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Sevgi, Hoşgörü, Güleryüzle Hizmet...

Dr. Osman GÜRÜN
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Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Muğla’da vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet veren
büyük bir aileyiz.
Muğla gibi 13 bin 247 kilometrekare yüzölçümüne sahip, yüzde 68’i orman, 1479 kilometre
kıyı şeridine, birbirinden değerli 13 ilçeye sahip Muğlamızda yerel yönetimler olarak vatandaş odaklı
hizmetleri siz değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte yürütüyoruz.
Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında vatandaşlarımızı birebir ilgilendiren hizmetlerle
gerek vatandaşlarımızın kurumlarımıza gelmesiyle, gerek ekiplerimizin vatandaşlarımızın evlerine,
iş yerlerine gitmesiyle, gerekse telefon, faks, sosyal medya gibi araçlarla sürekli vatandaşlarımızla
iletişim ve temas halindeyiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memurundan, işçisine kadar
herkes kurumumuzla vatandaşlarımız arasındaki en önemli bağdır.
Vatandaşların oyları ile göreve gelmiş yerel yönetimler olarak bütün çalışanlarımızla Muğlamızda etik kurallara uygun, tarafsız, meslek ilkelerine bağlı, şeffaf, ayrımcılık yapmadan, nezaket ve
saygı çerçevesinde, sevgi, hoşgörü, güleryüzle hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı yürütmeli, Muğla’da
yürüttüğümüz kamu hizmetinde hepimizin Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni temsil ettiğimizi unutmamalıyız. Hedefimiz1Muğla1Bir sloganımızda olduğu gibi daha yaşanır, daha çağdaş bir Muğla için
Muğla Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
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Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Misyonumuz;
Halkımızın verdiği görev, yetki ve sorumlulukları; etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda çağdaş yönetim anlayışıyla yerine getirerek Muğla’mıza hizmet etmek,

Vizyonumuz ise;

Doğal, tarihi, ekonomik zenginliklerimizi Muğlalılarımıza, yerli ve yabancı konuklarımıza çağdaş bir yönetim anlayışı ile sunmak ve geleceğe taşımaktır.
Bu broşür, yukarıda belirtilen misyon ve vizyonu gerçekleştirmek gayreti içerisinde, halkımıza en iyi hizmeti verme yarışında olan siz Büyükşehir
Belediyemiz çalışanlarına Etik Davranış İlkeleri konusunda bilgi vermek ve
Büyükşehir Belediyemizde Etik Kültürünün gelişmesine katkı sağlamak
amacıyla hazırlanmıştır.
Günlük hayatta ve kamu hizmetinin sunumu esnasında karşılaşacağınız
ahlaki belirsizliklerde; Vicdanınızın kılavuzunuz olması dileğiyle….

Sevgi, Hoşgörü, Güleryüzle Hizmet...

			
			

4

Muğla Büyükşehir Belediyesi
Etik Kurulu

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Büyükşehir Belediye personeli, 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
Büyükşehir Belediye personeli, 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
Büyükşehir Belediye 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
Büyükşehir Belediye personeli, Büyükşehir Belediye Başkanlığının amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları,
toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda
hareket ederler.
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Dürüstlük ve tarafsızlık
Büyükşehir Belediye personeli; 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
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muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.
Büyükşehir Belediye personeli, takdir yetkilerini, kamu yararı ve
hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.
Büyükşehir Belediye personeli, 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
Büyükşehir Belediye personeli, 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.
Büyükşehir Belediye personeli, 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 Büyükşehir Belediye personeli, 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
Büyükşehir Belediye personeli, 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
Büyükşehir Belediye personeli, bu Yönergede 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.
Birim amiri konumundaki Büyükşehir Belediye personeli, ihbarda
bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.
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Çıkar çatışmasından kaçınma
Büyükşehir Belediye personeli, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve 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
Büyükşehir Belediye personeli; 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.
Büyükşehir Belediye personeli, herhangi bir kurum, vakıf, dernek
veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar.
Büyükşehir Belediye personeli, 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.
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Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Büyükşehir Belediye 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.
Savurganlıktan kaçınma
Büyükşehir Belediye personeli, 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.
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Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Büyükşehir Belediye personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt,
vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.
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Bilgi ve Belgelerin Gizliliği
Büyükşehir Belediye personeli, sorumluluğunda bulunan bilgi ve
belgelerin korunması ile yükümlüdür. Bu bilgi ve belgeler, mevzuatın gerektirdiği durumlar dışında dışarıya verilemez, yetkili mercilerin onayı olmaksızın mahallerinden uzaklaştırılamaz, çalışma
alanı dışında koridor, yemekhane, asansör vb. umumi mekânlarda
da konuşulmaz.
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Büyükşehir Belediye personeli, 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.
Alınması Yasak Olan Hediyeler
- Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seya-

hat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,
- Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken
veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,
- Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya
gıda türü hediyeler,
- Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan
alınan borç ve krediler.
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Hediye Alma Yasağı Kapsamı Dışında Olanlar
- 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 ile kurum ve kuruluşlara
yapılan bağışlar,
- Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte
olanlar,
- Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,
- Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki
hediyeler,
- Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri
bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,
- Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.
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.
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Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Büyükşehir Belediye personeli; 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.
Büyükşehir Belediye personeli, herhangi bir kurum, vakıf, dernek
veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar.
Büyükşehir Belediye personeli, 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.
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Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Büyükşehir Belediye 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.
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Savurganlıktan kaçınma
Büyükşehir Belediye personeli, 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
Büyükşehir Belediye personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt,
vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat
veremezler.

Bilgi ve Belgelerin Gizliliği
Büyükşehir Belediye personeli, sorumluluğunda bulunan bilgi ve
belgelerin korunması ile yükümlüdür. Bu bilgi ve belgeler, mevzuatın gerektirdiği durumlar dışında dışarıya verilemez, yetkili mercilerin onayı olmaksızın mahallerinden uzaklaştırılamaz, çalışma alanı
dışında koridor, yemekhane, asansör vb. umumi mekânlarda da konuşulmaz.
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Büyükşehir Belediye personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap
verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve
hazır olurlar.
Yönetici konumundaki personel, Büyükşehir Belediyesinin amaç
ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek
için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.
Yönetici konumundaki personel, 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 konumundaki personel, personeline etik davranış ilkeleri
konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik
davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.
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Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
Yönetici konumundaki personel, 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.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARINDAN BEKLENEN BAŞLICA ETİK DAVRANIŞLAR
- Her zaman yüksek etik standartları izleyiniz, kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak
için çalışınız.
- Görevinizi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve
kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik
ilke ve değerlere uygun davranınız.
- Meslektaşlarınıza ve hizmetten yararlananlara içten saygı gösteriniz, tarafsız ve adil davranınız.
- Meslektaşlarınızın ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate
alınız ve karar alma sürecine onları da katınız.
- Meslektaşlarınızın yaptıkları iyi işleri takdir ediniz ve duyurunuz.
- Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayınız, akraba, eş-dost ve yakınlarınızı kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak
yararlandırmayınız.
- Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olunuz,
kendinizin ve yakınlarınızın çıkar sağlayabileceği durumlardan kaçınınız.
- Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu
üstleniniz.
- Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurunuz. Mal varlığınızda artış olması durumunda, bunu zamanında bildiriniz.
- Kamu görevinin dışında mevzuatça yasaklanan ikinci bir işte çalışmayınız.
- Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almayınız, size sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkânlardan uzak durunuz.
- Görev yaptığınız kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş
ilişkisi içine girmeyiniz.
- Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınınız.
- Etik değerlere uygun örnek davranışlar gösteriniz.
- Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarınız,
sonuç alamaz iseniz durumu yetkili mercilere bildiriniz.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
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,

- Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve
hizmet sunmayı taahhüt ederim.
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- 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,
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(Tüm Büyükşehir Belediye Başkanlığı personeli tarafından imzalanan bu sözleşme her personelin özlük dosyasında muhafaza edilmektedir.)
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