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“Etik” iyi yönetimin temelidir
İNCİRLİOVA BELEDİYESİ KAMU GÖREVLİLERİ ETİK
DAVRANIŞLARI
BELEDİYE PERSONELİ

BELEDİYE PERSONELİ

KAMU YÖNETİCİLERİ

Kamu görevlerinizi yerine getirirken;

Kamu görevlerinizi yerine getirirken;

Yönetim görevinizi yerine getirirken;

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

Davranış ve kararlarından doğacak sonuçların sorumluluğunu üstlenmek.

Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildirmek.

Kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın
alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranmak.
Meslektaşlarına ve hizmetten yararlananlara içten saygı göstermek, tarafsız
ve adil
davranmak.
Meslektaşlarının ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate almak ve karar alma sürecine onları da katmak.
Meslektaşlarının yaptıkları iyi işleri takdir etmek ve duyurmak.
Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmamak, akraba, eş-dost ve
yakınlarını kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmamak.
Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olmak, kendini
ve yakınlarını çıkar sağlayabileceği durumlardan uzak tutmak.
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Mal bildirimi formlarını zamanında,
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak.
Mal varlığında artış olması durumunda,
bunu zamanında bildirmek.
Kamu görevinin dışında gelir getirici bir
işte çalışmamak.
Görev yaptığı kurumla bağlantısı olan kişi
veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmemek.
Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya
çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye
almamak, kendisine sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi
imkânlardan uzak durmak.

Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve herhangi bir ihlal varsa belirlenip
düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı
oluşturmak.
Kurumun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul etmek.
Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim
potansiyellerini göz önüne almak.
Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranmak.
Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir
şekilde çözmek.

Özel işlerini mesai saatleri içerisinde
yapmaktan kaçınmak.

Karar ve davranışlarında tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olmak.

Etik değerlere uygun örnek davranışlar
göstermek.

Etik ilke ve değerler konusunda kişisel
olarak örnek olmak.

Davranışları etik ilkelere uymayan diğer
kamu
çalışanlarını
uyarmak,
sonuç alamaz ise durumu yetkili mercilere
bildirmek.

İşinizde etkililik ve verimlilik konularında
örnek alınacak olası en yüksek standartları sürdürmek.
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25 MAYIS 2004 TARİHİNDE TBMM TARAFINDAN 5176 SAYILI KANUN İLE KURULAN “KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU”; ÜLKEMİZDE KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK, KONUYLA İLGİ
ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK, YAPILACAK ÇALIŞMALARA DESTEK
VERMEK VE UYGULAMAYI DENETLEME GÖREVLERİNİ ÜSTLENMİŞTİR. BU KAPSAMDA HER YIL 25 MAYIS GÜNÜ ÜLKE GENELİNDE “ETİK GÜNÜ”, AYNI GÜNÜN YER ALDIĞI HAFTA DA “ETİK
HAFTASI “ OLARAK KUTLANMAKTADIR.

İLGİLİ MEVZUAT: “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasj ve Bazj Kanunlarda Değişiklik Yapjlmasj Hakkjnda Kanun” (No: 5176, 2004)  Kamu Görevlileri
Etik Davranjş İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esaslarj Hakkjnda Yönetmelik (2005)

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU
TARAFINDAN HAZIRLANAN “ETİK REHBERİ” ADLI KİTABI, CEP TELEFONUNUZ
VEYA DİĞER MOBİL CİHAZLARDAN YANDAKİ KARE KODU KULLANARAK OKUYABİLİRSİNİZ.
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