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Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Birim Etik Kuralları raporu; çalışanların etik kurallara uygun
hareket etmelerinde yön göstermek, Büyükçekmece Belediyesinin etik standartlarını vatandaşlara yansıtmak ve
benimsenmesini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.
Spor İşleri Müdürlüğü Etik Kuralları, birimin işleyişinin her aşamasını içine alacak ve aynı şekilde vatandaşa
yansıtacak şekilde hazırlanmıştır.
BİRİM ETİK KURALLARI
1. BÖLÜM : ETİK NEDİR?
2. BÖLÜM : BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ ETİĞİ KURALLARI
3. BÖLÜM : ETİK KURUL

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM ETİK KURALLARI

1. BÖLÜM
ETİK NEDİR?
Halkın kendi kendine oluşturduğu, hiçbir yazılı metine dayanmayan kanunlara "etik ilkeler" denir. İnsan davranışının
etik temelleri her sosyal bilime yansır: antropolojide bir kültürün bir diğeriyle ilişkilendirilmesinde yer alan karmaşıklıklar
yüzünden, ekonomide kıt kaynakların paylaştırılmasını içerdiği için, politika biliminde (siyaset bilimi) gücün tahsisindeki
rolü nedeniyle, sosyolojide grupların dinamiklerinin köklerindeki yeri itibariyle, hukukta etik yapıların ilke ve
kanunsallaştırılması nedeniyle, kriminolojide etik davranışı öven etik olmayan davranışı kötüleyen hali ve psikolojide de
etik olmayan davranışı tanımlayış, anlayış ve tedavi edici rolüyle mevcuttur.
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek; kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış
ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine
getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları
ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktır.
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2. BÖLÜM
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ ETİĞİ KURALLARI
Hizmet Bilinci: Dürüstlük, Tarafsızlık, Saygı, Saygınlık, Bilgi vermek, Bütüncül bakmak, Yeniliklere açık olmak, Öğrenme
ve Gelişime odaklı olmak.
Hizmet Standartları: Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve herhangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu
bir çalışma ortamı oluşturmak. Kurumun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul etmek. Tüm personele adil, tarafsız ve
eşit davranmak. Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözmek.
Amaç ve Misyona Bağlılık: Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak, Kurumsal hafızayı güçlü tutmak, Paydaşlarla
işbirliğini sürekli kılmak, Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün genel amaçlarını, ana hedeflerini ve
değerlerini tüm görevlilere bildirmek.

Kaliteli Hizmet: Etik ilke ve değerler konusunda örnek olmak. Her zaman yüksek etik standartları izlemek, kamu yararı
doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışmak. Kamu kaynaklarını kullanırken,
mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranmak.
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3. BÖLÜM
ETİK KURUL
Etik Değerlere uyumu garanti altına almak amacıyla Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından etik kurulu
oluşturulmuştur. Belirlenen kurul üyeleri; karar ve davranışlarında tutarlı, güvenilir özelliklere sahiptir. Etik Kurul
öngörülebilir, adil ve nesnel şekilde hareket ederek, etik değerleri korurken, ortak bir noktada buluşmayı, Spor İşleri
Müdürlüğü – vatandaş ilişkilerinde önleyici yaklaşarak sorun yaşamamayı ve hayatın akışı gereği herhangi bir sorunla
karşılaşıldığında adil ve kabul edilebilir çözümler üretmeyi hedefler.

