
ve ağırlanmalarının sağlanması,

Ayrımcılık ve Tarafsızlık
Din, dil, ırk, mezhep gözetmeksizin her ülke konuklarına ve kardeş şehir protokolü
imzaladığımız şehirlerin vatandaşlarına hiçbir ayrımcılık ve taraflılık göstermeden
proje ve çalışmalarımızı sürdürmek,

Nezaket ve Saygı
Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlara, personellere ve konuklara karşı nazik ve
saygılı davranmak, gereken ilgi ve alakayı en iyi şekilde göstermek,

Tanıtım
Uluslararası konuklara şehrimizin geçmişten günümüze kadar gelen tarihi dokusunun
tanıtılması, gerek sanatsal gerekse kültürel zenginliklerini en iyi şekilde aktararak
sergilenmesi ve bilgilendirilmesinin sağlanması, Büyükçekmece ilçesinin ulusal ve
uluslararası platformlarda görünürlüğünün ve temsilinin artırılması,

Amaç ve Misyona Bağlılık
Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak, Kurumumuzun Vizyon ve Misyonuna uygun
davranmak, en üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde hareket etmek,

KardeĢ ġehir ĠliĢkileri
Dünyanın birçok ülkesinden aynı dili konuştuğumuz ve aynı duyguları
paylaşabileceğimiz, Başta Kültür, Sanat ve olmak üzere ortak paydalarda
bulaşabileceğimiz şehirleri belirlemek, iletişime geçmek ve uzun yıllar her alanda
paylaşımlarda bulunabileceğimiz kardeş şehir ilişkileri kurmak,

Temsil
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile,
Kültür, Sanat, Eğitim, Sağlık, Tanıtım ve Turizm vs... alanlarında gerçekleştirilecek
toplantılara katılmak, Müştereken veya münferiden bu tür etkinlikler düzenlemek,
Uluslararası kuruluş, Kardeş kentler veya işbirliği antlaşması yapılmış kentler ve diğer
dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak ve yetkili kişiler ile görüşmelerini
sağlamak, Belediye personelinin yurt dışı seyahatlerini organize etmek ve yurtdışı
görevlendirmelerle ilgili resmi işlemleri tamamlamak,

