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BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI
ETİK NEDİR?
Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile
etik, insanlara ‘‘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.
ETİK KURALLARIMIZ
1) Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilincine sahip olmak.
2) Görevini yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan

mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranmak.
3) Halka hizmet bilinciyle hareket etmek.
4) Hizmet standartlarına uymak.
5) Vatandaşa yol göstermek.
6) Nezaket ve saygı çerçevesinde davranışlarda bulunmak.
7) Kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini

artırmak için çalışmak.
8) Amaç ve misyona bağlı kalmak.
9) Meslektaşlarının ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate almak ve karar alma

sürecine onları da katmak.
10) Dürüst ve tarafsız olmak.
11) Görev ve yetkileri menfaat sağlama amacıyla kullanmamak.
12) Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmamak, akraba, eş-dost ve

yakınlarını kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmamak.
13) Saygınlık ve güven unsurlarına değer vermek.
14) Yetkili makamlara bildirime önem vermek.
15) Çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olmak.
16) Davranış ve kararlardan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstlenmek.
17) Kamu malları ve kaynaklarının kullanımına özen göstermek.

18) Medya ile ilişkilere dikkat etmek.
19) Savurganlıktan kaçınmak.
20) Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyanda bulunmamak.
21) Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılığa önem göstermek.
22) Eski kamu görevlileriyle olan ilişkilere dikkat etmek.
23) Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak. Mal

varlığında artış olması durumunda, bunu zamanında bildirmek.
24) Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmamak.
25) Görev yaptığı kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine

girmemek.
26) Etik davranış, ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmak ve hizmet sunmak.

