
T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

             FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

1 Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır. 

2 Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur. 

3 Kamu yararı ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilir. 

4 Saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkedir. 

5 Standartlara, süreçlere uygunluk ve tutarlılık esastır. 

6 
Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik, güncellik ve saydamlık gözetilir. 

7 Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir 

8 Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir. 

9 
Karşılıklı nezaket ve saygı esastır. 

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

10 
Selçuk Belediyesi’nin tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar. 

11 Çalışana, önce insan olarak değer verilir. 

12 Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir. 

11 Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır. 

13 Yolsuzluklar, usulsüzlükler, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir. 

14 Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir. 

15 Performans değerlendirilmesinde objektif kriterler kullanılır. 

16 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır 

17 Katılımcı bir yaklaşım ile kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır. 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

 

                 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

18 "Ben" odaklı değil "Biz" odaklı düşünmeye değer verilir.  

19 Liyakat ilkesi gözetilir. 

20 Hizmet içi eğitime ve kişisel gelişime önem verilir. 

21 Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir. 

22 Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir. 

23 
İşyerinde uyumluluk ve paylaşıma değer verilir. 

24 Ödüllendirme ön plandadır. 

25 İşyerinde fizyolojik ve psikolojik sağlığının korunmasına dikkat edilir.  

26 İşyeri ortamının ve şartlarının kalitesi önemsenir. 

27 Sosyal, kültürel ve sportif sosyal etkinlikler önemsenir. 

28 Standartlar ve uygulamalar yazılıdır. 

29 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır. 

30 Süreklilik arz etmemek ve kasıtlı olmamak şartı ile çalışanların yanlışlıklarını ve  
eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.  

31 Yöneticiler yasal mevzuata uygun olmayan emir, teklif ve telkinlerde bulunmazlar.  

32 Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yasal önlem alınır. 

Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır. 

33 Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır. 

34 Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler.  

 

 

 

 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

             FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

1 Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır. 

2 Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur. 

3 Kamu yararı ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilir. 

4 Saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkedir. 

5 Standartlara, süreçlere uygunluk ve tutarlılık esastır. 

6 
Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik, güncellik ve saydamlık gözetilir. 

7 Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir 

8 Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir. 

9 
Karşılıklı nezaket ve saygı esastır. 

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

10 
Selçuk Belediyesi’nin tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar. 

11 Çalışana, önce insan olarak değer verilir. 

12 Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir. 

11 Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır. 

13 Yolsuzluklar, usulsüzlükler, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir. 

14 Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir. 

15 Performans değerlendirilmesinde objektif kriterler kullanılır. 

16 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır 

17 Katılımcı bir yaklaşım ile kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır. 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

 

                 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

18 "Ben" odaklı değil "Biz" odaklı düşünmeye değer verilir.  

19 Liyakat ilkesi gözetilir. 

20 Hizmet içi eğitime ve kişisel gelişime önem verilir. 

21 Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir. 

22 Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir. 

23 
İşyerinde uyumluluk ve paylaşıma değer verilir. 

24 Ödüllendirme ön plandadır. 

25 İşyerinde fizyolojik ve psikolojik sağlığının korunmasına dikkat edilir.  

26 İşyeri ortamının ve şartlarının kalitesi önemsenir. 

27 Sosyal, kültürel ve sportif sosyal etkinlikler önemsenir. 

28 Standartlar ve uygulamalar yazılıdır. 

29 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır. 

30 Süreklilik arz etmemek ve kasıtlı olmamak şartı ile çalışanların yanlışlıklarını ve  
eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.  

31 Yöneticiler yasal mevzuata uygun olmayan emir, teklif ve telkinlerde bulunmazlar.  

32 Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yasal önlem alınır. 

Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır. 

33 Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır. 

34 Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler.  

 

 

 

 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Fen İşleri Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

             FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

1 Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır. 

2 Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapmamak. 

3 Kurumumuzda hizmet standartlarına ve yönetmeliklerine uygun hareket etmek.  

4 İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygıyı esas almak. 

5 Faaliyetlerde süreklilik gözetmek. 

6 
Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir. 

7 Saydamlık ve hesap verebilirlik temel ilkedir. 

8 Disiplini, iş ve çalışma düzenimizin ön koşulu olarak görmek. 

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

9 
Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşımı esas almak. 

10 Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatleri önlemek. 

11 Faaliyetlerde ve kararlarda personele dair katılımcı bir yaklaşım izlemek. 

12 Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlemleri almak.  

13 Üst yöneticilerimizin, birimlerimizin faaliyetleri için kurum imkanlarını adil şekilde kullandırmalarına 

yol vermek. 

14 Tüm paydaşlarla ile adalet ve saygı çerçevesinde  iyi ilişkiler kurmak. 

15 Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duymak. 

16 Kararların tarafsız ve bağımsız alınmasını sağlamak. 

17 Yöneticilerimizin, liderlik ve yönetim konusunda kendilerini daima yenilemelerine destek vermek.  

  18 Yöneticilerimizin, yetki ve sorumluluk dahilinde hareket etmelerini sağlamak.  

19 Başarılı çalışmaları takdir etmek. 

20 Yöneticilerin personele yaptıkları işlerde destek vermesini ve sorumluluğunu paylaşmasını sağlamak.  



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

 

 

 

 

 

                 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

21 Çalışanların birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açık olmalarını sağlamak.  

22 Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimini sağlamak.  

23 Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyetli olmak. 

24 Çalışanların performansını ödüllendirmek. 

25 Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesini 
sağlamak. 

26 
Personeli sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırmak.  

27 Çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları dahilinde hareket etmelerini denetim altında 

tutmak ve denetlemek. 

28 Kişisel çıkarlar için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmamak.  

29 Personelin kendi sorumluluklarını bilmesi ve gereğini zamanında hakkıyla yerine 
getirmesi. 

30 Mesai kavramına özen göstermek. 

31 Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım 
göstermek. 

32 Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve 
dikkate alındığı bir ortam yaratmak. 

33 Çalışanların hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim 
kurmalarını sağlamak. 

34 Yöneticiler ve çalışanlar arasında sürekli güven tesis etmek.  

35 Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyumu esas almak. 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Akıncılar Huzurevi Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

MESLEKİ YETERLİLİĞE YÖNELİK ETİK    DAVRANIŞ  

KURALLARI 

1 Huzurevi çalışanları, yardımedici, iyileştirici, çare bulucu olarak görev yapacağının 

bilincindedir. 

2 Etik olmayan uygulamalarla istismar edilme ve baskılanma ihtimaline karşı yaşlıları 

korumak zorundadır. 

3 Huzurevi çalışanı, yaşlının yaşadıkları acılar ve zorluklar konusunda terapötik 

iletişim kurmaya istekli olmalıdır. 

4 Yaşlıların güçlü yönlerine, değerlerine ve estetik tercihlerine saygıyı 

koruyabilmelidir. 

5 Huzurevi çalışanı, değerleri uygulamaya aktarabilmesi için, psikolojik istikrar, 

mesleğe gönülden adanmışlık ve farkındalık kavramlarını benimsemiş olması 

gerekmektedir. 

6 
Huzurevi çalışanının piskolojik açıdan sağlam olması hizmet sunduğu kesime 

dikkatini yeterince verebilmesi için önemlidir. 

7 Huzurevi çalışanları mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak ve uygulamaya aktarmak 

için çaba gösterir ve mesleğin timeline katkıda bulunmaya isteklidir. 

8 Yaşlıların ilgisizlik, deneyimsizlik yada ihmal nedeni ile zarar görmesini 

engellemeye çalışır. 

9 
Uygulamalarının hizmet verdiği yaşlılar için oluşturabileceği risklerin farkında olup 

bu risklerin en aza indirilmesini sağlar.  

10 
Huzurevi çalışanı, insan onuru ve bütünlüğüne saygının ifadesi olan özerkliğe saygının insan haklarının 

temel dayanağı olduğunun bilincindedir. 

11 
Huzurevi çalışanı, bireylerin inanç, değer gereksinimlerini göz önünde bulundurarak hizmet sunuar.  

12 
Huzurevi çalışanı, tüm insanların eşit haklara sahip olduğu bilinci ile bireyler arasında ayırım 

gözetmeksizin hizmet verir. 

13 
Huzurevi çalışanı, hizmet sunarken kişisel çıkar gözetmez ve herhangi bir kişi yada kuruluşla mesleki 

değerleri ile çatışabilecek çıkar ilişkisine girmez. 

14 
Huzurevi çalışanı, yaşlının beslenme, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal 

faaliyet, eğitim, sanat, gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması konusunda da sorumludur.  

15 
Yaşlının kendi tercihlerini ortaya koyarken kendisine ve başkalrına zarar vermemesine de özen 

göstermelidir. 

16 
Huzurevi çalışanı yaşlının mahremiyetine ve kişisel verileri koruma haklarına  gereken saygıyı gösterme 

konusunda hassas davranmalıdır. 

17 
Huzurevi çalışanı yaşlıya gösterdiği saygı ile birlikte yaşlı yakınına saygı konusunda hassas 

davranmalıdır. 



YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

18 
Selçuk Belediyesi’nin tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar. 

19 Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır. 

20 Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenilir. 

21 Çıkar çatışmaları, kişisel ve öz menfaatler önlenir. 

22 Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur. 

23 Başarılı çalışmalar takdir edilir. 

24 Yöneticiler personele yaptığı çalışmalarda destek verir ve sorumluluğu paylaşır. 

25 Faaliyetlerde ve hizmete katkı sağlamayan personele her türlü yapıcı önlem alınır.  

26 Çalışanlar niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır. 

27 İş yerinde iş sağlığı güvenliği hükümlerine uygun ortam sağlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Huzurevi Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

 

                 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

28 Personel kendi sorumluluğunu bilir ve gereğini zamanında hakkı ile yerine getirir.  

29 Mesai kavramına azami özen gösterilir. 

30 Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır. 

31 Yöneticiler ve çalışanlar birbirine güvenir. 

32 Çalışanlar birbirleri ile işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.  

33 
Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve 
dikkate alındığı ortam vardır. 

34 Yöneticiler ve çalışanlar birbirini sonuna kadar dinler. 

35 Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz. 

36 Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım 
gösterilir. 

37 Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.  

38 Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda 
bulunmaz. 

39 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır. 

40 Personele kurum için önemli ve değerli olduğu hissetirilir.  

41 Yöneticiler yasal mevzuata uygun olmayan emir, teklif ve telkinlerde bulunmazlar.  

42 Tüm personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlanır. 

43 Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır. 

44 Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler.  

 

 

 

 



                                                                                                                                 …./…../…….. 
SELÇUK BELEDİYESİ 

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 

 

Birim Etik Davranış Kuralları 

 

• Her zaman yüksek etik standartları izleyerek kamu yararı doğrultusunda halkın devlete 

ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışmayı, 

• Görevimi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan 

mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, 

• Meslektaşlarıma ve hizmetten yararlananlara saygı göstermeyi, tarafsız ve adil 

davranmayı, 

• Meslektaşlarıma ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate alarak karar alma 

sürecine onları da katacağımı, 

• Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayacağımı, akraba, eş-dost ve 

yakınlarımı kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmayacağımı, 

• Davranış ve kararlarımdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleneceğimi, 

• Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde dolduracağımı ve 

mal varlığımda artış olması durumunda bunu zamanında bildireceğimi, 

• Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmayacağımı, 

• Görev yaptığım kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine 

girmeyeceğimi, 

• Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye 

almayacağımı, bana sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi 

imkanlardan uzak duracağımı, 

• Özel işlerimi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınacağımı, 

• Etik değerlere uygun örnek davranışlar göstereceğimi, 

• Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde 

karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun Memnuniyetini artırmak için 

çalışmayı, 

• Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, 

kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, 

• Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı 

yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden 

tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, 

• Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında 

kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, 

• Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, 

hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, 

nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, 

• Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış 

ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. 

 



İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birim Etik Davranış Kuralları 
 

•     Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın 

hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; 

•     Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde 

karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, 

•     Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu 

yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, 

•     Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı 

yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık 

içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, 

•     Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi 

ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat 

beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, 

•     Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı 

ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, 

•     Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, 

hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, 

ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, 

•     Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke 

ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. 

  



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

             FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

1 Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır. 

2 Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur. 

3 Kamu yararı ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilir. 

4 Saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkedir. 

5 Standartlara, süreçlere uygunluk ve tutarlılık esastır. 

6 
Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik, güncellik ve saydamlık gözetilir. 

7 Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir 

8 Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir. 

9 
Karşılıklı nezaket ve saygı esastır. 

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

10 
Selçuk Belediyesi’nin tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar. 

11 Çalışana, önce insan olarak değer verilir. 

12 Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir. 

11 Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır. 

13 Yolsuzluklar, usulsüzlükler, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir.  

14 Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir. 

15 Performans değerlendirilmesinde objektif kriterler kullanılır. 

16 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır 

17 Katılımcı bir yaklaşım ile kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.  



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

 

                 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

18 "Ben" odaklı değil "Biz" odaklı düşünmeye değer verilir. 

19 Liyakat ilkesi gözetilir. 

20 Hizmet içi eğitime ve kişisel gelişime önem verilir. 

21 Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir. 

22 Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir. 

23 
İşyerinde uyumluluk ve paylaşıma değer verilir. 

24 Ödüllendirme ön plandadır. 

25 İşyerinde fizyolojik ve psikolojik sağlığının korunmasına dikkat edilir.  

26 İşyeri ortamının ve şartlarının kalitesi önemsenir. 

27 Sosyal, kültürel ve sportif sosyal etkinlikler önemsenir. 

28 Standartlar ve uygulamalar yazılıdır. 

29 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır. 

30 Süreklilik arz etmemek ve kasıtlı olmamak şartı ile çalışanların yanlışlıklarını ve  
eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir. 

31 Yöneticiler yasal mevzuata uygun olmayan emir, teklif ve telkinlerde bulunmazlar.  

32 Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yasal önlem alınır. 

Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır. 

33 Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır. 

34 Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler.  

 

 

 

 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

İşletme İştirakler Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

             FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

1 Kamu yararı ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilir. 

2 Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur. 

3 Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır. 

4 Karşılıklı güleryüz, nezaket ve saygı esastır. 

5 Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir 

6 
Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir. 

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

7 
Selçuk Belediyesi’nin tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar. 

8 Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir. 

9 Motivasyon artırıcı çalışmalar  yapılır 

10 Katılımcı bir yaklaşım ile kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır. 

                 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

11 Halkın memnuniyetine önem verilir. 

12 Mesai kavramına azami özen gösterilir.  

13 Savurganlıktan kaçınılır. 

14 Ekip çalışması desteklenir. 

15 Standartlar ve uygulamalar yazılıdır. 

16 
Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır. 

17 Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir. 

18 İşyerinde uyumluluğa değer verilir. 

19 İşyeri ortamının ve şartlarının kalitesi önemsenir. 

20 Sosyal ve kültürel  etkinlikler önemsenir. 

21 Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler.  

 

 

 

 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

             FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

1 Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır. 

2 Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur. 

3 Kamu yararı ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilir. 

4 Saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkedir. 

5 Standartlara, süreçlere uygunluk ve tutarlılık esastır. 

6 
Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik, güncellik ve saydamlık gözetilir. 

7 Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir 

8 Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir. 

9 
Karşılıklı nezaket ve saygı esastır. 

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

10 
Selçuk Belediyesi’nin tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar. 

11 Çalışana, önce insan olarak değer verilir. 

12 Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir. 

11 Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır. 

13 Yolsuzluklar, usulsüzlükler, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir.  

14 Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir. 

15 Performans değerlendirilmesinde objektif kriterler kullanılır. 

16 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır 

17 Katılımcı bir yaklaşım ile kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.  



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

 

                 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

18 "Ben" odaklı değil "Biz" odaklı düşünmeye değer verilir. 

19 Liyakat ilkesi gözetilir. 

20 Hizmet içi eğitime ve kişisel gelişime önem verilir. 

21 Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir. 

22 Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir. 

23 
İşyerinde uyumluluk ve paylaşıma değer verilir. 

24 Ödüllendirme ön plandadır. 

25 İşyerinde fizyolojik ve psikolojik sağlığının korunmasına dikkat edilir.  

26 İşyeri ortamının ve şartlarının kalitesi önemsenir. 

27 Sosyal, kültürel ve sportif sosyal etkinlikler önemsenir. 

28 Standartlar ve uygulamalar yazılıdır. 

29 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır. 

30 Süreklilik arz etmemek ve kasıtlı olmamak şartı ile çalışanların yanlışlıklarını ve  
eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir. 

31 Yöneticiler yasal mevzuata uygun olmayan emir, teklif ve telkinlerde bulunmazlar.  

32 Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yasal önlem alınır. 

Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır. 

33 Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır. 

34 Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler.  

 

 

 

 



Mali Hizmetler Müdürlüğü Birim Etik Davranış Kuralları 
 

•     Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın 

hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; 

•     Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde 

karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, 

•     Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu 

yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, 

•     Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı 

yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık 

içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, 

•     Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi 

ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat 

beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, 

•     Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı 

ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, 

•     Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, 

hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, 

ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, 

•     Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke 

ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. 

  



MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

Birim Etik Davranış Kuralları 

 

1) Kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak, 

hukuk kuralları ve kanunlar çerçevesinde hizmet vermek 

2) Kurum içinde çalışanlara, hizmetimizden yararlananlara içten saygı göstermek, ilgili, 

nazik,ölçülü tarafsız ve eşit davranmak 

3)  Kurumsal görevlerimizi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, 

mal ve hizmet satın alırken kamu yararı, ülke menfaatleri göz önünde bulundurulur ve 

şeffaflık hesap verilebilirlik temel ilkedir. 

4) Faaliyetlerimizde hizmet standartlarına uygunluk, süreklilik ve kalitenin artırılması 

hedeflenir. 

5) Kurum içinde çalışan tüm personelimizin ve Müdürlük hizmetlerimizden yararlananların 

görüşlerini dikkate almak ve katılımcı bir yaklaşım ile kararların tarafsız ve bağımsız alınması 

sağlanır. 

6) Kurum görevlileri görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü 

kişiler lehine menfaat sağlamaz, hediye almaz, muhtemel çıkar çatışmaları konusunda dikkatli 

olur, herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılıktan kaçınır. 

7) Kurum yönetiminde hakkaniyet ilkesi gözetilir, tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır. 

8) Kurum personeli görevlerinin ifası sırasında elde ettikleri resmi veya gizli nitelikli bilgileri 

görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum kuruluş 

veya kişiye açıklamaz. 

9) Kurum içinde çalışan tüm personelimizin yaptıkları iyi işler takdir edilir ve duyurulur. 

10) Kurum içinde davranışları etik ilkelere uymayan personelimizi uyarmak, sonuç 

alamamamız durumunda ise yetkili mercilere bildirmek, kurumun temel amaçlarını, ana 

hedeflerini ve değerlerini tüm personele bildirmek 

11) Üst görevler için personel seçerken liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim 

potansiyellerini göz önüne alarak adil bir şekilde seçim yapmak 

12) Kurum personeli, kurum bina ve taşıtları ile diğer kurum malları ve kaynaklarını kamusal 

amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramaz, israfta bulunmaz, bunları 

korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alır. 



Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Birim Etik Davranış Kuralları 

•     Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın 

hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; 

•     Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde 

karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, 

•     Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu 

yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, 

•     Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı 

yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık 

içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, 

•     Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi 

ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat 

beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, 

•     Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı 

ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, 

•     Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, 

hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, 

ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, 

•     Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke 

ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. 

  



T.C
SELÇUK BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

                                                 FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

1  Yasa, mevzuat ve ilgili yönetmeliklere uyum esastır.

2 Herkese eşit şekilde davranılır.

3  Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.

4 Çeşitli sebeplerle maddi imkânsızlık yaşayanlara hakkaniyet çerçevesinde yardımcı olmayı hedefler.  

5 Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.

6  Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik ve güncellik gözetilir.

7  Saklı tutulması gereken bilgilerin hiçbir şekilde açığa çıkarılmaması ve kişisel çıkarlar için kullanılmaması esastır.

8 İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.

9  Çalışanlar işleriyle ilgili mevzuatı iyi bilmeli ve uygulayabilmelidir

10 Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.

11  Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.

                                             YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

12  Sosyal yardım işleri müdürlüğü tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.

13  Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.

14  Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.

15  Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.

16 Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.

17  Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.

18  Başarılı çalışmalar takdir edilir.

19  Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.

20  Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.

                                             ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

21  Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.

22  Mesai kavramına azami özen gösterilir.

23  Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.

24  Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.

25  Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.

26 Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.



27  Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.

28  Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir.

29  Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.

30  Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.

31  Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.

32 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.

33  Çalışanların performansı ödüllendirilir.

34  Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.

35  Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.

36 Personel sunulan imkânlardan adil bir şekilde yararlandırılır.

37  Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.

38  Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.

39  Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur, başarılı çalışmalar takdir edilir.

Ad Soyad: 
İmza:



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 
 

 

Birim Etik Davranış Kuralları 

1 Halka Hizmet Bilinci ile Halkın memnuniyetini artırmayı ve sonuca odaklı olmayı hedefler. 

2 Kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür. 

3 Tüm iş ve işlemleri yaparken yasaya uygunluk , adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkelerini prensip 

edinir 

4 Müdürlüğümüz personeli, kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır, kurum hizmet 

idealleri doğrultusunda yürüttükleri hizmetin, kurumumuz misyonuna ve vizyonuna en üst 

düzeyde katkı yapmasını sağlayacak şekilde hareket eder. 

5 Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerimizden yararlandırma esnasında dil, din, felsefi inanç, 

siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz, 

6 İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici 

muamelede bulunamaz 

7 
Müdürlüğümüz personeli iş ve işlemleri yerine getirirken takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet 

gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak 

kullanırlar 

8 Gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve 

uygulama yapamaz 

9 Müdürlüğümüz Personeli hizmetleri yerine getirirken güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve 

görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler 

10 
Halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet 

gereklerine uygun hareket eder 

11 Hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf 

tutamazlar. 

12 Belediyemizin diğer birimlerinde çalışan personel ve belediyemiz hizmetlerinden yararlanan 

vatandaşlarımıza karşı nazik ve saygılı davranarak gerekli ilgiyi gösterirler 

13 Etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep 

edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar 

olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. 

14 Müdürlüğümüz personeli; görevi ile ilgili görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun, 

unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz 

ve aracılıkta bulunamaz. 

15 Müdürlüğümüz personeli, kamu hizmeti ifa etmenin karşılığı olarak kendilerine sağlanan ücret ve 

diğer özlük hakları dışında herhangi bir menfaat sağlayamaz. 

16 Yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzelkişilerden 

kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle 

herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. 

17 Müdürlük personeli, 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. 

18 Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve 

savurganlıktan kaçınır 

19 Mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli 

ve tutumlu davranırlar. 

20 Müdürlük personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını 

bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler 

21  Müdürlük personeli, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel 

kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler. 

22 Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda 

hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazırdırlar. 

23 Değişen şartlara uygun hizmet süreçleri doğrultusunda sosyal faydayı gözeten nesnel ve açık bir 

hizmet anlayışını benimser. 

24 Müdürlük Personeli, “Hizmetin Temeli Sevgidir” misyonu çerçevesinde görevini özveriyle ifa 

etmeye özen gösterir. 

  

 
 

  
 

 

 

 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

             FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

1 Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır. 

2 Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur. 

3 Kamu yararı ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilir. 

4 Saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkedir. 

5 Standartlara, süreçlere uygunluk ve tutarlılık esastır. 

6 
Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik, güncellik ve saydamlık gözetilir. 

7 Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir 

8 Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir. 

9 
Karşılıklı nezaket ve saygı esastır. 

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

10 
Selçuk Belediyesi’nin tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar. 

11 Çalışana, önce insan olarak değer verilir. 

12 Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir. 

11 Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır. 

13 Yolsuzluklar, usulsüzlükler, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir. 

14 Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir. 

15 Performans değerlendirilmesinde objektif kriterler kullanılır. 

16 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır 

17 Katılımcı bir yaklaşım ile kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır. 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

 

                 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

18 "Ben" odaklı değil "Biz" odaklı düşünmeye değer verilir.  

19 Liyakat ilkesi gözetilir. 

20 Hizmet içi eğitime ve kişisel gelişime önem verilir. 

21 Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir. 

22 Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir. 

23 
İşyerinde uyumluluk ve paylaşıma değer verilir. 

24 Ödüllendirme ön plandadır. 

25 İşyerinde fizyolojik ve psikolojik sağlığının korunmasına dikkat edilir.  

26 İşyeri ortamının ve şartlarının kalitesi önemsenir. 

27 Sosyal, kültürel ve sportif sosyal etkinlikler önemsenir. 

28 Standartlar ve uygulamalar yazılıdır. 

29 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır. 

30 Süreklilik arz etmemek ve kasıtlı olmamak şartı ile çalışanların yanlışlıklarını ve  
eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.  

31 Yöneticiler yasal mevzuata uygun olmayan emir, teklif ve telkinlerde bulunmazlar.  

32 Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yasal önlem alınır. 

Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır. 

33 Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır. 

34 Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler.  

 

 

 

 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

             FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

1 Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır. 

2 Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur. 

3 Kamu yararı ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilir. 

4 Saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkedir. 

5 Standartlara, süreçlere uygunluk ve tutarlılık esastır. 

6 
Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik, güncellik ve saydamlık gözetilir. 

7 Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir 

8 Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir. 

9 
Karşılıklı nezaket ve saygı esastır. 

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

10 
Selçuk Belediyesi’nin tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar. 

11 Çalışana, önce insan olarak değer verilir. 

12 Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir. 

11 Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır. 

13 Yolsuzluklar, usulsüzlükler, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir. 

14 Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir. 

15 Performans değerlendirilmesinde objektif kriterler kullanılır. 

16 Motivasyon artırıcı çalışmalar      yapılır 

17 Katılımcı bir yaklaşım ile kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır. 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 
 

 

                 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

18 "Ben" odaklı değil "Biz" odaklı düşünmeye değer verilir.  

19 Liyakat ilkesi gözetilir. 

20 Hizmet içi eğitime ve kişisel gelişime önem verilir. 

21 Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir. 

22 Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir. 

23 
İşyerinde uyumluluk ve paylaşıma değer verilir. 

24 Ödüllendirme ön plandadır. 

25 İşyerinde fizyolojik ve psikolojik sağlığının korunmasına dikkat edilir.  

26 İşyeri ortamının ve şartlarının kalitesi önemsenir. 

27 Sosyal, kültürel ve sportif sosyal etkinlikler önemsenir. 

28 Standartlar ve uygulamalar yazılıdır. 

29 Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır. 

30 Süreklilik arz etmemek ve kasıtlı olmamak şartı ile çalışanların yanlışlıklarını ve  
eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.  

31 Yöneticiler yasal mevzuata uygun olmayan emir, teklif ve telkinlerde bulunmazlar.  

32 Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yasal önlem alınır. 

Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır. 

33 Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır. 

34 Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler.  

 

 

 

 



T.C. 

SELÇUK BELEDİYESİ 

Zabıta Müdürlüğü 

Birim Etik Davranış Kuralları 

 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 

 

Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci 

Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, 

saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, 

hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar. 

 

Halka Hizmet Bilinci 

Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını 

kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini 

yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin 

sonucuna odaklı olmayı hedeflerler. 

 

Hizmet Standartlarına Uyma 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen 

standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili 

gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar. 

 

Amaç ve Misyona Bağlılık 

Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. 

Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler. 

 

Dürüstlük ve Tarafsızlık 

Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri 

doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, 

din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak 

ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve 

uygulamalarda bulunamazlar. 

 

Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü 

keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar. Kamu görevlileri, gerçek 

veya tüzel kişilere 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, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve 

eylemlerini engelleyemezler. 

 

Saygınlık ve Güven 

Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği 

itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven 

duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan 

kaçınırlar. 

 

Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu 

bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi 

savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. Yönetici veya denetleyici 

konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici 

uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata 

aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi 

sunulanı kabul edemezler. 

 



 

Nezaket ve Saygı 

Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı 

nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime 

veya yetkiliye yönlendirirler. 

 

Yetkili Makamlara Bildirim 

Kamu görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı 

iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir 

eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara 

bildirirler. Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve 

kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar. 

 

Çıkar Çatışmasından Kaçınma 

Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen 

ya da etkiliyormuş gibi gözüken 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 görevlileri, çıkar 

çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle 

şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda 

dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının 

farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden 

kendilerini uzak tutarlar. 

 

Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması 

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. Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya 

başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; 

herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat 

sağlayamazlar. Kamu görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak 

elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere 

doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için 

kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, 

kuruluş veya kişiye açıklayamazlar. Kamu görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı 

kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar. 

 

Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı 

Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya 

etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak 

kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. Kamu görevlilerinin hediye 

almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel 

ilkedir. 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. Kamu görevlileri, 

kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir 

gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan 

kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler.  

 

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. 

 



 

Savurganlıktan Kaçınma 

Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf 

ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını 

kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. 

 

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. 

 

Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık 

Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel 

kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler. Üst yöneticiler, ilgili 

kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını 

uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar. 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 olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler. 

 

Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu 

Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri 

konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır 

olurlar. Yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya 

eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. Yönetici 

kamu görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri 

alırlar. 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 davranışlarıyla 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. 

 

Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler 

Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde 

faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz. 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, aracılık veya benzeri görev ve iş verilemez. 

 

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 bulunurlar. Kurul, gerek 

gördüğü takdirde mal bildirimlerini inceleme yetkisine sahiptir. Mal bildirimlerindeki bilgilerin 

doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar (bankalar ve özel finans kurumları dahil) 

talep edilen bilgileri, en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler. 

   

 

 Tebliğ Eden.    Tebliğ Tarihi   Tebellüğ Eden 

   

               Engin AVCI    ……/……/2022 

          Zabıta Müdür Vekili 
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	İMAR VE ŞEHİ. MÜD_
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