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ETİK ve ETİK DEĞERLERİMİZ
İnsan hayatını kurtarmak:Sivil Savunma Uzmanlığı olarak var oluş amacımızın temel
nedenidir.
Gönüllülük ve karşılıksız yardımseverlik: Meydana gelebilecek doğal afetlerde insanlara
yardım etmek amacıyla Sivil Savunma Uzmanlığı olarak, bunu yaparken MİSYONUMUZ
gönüllülük esasına dayalı olup, hiçbir bir maddi ya da manevi menfaat beklentimiz yoktur.
Dürüstlük ve güvenilirlik: Herhangi bir çıkar gözetmeksizin insan hayatını kurtarmayı amaç
edinen Sivil Savunma Uzmanlığı olarak , Afet zamanı kazazedelere, normal hayatta birbirimize
ve kamuoyuna karşı her ne sebeple olursa olsun dürüst, tutarlı, güvenilir olmak
zorunluluğumuz vardır.
Medyatik olmamak:Sivil Savunma Uzmanlığı olarak faaliyetlerimizi sürdürürken, bazen
tanıtım amaçlı, bazen kamuoyuna bilgi vermek, bazen de eğitim amaçlı medya ile ilişkiye
girmek kaçınılmaz olmaktadır. Bu ilişkilerin kurum içerisinde belirlenmiş, görevlendirilmiş kişiler
tarafından yapılacağı tüm birim çalışanlarımız tarafından bilinmektedir. Hiçbir zaman kişilerin
ön planda olduğu değil sadece, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nın ön planda olacağı
yine tüm birim çalışanlarımız tarafından bilinmekte ve bu kurala uyulmaktadır. Hiçbir birim
çalışanımız, Kurum Kimliğini kullanarak kendine bir menfaat sağlayamayacağını bu durum
birim ve kurum etik ilkelerine aykırı olduğunu, Kurum adının ve Kurum kimliğinin zedelenmesi
konusunun önemli bir husus olduğunun ve bu durumun önlenmesi gerektiğinin bilincindedir.
Medyaya bilgi verirken doğru, dürüst, yayıncılık ilkelerine uygun davranılması gerektiğini, Karşı
taraftan da aynı dürüstlüğün bekleneceği ya da istenileceği bilinmektedir. Medya ile her zaman
ölçülü ilişkinin sürdürülmesi gerektiğini, Gereksiz sürtüşmeye ve tartışmaya girilmeyeceği,
Faaliyetlerimiz esnasında medyaya verilecek ya da arşive koyulacak fotoğraf, film, vs. gibi
çekimlerin görevlendirilmiş kişi/kişiler tarafından yapılacağı, tek elde toplanacağı ve tek elden,
yetkili kişiler tarafından dağıtılacağı bilinmektedir.
Açıklık: Sivil Savunma Uzmanlığı olarak, Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz her zeminde açık
ve şeffaf olmak, hiçbir şeyin gizli ya da saklı olmayacağını bilmekteyiz. Bu durum hem hizmet
sunmuş olduğumuz müşterilerimize (vatandaş) karşı hem de kurum çalışanlarımıza karşı
geçerlidir. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yaptığımız her iş için hesap vermeye açık olmak
bilincinde ve gayreti içerisindeyiz.

ETİK KURALLARIMIZ
 Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde yasalar çerçevesinde hareket etmek, suç olarak
tanımlanan eylemlerde bulunmamak.
 Kurumumuzu temsil ederken, Kurum prestijini sarsacak hareketlerde bulunmamak.
 Kurumumuza ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerimizde kullanmamak, korumak, hor
kullanmamak, kaybetmemek, bunlara zarar vermemek ve zamanında iade etmek.
 Kuruma ait mal, malzeme, araç ve gereçleri, evrakları, Birimin sorumlusunun izni olmadan
almamak, kullanmamak, yerini değiştirmemek, depolamak, düzenini bozmamak, Kurum dışına
çıkarmamak, Üçüncü şahıslara göstermemek ya da vermemek.
 Bilerek ve isteyerek, Kurum adına ya da , Kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri (giysi,
kartvizit, kimlik, amblem, logo, araç, çıkartma vb.) kullanmak suretiyle maddi ya da manevi çıkar
elde etmemek.
 Kurumumuz yada Birimimiz ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, Kurum içinde ya da
dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmamak, asılsız, haksız,
gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmamak.
 Yetkisi ve görevi olmadığı halde, ilgili birimin sorumlusu ya da görevlendirilmiş kişinin izni
olmadan, kişi, kurum ve kuruluşlarla Kurum adına görüşmeler yapmamak, taleplerde bulunmak,
bağlayıcı sözler vermemek, anlaşmalar yapmamak vb davranışlarda bulunmamak.
 Sivil Savunma Uzmanlığı olarak; İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde hareketlerde
bulunmamak, genel ahlak ve terbiye kurallarına uymak.
 Kurum çalışanları hakkında, ispatsız, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar
yapmamak,suçlamamak,iftira atmamak,sataşmamak, taciz ya da tehdit etmemek, küfretmemek,
yalan söyleyerek zor durumda bırakmamak.
 Kurum içinde ya da Sivil Savunma Uzmanlığı görevi ile ilgili bir ortamda, ateşli silah taşımamak,
teşhir etmemek, arama kurtarma faaliyetlerinde ve operasyonlarda kullanılacak aletlerin dışında
kesici, yaralayıcı ve öldürücü sayılabilecek, kanunen suç sayılan aletleri bulundurmamak,
taşımamak veya teşhir etmemek.
 Kurum içinde yada Birim ile ilgili bir ortamda, üzerinde Sivil Savunma kıyafetleri yada
sembollerini taşırken sigara içmemek, alkol almamak ya da alkollü dolaşmamak.
 Tıbbi zorunluluk haricinde uyuşturucu ve keyif verici gibi maddeler kullanmamak.
 Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmamak, ihmal etmemek, kötüye kullanmamak, suistimal
etmemek, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmamak.

 Sivil Savunma Uzmanlığı olarak; Çalışanlarımızın üzerine aldıkları görevleri, mazereti
olmaksızın geciktirmemek, yavaşlatmamak, işleri engellememek.
 Birim çalışanları olarak; Sosyal medya' da, Kurum'a zarar verecek yorumlar
yapmamak,tartışmalara girmemek,Kurum' u ilgilendiren fotoğraf veya videolar yayımlamamak
vb hareketlerde bulunmamak.
 Sivil Savunma Uzmanlığı biriminde çalışan personeli veya kurum içinde başka bir birimde
çalışan personelin, görev ve sorumluluk almasını geçerli bir nedeni olmadan engellememek,
engellemeye çalışmamak.
 Sivil Savunma Uzmanlığı'ndan talep halinde bilgi edinmek isteyen kurum çalışanı veya
müşterilerimize yasal sınırlar içerisinde olmak kaydıyla bilgi vermek, engellemeye çalışmamak,
kasıtlı olarak yanlış bilgi vermemek, yalan söylememek.
 Şikayet hakkını suistimal etmemek, kötüye kullanmamak, bu hakkı kurum çalışanları ve
müşterilerimiz (vatandaş) üzerinde küçük düşürücü ve baskı aracı olarak kullanmak.
 Birim içerisinde, birim çalışanları arasında şahsi kin ve kızgınlıklarını ön plana çıkarmalarını
önlemek, bu durumunu kendi şahsi iş ve menfaatlerine karıştırarak zarar vermelerini önlemek.

