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(İlk Taslak)

SUNUŞ
Bu kitapçõk, Mühendislik ve Mimarlõk Kurultayõ'na, "mesleki davranõş 

kurallarõ" konusunda bir taslak sunmak ve bu taslağõn tartõşõlmasõ sürecini 
başlatmak amacõyla hazõrlanmõştõr. Bu taslağõn hazõrlõk sürecinde 11 Aralõk 
1998 tarihinde "Mesleklerde Etik Kurallar" konulu atölye çalõşmasõna tõpta, 
hukukta ve basõnda meslek kurallarõnõ aktarmak için sayõn Fuat AZİZ 
GÖKSEL,
sayõn Bülent AKÇAMATE, sayõn Tavlan ERTEN katõldõlar. 30 Ocak 1999 
tarihinde ise, "Mühendislik ve Mimarlõkta Etik Kurallar ve Etik Eğitimi" konulu 
bir atölye çalõşmasõ yapõldõ. Çalõşmaya üniversitelerimizde gerek mesleki etik 
eğitimi veren gerekse bu konuyla doğrudan ilgili olan öğretim elemanlarõ 
Sayõn Haldun ÖZAKTAŞ (Bilkent), Sayõn Ali Rõza KAVLAN (Boğaziçi), Sayõn 
Macit TOKSOY
(Dokuz Eylül), Sayõn Ercin KASAPOĞLU (Hacettepe), Sayõn Canan ÖZGEN, 
Sayõn Yasemin OĞUZ ve Sayõn Ülkü TANSEL (ODTÜ) katõldõlar. Hazõrlanan 
ilk taslak 11 Şubat 1999 tarihinde İzmir'deki bir üye forumunda tartõşõldõ. Bu 
çalõşmalar da göz önünde bulundurularak elinizdeki bu kitapçõk hazõrlandõ. 
Kitapçõk üç bölümden oluşmaktadõr.

İlk ve ana bölüm tartõşmaya açõlan "Taslak" bölümüdür. Amacõmõz 
Kurultay sürecinde bu taslağõn en yaygõn bir biçimde tartõşõlmasõnõ 
sağlamaktõr. Tartõşma toplantõlarõ sonunda yapõlan önerilere göre yeniden 
düzenlenecek "Taslak", Odalarõn (ve Şubelerin) Genel Kurullarõnda ve daha 
sonra da Mühendislik Mimarlõk Kurultayõ'nda görüşülecek ve TMMOB Genel 
Kurulu'na sunulacaktõr. Tartõşmalar sonunda bir metnin mühendisler ve 
mimarlar için mesleki davranõş kurallarõ olarak kabul edilmesi durumunda, bu 
kurallar tabii ki (TMMOB Yasasõnõn da açõkça belirlediği gibi) sadece üye 
mühendis ve mimarlarõ değil, ülkemizde mühendislik ve mimarlõk mesleğini 
uygulayan, mesleki eğitim yeren ve bu unvanlarõ kullanan bütün meslek 
mensuplarõnõ kapsayacaktõr. Bu kitapçõk gündemimizdeki tartõşmayõ daha 
verimli kõlmak amacõyla "Taslak" dõşõnda bazõ çalõşmalara da yer vermektedir. 
Bunlardan birincisi "Tartõşma Notlarõ" bölümüdür. 8u bölüm konu ile
ilgili olarak düzenlenmiş bulunan iki atölye çalõşmasõ ve bir forumun
sonuçlarõ da değerlendirilerek hazõrlanmõş olup, konuya ilişkin genel bir
çerçeve sunmakta ve taslağõn nasõl bir yaklaşõmla hazõrlandõğõnõ
anlatmaktadõr. 

"Tartõşma Notlarõ" örnek olaylarla konuyu açõklamaya çalõşmakta, diğer 
mesleklerdeki uygulamalarõ ve mühendislik örgütlerinde konunun tarihsel 
gelişimini özetlemekte ve üye toplantõlarõndan beklentilerimizi açõklamakta, 
yanõt aradõğõmõz sorulan belirlemektedir : Meslek davranõş kurallarõ gerekli 
midir? Bu kurallar hemen ve yaptõrõm gözetilerek uygulamaya konulacak 
mõdõr? Bir süre sonra mõ uygulamaya konulacaktõr? Yoksa bunlar yalnõzca 
eğitici, uyarõcõ, esinleyici, kõlavuz kurallar olarak mõ değerlendirilecektir? Bütün 
bunlar ancak tartõşõlarak karar verilebilecek konulardõr.

Son olarak tartõşmalarõ daha verimli kõlmak amacõyla, olasõ bir "bu konu 
şimdiye kadar nasõl ele alõnmõş?" sorusuna yanõt vermek üzere daha önce bu 
konuda bir çalõşma yapmõş olan TMMOB Mimarlar Odasõ'nõn ve dünyadaki 



çeşitli mimar ve mühendis örgütlerinin mesleki etik kurallarõna ilişkin 
belgelerine yer verilmiştir. " Mesleki Etik Kurallarõndan Örnekler" bölümünde 
yer alan belgeler değişik coğrafyalardan örnekler vermek amacõyla seçilmiştir. 
"Mesleki davranõş kurallarõ"nõn -eğer kabul edilirse- meslek yaşamõmõzda 
hepimizi yakõndan etkileyecek kurallar haline geleceği ve meslek yaşamõmõzõn 
ayrõlmaz bir parçasõnõ oluşturacağõ sanõrõz belirtmeyi gerektirmeyecek kadar 
açõktõr. Dolayõsõyla bugünden ne kadar yaygõn ve olgun bir tartõşma yaşarsak, 
o kadar yerinde ve uygulanma yeteneğine sahip kurallar oluşturabileceğimiz 
de bir o kadar açõk olmalõdõr. Bu tartõşmayõ yaygõnlaştõrmak üzere taslağa 
ilişkin görüşlerinizi kurultay öncesindeki üye toplantõlarõna katõlarak 
belirtebilirsiniz. Ayrõca görüşlerinizi işyeri temsilcilerinize, Odalarõnõza 
iletebileceğiniz gibi, TMMOB Mühendislik Mimarlõk Kurultayõ Sekretaryasõ'na 
da gönderebilirsiniz. Ayrõca, bu haberleşme için etik@mmo.org.tr elektronik 
posta adresi alõnmõştõr. Konuya ilişkin haberler, belgeler ve bu kitapçõk 
http://www.mmo.org.tr/tmmob/mmk.htm adresinde bulunmaktadõr.
Katkõlarõnõz için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Mühendislik Mimarlõk Kurultayõ Yürütme Kurulu ve Mesleki Davranõş Kurallarõ 
Çalõşma Grubu

Çalõşmalara TMMOB Yönetim Kurulu ve Mühendislik Mimarlõk Kurultayõ 
Yürütme Kurulu üyeleri İhsan KARABABA, Kaya GÜVENÇ, İsmet ÖZTUNALI, 
Nüvit SOYLU ile Makina Mühendisleri Odasõ üyeleri Neşet KOCABIYIKOĞLU, 
Ethem ÖZBAKIR ve İzmir'den Macit TOKSOY kazõmõşlardõr.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK MESLEKİ DAVRANIŞ KURALLARI
{İlk Taslak)
Giriş

Mühendislik ve mimarlõk hizmetleri, gerek tek tek bireylerin, gerekse toplumun 
günlük yaşamõnõn her noktasõnõ daha çok etkilemekte, bu etki günümüzle , 
sõnõrlõ kalmayõp geleceğimizi ve kaynaklarõmõzõn kullanõmõnõ da 
kapsamaktadõr. Bu nedenle de, mühendislerin ve mimarlarõn topluma, 
yaşadõklarõ çağa, doğaya karşõ sorumluluklarõ da hizmetlerinin kapsamõyla 
aynõ oranda artmaktadõr. Ülkemiz gibi, gelişme sürecini tamamlamamõş 
bulunan ülkelerde bu toplumsal sorumluluk daha da fazladõr. Bu 
sorumluluklarõn yanõ sõra, mühendisler ve mimarlarõn kendilerine ve 
meslektaşlarõna karşõ sorumlu olduklarõ da kuşkusuzdur.
  Türkiye'de mesleki etkinliklerde bulunan mühendisler ve mimarlar, 
aşağõda tanõmlanan kurallara uymayõ, uyulmasõ için meslektaşlarõnõ uyarmayõ 
bir görev sayarlar. Bu görevin ödülü, toplumun refahõ ve mutluluğu olacaktõr.

Topluma Karşõ Sorumluluklar

Mühendisler ve Mimarlar,
1 . Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini, toplumun ortak çõkarlarõ, insani 
kazanõmlarõn ve kültürel mirasõn korunmasõ ve insan refahõnõn gelişimi için 
kullanõrlar. Toplumun sağlõğõ, güvenliği ve refahõ için duymuş olduklarõ 
sorumluluk her zaman kendi kişisel çõkarlarõnõn, meslektaşlarõnõn çõkarlarõnõn 
ya da mimar ve mühendisler topluluğunun çõkarlarõnõn üstünde yer alõr.
2. Kendilerinden istenen İşin toplum ve çevre için ciddi bir tehlike yaratacağõ 



sonucuna varõrlarsa ve bu konudaki mesleki yargõlarõ işveren ya da müşteri 
tarafõndan dikkate alõnmõyorsa, görüşlerini işverene ya da müşterilerine yazõlõ 
olarak bildirirler; sonuç alamamalarõ durumunda meslek örgütlerini ve 
gerektiğinde kamu oyunu bilgilendirirler.
3. Toplumun ilgi alanõ içinde bulunan teknik konulardaki görüşlerini, 
raporlarõnõ, konuyu yerinde ve tam anlamõyla araştõrmõş, incelemiş ve yeterli 
bir bilgi ve verilerle ile donanmõş olarak, adil, dürüst ve nesnel bir biçimde 
açõklarlar ve imzalarlar.
4. İşyerlerindeki sağlõğõ ve güvenliği geliştirirler.
5. İşverenleri, müşterileri, meslektaşlarõ da dahil olmak üzere, toplumdaki 
herkese adil, dürüst ve iyi niyetle davranõrlar.

Doğaya ve Çevreye Karşõ Sorumluluklar
Mühendisler ve Mimarlar, mesleki faaliyetleri sõrasõnda doğayõ ve 

çevreyi korumayõ mesleki sorumluluklarõnõn ayrõlmaz bir parçasõ olarak 
görürler, yaptõklarõ projelerin ve uygulamalarõn doğayla uyumlu ve doğa 
üzerinde en az tahribatõ yapacak düzeyde olmasõna çaba harcarlar, doğal 
kaynaklarõn ve enerjinin tasarrufuna özel önem verirler.

İşverene ve Müşteriye Karşõ Sorumluluklar

Mühendisler ve Mimarlar,
1. İşveren/müşteriyle teknik konulardaki mesleki alõşverişlerinde her zaman 
güvenilir bir iş gören ya da vekil ya da danõşman olarak ve işveren/müşterinin 
çõkarlarõ için, toplumun refah ve sağlõğõnõ ve güvenliğini tehlikeye atmaksõzõn, 
mesleki beceri ve deneyimlerini sonuna kadar kullanarak, uygun ve düzgün 
bir iş standardõ ile çalõşõrlar.
2.İşverenleri ya da müşterileriyle olan iş ilişkilerini etkileyecek şekilde 
doğrudan ya da dolaylõ olarak herhangi bir armağan, para ya da hizmet ya da 
iş teklifi kabul etmezler; başkalarõna teklif etmezler,mesleki ilişkilerini 
geliştirmek amacõyla siyasal amaçlõ bağõş yapmazlar.

Mesleğe ve Meslektaşa Karşõ Sorumluluklar

Mühendisler ve Mimarlar,
1. Mesleki faaliyetlerini tüm meslektaşlarõnõn güvenini kazanacak bir biçimde; 
tüm üyelerin ve mesleğin saygõnlõğõna azami özen göstererek sürdürürler
2. Tüm meslektaşlarõna ve astlarõna saygõyla yaklaşõrlar; meslektaşlarõyla 
haksõz rekabet içinde olmazlar ve astlarõnõn gelişimi için özel çaba harcarlar, 
onlara yardõmcõ olurlar
3. Yalnõzca yeterli olduklarõ alanlarda mesleki hizmet verirler, danõşmanlõk 
yaparlar.
4. Meslek örgütlerinin faaliyetlerine aktif olarak kâtõlmaya çaba gösterirler, 
onlarõ desteklerler, mesleğin gelişmesine katkõda bulunurlar.
5. Hak ve ayrõcalõklarõnõ kimseye devretmezler.
6. Bu mesleki davranõş kurallarõna aykõrõ davrananlara yardõmcõ olmazlar, 
onlarõn faaliyetlerinin içinde yer almazlar; bu kurallara uygun davrananlarõ 
bütün güçleriyle desteklerler.

Kendilerine Karşõ Sorumluluklarõ



Mühendisler ve Mimarlar,
1. Mesleki bilgilerini her zaman tazelerler; mesleki alanlarõndaki en son 
gelişmeleri izlerler; gerektiğinde kendi mesleki faaliyet alanlarõndaki ya da 
başka alanlardaki mimar ve mühendislerle görüş alõşverişi yaparlar.
2. Mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak meslektaşlarõnõn dürüst ve nesnel 
eleştirilerini dikkate alõrlar, gerektiğinde, kendileri de eleştirmekten 
kaçõnmazlar.

TARTIŞMA NOTLARI

Neyi Tartõşõyoruz?
1998 yõlõnda meydana gelen Ceyhan-Misis Depremi mühendislik ve 

mimarlõk mesleğini kamuoyunun önünde tartõşmalõ duruma getirdi. Binalar 
yõkõlmõştõ, bu binalarõn altõnda insanlar can vermişti. Kimlerdi bu doğal afetin 
felakete dönüşmesinin sorumlularõ? Projeleri çizen, uygulamayõ yapan, 
kontrollük hizmeti veren mimarlar-mühendisler mi, inşaatlarõ teknik gereklere 
uygun yapmayan/ yapamayan müteahhitler mi, yapõyõ denetlemeyen yerel 
yönetimler mi? Hepsi mi? 8u somut olayda sorumluluk konusunun 
tartõşõlmaya başlanmasõyla birlikte, mühendislerin ve mimarlarõn genel olarak 
hak ve yükümlülüklerinin tartõşõlmasõ da sürdü. Her olay bu kadar açõk ve 
anlaşõlõr olmayabilir. Her olay bir yasal kovuşturmanõn konusu olmayabilir. 
Ama öte yandan orta ve uzun vadede topluma, çevreye zararlõ olabilir. 
Mühendislik ve mimarlõk pratiğinde karşõlaştõğõmõz ya da karşõlaşabileceğimiz 
başka bazõ olaylarõ da sõralamakta ve ne yapõlmasõ gerektiğini düşünmekte 
yarar var. Örneğin aşağõdaki olaylarda nasõl karar verilmesi gerekecek?

- Bir inşaat firmasõnda çalõşõyorsunuz. İşvereninizin sizden yapmanõzõ istediği 
iş kentin mimari dokusunu allak bullak edecek. Kentin dokusunun ve tarihsel 
değerlerin yara alacağõnõ mesleki bilgi ve deneyiminiz sonucunda 
kestirebiliyorsunuz. İşverene uyarõda bulunuyorsunuz, ama o uyarõlarõnõza 
kulak asmõyor. İşin bu şekilde yapõlmasõ mesleki ve ahlaki inançlarõnõza son 
derece
ters geliyor. Ancak görüşlerinizde õsrar ederseniz de işinizi yitirebilirsiniz. Bu 
durumda ne yapmanõz gerekir? İşi mi bõrakacaksõnõz? Yetkili makamlara, 
meslek örgütlerine mi başvuracaksõnõz?
- Makina Mühendisleri Odasõ'nõn kendisine yapõlan müracaat sonucunda vinç 
muayenesi ile görevlendirmiş olduğu bir mühendis arkadaşõnõzõn yazdõğõ 
raporda  vincin yüzünü bile görmeden " sağlamdõr" diye imza attõğõnõ 
saptadõnõz. Kendisine dostça uyarõda bulundunuz, ama sizi dinlemedi. Odaya 
haber
verdiğiniz taktirde arkadaşõnõzõ ele vermiş olacaksõnõz; vermediğiniz taktirde 
de meslek adõna en azõndan büyük bir özensizliğe ortak olacağõnõzõ 
biliyorsunuz. Nasõl davranmak gerekir?

- Benzer bir örneği de maden mühendisliği alanõndan verelim. Madenlerde 
kaza olmasõn diye yasa gereği bir maden mühendisi "fenni mesul" olarak 
atanmõş. Ama o madene hiç inmeden parasõnõ alõyor. Bir süre sonra onu taklit 
edenlerin sayõsõ artõyor. Durum ilgili mühendisler açõsõndan nasõl 
yorumlanabilir? Konu meslek ahlakõnõ ilgilendirir mi?

- Mahkeme tarafõndan bilirkişi tayin edilen bir mühendis bilirkişiliğini kötüye 



kullanmayõ meslek haline getirmiş, kimden rüşvet alõrsa ya da kimin hatõrõ 
daha fazlaysa onu haklõ çõkaracak rapor yazõyor. Böyle giderse bu " mesleği" 
daha uzun yõllar sürdürecek.

- O eski bir mühendis. Ne var ki uzun zamandõr mesleki bilgisini artõrmak için 
hiçbir şey yapmõyor. Yeni mühendislik kavramlarõ ve uygulamalarõna çok 
yabancõ. Yeni malzeme ve teknikleri bilmediği için müşterisinin siparişini çok 
pahalõya mal ediyor ve onu zarara sokuyor.

- Ondan tarõm alanõ yaratmak için bir gölü kurutma faaliyetine katõlmasõ 
isteniyor ve o da kabul ediyor. Tarõma yeni bir alan açmakla çok iyi bir şey 
yapacağõndan fazlasõyla emin. Konuyu araştõrmaya gerek duymuyor. Bu 
şekilde tarõma açõlan alanlarda bir süre sonra toprakta tuzlanma olabileceğini, 
tarõm yapõlamayabileceğini ve kurutulan gölde yaşayan canlõlarõn yaşama 
alanlarõnõ yitirebileceğini bilmiyor ya da dikkate almõyor. Konu yanlõş bir 
mesleki davranõş mõdõr?

- Bir meslektaşõmõz atõklarõnõ denize boşaltan bir firmanõn yöneticisi. Atõklar 
için bir tesis yapmak gerektiğini o da biliyor, ama firmanõn parasal olanaklarõ 
elvermiyor. Denizi her gün kirletiyor olmak mesleki ve ahlaki inançlarõna ters 
düşüyor. Ancak "çaresizliğimi ve iyi niyetli olduğumu herkes bildiğine göre 
sorun yok" diye düşünüyor. Durum meslek etiği açõsõndan ele alõndõğõnda 
nasõl bir sonuç ortaya çõkar?

- Bir kamu kuruluşunun ihalelerine sürekli olarak girmekte olan bir 
mühendislik firmasõ bir süre sonra o kamu kuruluşunda ihaleleri hazõrlamakla 
görevli olan mühendise/mimara görev öneriyor. Mühendis/Mimar görevi kabul 
etmeli midir?

- Müteahhit karnesi almaya hak kazanmõş bir mühendis / mimar bu karneyi 
kullanmõyor. Bu karneyi kiralamak üzere kendisine bir öneri geliyor. Mühendis 
/ Mimar ne yapmalõdõr?

- Bir kamu kumlusunda çalõşmakta olan kontrol mühendisi kontrollük hizmeti 
yapmak üzere şantiye binasõna müteahhidin arabasõyla gidip geliyor. Kamu 
kuruluşunda çalõşmakta olan bir başka mühendis ise kendisiyle iş yapan 
müteahhit firma yetkililerinden  armağanlar almakta sakõnca görmüyor. Bu 
durumlar meslek etiği ile bağdaşõr mõ?

- Bir mühendis, müşterisinin projesinin belli bölümlerini iş güvenliği
açõsõndan riskli buluyor, müşteri bu görüşe katõlmõyor. Sonunda mühendis işi 
sürdürmeyi reddediyor, bu arada, karşõlõğõnõ almõş olmakla birlikte, yaptõğõ 
çizimleri de müşteriye vermiyor. Mühendisin davranõşõ meslek ahlakõna uygun 
mu? Çizimleri müşterisine vermemesi haklõ bir davranõş mõ?

Bu tür sorularõn ve olaylarõn sayõsõ kolaylõkla artabilir. Bunlar günlük 
yaşamõmõzda karşõlaşabileceğimiz durumlardõr. Acaba bunlar üzerinde daha 
uzun düşünmenin ve mimarlõk ve mühendislik mesleğinin daha iyi bir biçimde 
yapõlmasõ bakõmõndan bazõ çözüm yollarõ aramanõn zamanõ geldi mi ? Ya da 
şimdi neden kalkõp da bu durumlarõ sorgulama gereği duyuyoruz? Bu soruyu 
yanõtlamak için başka mesleklerde ne gibi gelişmeler olmuş, ona bir bakalõm.



Çeşitli Mesleklerde Davranõş Kurallarõ
Bilindiği gibi hekimler ve avukatlar kendi mesleklerini hakkõyla ve doğru 

yapabilmek için bazõ "mesleki davranõş kurallarõna" yâ da "etik kurallara" sahip 
bulunuyorlar. Deontoloji (ahlaki yükümlülükler bilgisi) adõ da verilebilen bu 
kurallar meslek yaşamõnõ düzenliyor ve onlara mesleki yükümlülüklerinin 
nerede başlayõp, nerede bittiğini gösteriyor. Özellikle hekimler hastalarõna 
zarar vermemek, toplumun çõkarlarõnõ korumak ve mesleklerine sahip çõkmak 
için bu kurallarõ daha okul sõralarõnda öğreniyorlar. Son günlerde gazeteciler 
de mesleki hak ve sorumluluklarõnõn neler olduğunu saptayarak bütün 
meslektaşlarõnõn bunlara uymasõnõ istediler. Toplumun çõkarcõ bir takõnõ 
gazetecilik pratiklerinden zarar görmesini engellemek için yapõlan bu girişim 
daha henüz çok yeni. Sonuçlarõnõn alõnmasõ için ciddi bir mücadele gerektiği 
açõk. Benzer bir gelişmenin de reklamcõlõk sektöründe yaşanmakta olduğunu 
görüyoruz.

TMMOB anayasada ve ilgili yasalarda belirtilmiş görevleri çerçevesinde 
şimdiye kadar mesleki davranõş alanõnda da çõkan sorunlarõ çözüme 
kavuşturmaya çalõştõ. 6235 sayõlõ yasa TMMOB'ye "...mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarõnõn 
birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kõlmak 
üzere meslek disiplinini ve ahlakõnõ korumak için gerekli gördüğü bütün 
teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak..." görevini verdiği için bugüne dek 
TMMOB'ye bağlõ odalar, üyelerinin tüzüklerine uymayan durumlarõnõ onur 
kurullarõna götürdüler ve onur kurullarõ tüzüklerin çerçevesinde yasa 
tarafõndan da verilmiş olan bu görevi yerine getirmeye çalõştõlar. Ancak öyle 
görünüyor ki, mimar ve mühendisler olarak bizler için mesleğimizin bazõ 
davranõş kurallarõnõ tanõmlamak ve onlarõ õsrarla kollamak, bu kurallarõ titizlikle 
uygulayanlarõ desteklemek üzere dayanõşma içinde olmak gibi bir zorunluluk 
da gündemde yer alõyor. Sözünü ettiğimiz bu mesleki davranõş kurallarõna etik 
kurallar* adõ da veriliyor.

Etik Nedir? Etik Kurallar ya da Mesleki Davranõş Kurallarõ Nelerdir?
Bu noktada etik konusu üzerinde durmak gerekiyor; ancak bunu 

yaparken bu notlarõ hazõrlayan bizler de kendi uzmanlõk sõnõrlarõmõzõ fazla 
zorlamamaya çaba harcadõk. Felsefecilerin görüşlerinden yararlanmakla 
birlikte onlarõn uzmanlõk alanõna girmek istemedik. Etik felsefesi ya da ahlak 
felsefesi felsefenin en eski konularõndan birisidir. Neyin iyi, neyin kötü olduğu, 
doğrunun yanlõşõn ne anlama geldiği konularõ felsefenin başõndan beri 
tartõştõğõ konulardõr. Pek çok felsefeciye göre etik ile ahlak arasõnda ayrõmlar 
yapmak gerekiyor. (Tabii oldukça fazla etik ve ahlak tanõmõ olduğunu da 
belirtmeliyiz.) Bir kõsõm felsefeciye göre, ahlak insanlarõn yaşamlarõ sõrasõnda 
uyduklarõ ilkeler, erdemler vb.dir. Ahlak felsefesi ise ahlak ve onun doğasõ 
üzerine, onun temelleri üzerine yapõlan düşünme eylemi, neyin daha doğru, 
daha iyi olabileceğine ilişkin bir arayõştõr. Dolayõsõyla etik açõk uçlu ve felsefi 
olarak mantõk ve metodoloji gibi ahlakõn alanõnõn ötesine geçebilen konularõ 
da kapsayabilen bir alandõr.

Peki, neyin etik olduğuna, neyin etik olmadõğõna nasõl karar 
verilecektir?
Gerçekten de neyin ahlaki, adil ve uygun olmak bakõmõndan referans 
oluşturacağõnõn mutlak bir yanõtõ yoktur. Yasalar gibi insanlarõn davranõş 
kurallarõ da kaynağõnõ toplumdan ve toplumu biçimlendiren üretim 



ilişkilerinden alõrlar ve üretim ilişkilerinin ve toplumun değişimine koşut olarak 
değişirler de. Bu nedenle, "iyi-kötü", "doğru-yanlõş" kavramlarõ, üretim 
ilişkilerinin, dolayõsõyla egemenlik ilişkilerinin neresinde olduğunuza göre 
değişir. Ama bu değişime karşõn artõk insanlõğõn binlerce yõllõk geçmişinden 
süzülen ve evrensel olarak nitelendirilebilecek değerlerin varlõğõndan da söz 
edilebilir, örneğin yalan söylememek; insanlarõ bilerek incitmemek; kendi 
çõkarlarõnõ korurken başkalarõna zarar vermemek; zor durumda olanõn 
yardõmõna koşmak; dürüst olmak; adil olmak;sõr saklamak gibi. Bu alanda 
çeşitli bakõş açõlarõnõn bulunduğunu söylemekle yetinelim ve esas tartõşma 
konumuz olan meslek etiği ya da mesleki davranõş kurallarõ konusuna 
dönelim. Mesleki davranõş kurallarõ ya da İngilizce konuşulan ülkelerde daha 
çok kullanõlan deyimiyle "et i k kurallarõ" (code of ethics), genel anlamda 
doğruyu, iyiyi aramazlar. Mesleki davranõş ya da mesleki etik kurallarõ, bir 
mesleğin yerine getirilmesi sõrasõnda ve bu mesleki hizmetlerle sõnõrlõ olmak 
üzere, neyin yapõlmasõ, neyin yapõlmamasõ gerektiğini belirlemeye çalõşõrlar. 
Tartõşma Notlarõ'nõn giriş bölümünde yer alan örnek konular bunlardan 
birkaçõdõr. Bizim konumuzla ilgili olarak etik kurallarõ ile kastettiğimiz, bir 
mesleğin uygulanmasõ sõrasõnda topluma, hizmetin sunulduğu kişiye, mesleğe 
ve meslektaşlara yönelik ahlaki, yerinde ve adil olduğuna inanõlan davranõş 
ilkeleridir. Eğer mesleki bir örgüt tarafõndan etik kurallar saptanmõşsa, neyin 
yerinde, ahlaki ve adil olduğu bu kurallar çerçevesinde tanõmlanmaya 
çalõşõlmõş demektir. Açõktõr ki bu kurallarõn saptanmõş olmasõndan ve 
uygulamaya konulmasõndan amaçlanan zaten mesleki yaşamõ boyunca 
õsrarla bu ilkeleri uygulamakta olanlarõn desteklenmesi, yeni mühendis ve 
mimarlarõn yanlõş yapmasõnõn önlenmesidir. Öte yandan, tabii ki meslek 
davranõş kurallarõnõn belirlenmesi ya da uygulanmasõ ile "sorunlarõn 
çözüleceği" gibi bir beklenti de söz konusu olmamalõdõr. Ancak, bu kuradan 
uygulamakla kimi yanlõşlõklara engel olma fõrsatõ da yakalanmõş olacaktõr.

Temel amaç, mühendislik ve mimarlõk mesleğinin insanlara daha iyi 
hizmet etmesi için kõlavuzluk görevini sağlamaktõr. Amaç kişilerin 
damgalanmasõ, "ahlaklõ-ahlaksõz" olarak nitelendirilmesi, bu kurallarõn siyasal-
kişisel-yönetsel vb. amaçlarla kullanõlmasõ değildir. Kõsacasõ mesleki davranõş 
kurallarõ ile " mühendislik ve mimarlõk hizmetini ne yaparsak, nasõl davranõrsak
daha iyi veririz " sorusuna yanõt aramõş oluyoruz. Bir örgütün etik kurallar 
geliştirmesi ve uygulamaya sokmasõnõn pek çok bakõmdan tartõşmalõ bir süreç 
olduğuna da dikkat çekmek isteriz. Dünyada etik kurallar belirleyen ya da 
belirlemeyen örgütler, etik kurallardan yana olan ya da olmayan felsefeciler 
vardõr. Örneğin kimi felsefecilere göre, etik açõk uçlu ve eleştirel bir alandõr ve 
bir mesleki kesimin büyük çoğunluğu tarafõndan benimsenmiş olsa bile o 
kesimin tümüne etik kurallar dayatmak etik bir şey değildir. Ayrõca bir 
meslektaşõn eyleminin "ahlaklõ" ya da "ahlaksõz" türünden nitelenmesi bir 
meslek örgütünün de görevi olmamalõdõr.

Biz bu taslağõ hazõrlarken en geniş tartõşmanõn yürütülmesinden yana 
olduk. Mesleki etik kurallarõ, mesleki ahlak kurallarõ ve mesleki davranõş 
kurallarõ deyimlerini birlikte ve eşanlamlõ olarak kullanmaya özen gösterdik ki, 
bu kurallarõn hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ ile amacõmõzõn ahlaki yargõlarda 
bulunmak değil, mimar ve mühendisler için mesleki pratikleri sõrasõnda daha 
iyi ve daha doğru, daha yararlõ olana ulaşmak olduğu ortaya çõkabilsin.

Mühendislik ve Mimarlõk Hizmetleri
"Mesleki Davranõş Kurallarõ" ya da "etik kurallarõ "olarak 



adlandõrdõğõmõz kurallar, bir meslek mensubunun, o meslekle ilgili etkinlikleri 
kapsamõndaki işlerle ilgili olacaktõr. Mühendisler ve mimarlar ne yaparlar? 
Diğer meslekler gibi, özel bir eğitimle kazanõlan mühendislik, bilim ve teknik 
bilginin kullanõmõyla, tek tek insanlarõn ya da toplumun kullandõğõ sistemlerin, 
hizmetlerin, ürünlerin ya da mallarõn üretilmesini içerir.

Mühendislik çağdaş anlamõyla sanayi devriminin bir ürünüdür ve 
belirtilmiş bir gereksinmeye bilimsel ve teknik çözüm getirme sanatõ olarak 
tanõmlanabilir. Mühendislik kapsamõndaki hizmetler, ihtiyacõn belirgin bir 
biçimde tanõmlanmasõ, danõşmanlõk, ön tasarõm, uygulama tasarõmõ, 
yapõlabilirlik araştõrmasõ, imalat yöntemi seçimi, örnek/ model yapõmõ, yapõmõn 
denetlenmesi, teknik pazarlama, dağõtõm, tüketim, işletme ve bakõm hizmetleri 
olarak sõralanabilir.

Mimarlõk mesleğinde ise genellikle kullanõşlõ/dayanõklõ/estetik ürünler 
ortaya çõkartmak mesleki bir amaç olarak kabul edilir. Bütün Türkiye'de geçerli 
olmasõnõ amaçladõğõmõz ve TMMOB bünyesinde uygulamaya sokulacak etik 
kurallar hazõrlanõrken temel olan, bu büyük mimar ve mühendis topluluğunun 
neyin iyi, neyin adil, neyin uygun, neyin ahlaklõ olduğuna ilişkin 
tartõşmasõndan, mesleki pratiğini masaya yatõrmasõndan süzülüp gelen 
ilkelerin, kurallarõn bulunup çõkartõlmasõdõr. Kuşkusuz mesleki pratiğimiz ve 
toplum sürekli değişmekte olduğuna göre bunlar da her zaman yeniden 
tartõşõlarak güncelleştirilmek durumundadõr.

Ayrõca bu kural ve ilkelerin bir kõsmõ yasa hükmü haline gelmiş de 
olabilir. Ancak mesleki davranõş ilkeleri yasalardan çok daha geniş kapsamlõ 
olan ilkelerdir.

Mühendislik Örgütlerinde Etik Kurallarõn Gelişimi
Konuyu açmak için dünyada mesleki davranõş kurallarõnõn gelişimine 

ilişkin kimi örnekler vermekte yarar vardõr. Sivil alandaki mühendislerin 
1820'lerde örgütlenmeye başladõklarõ biliniyor. Yapmõş olduğumuz küçük 
araştõrmaya göre mühendislik ve mimarlõk alanõnda ilk mesleki davranõş 
ilkeleri ise endüstrileşmenin beşiği olan İngiltere'de 22 Şubat 1910'da İngiltere 
İnşaat Mühendisleri Kurumu tarafõndan kabul edildi. Ancak mühendis ve 
mimar odalarõnõn etik ile ilgili çalõşmalarõ çok daha gerilere gidiyor.

Örneğin Amerika Mimarlar Enstitüsü daha 1870 yõlõnda mesleki 
rekabeti düzenleyen kurallar oluşturdu. Amerikan İnşaat Mühendisleri 
Odasõ'nõn gündemine de etik standartlarla ilgili öneriler 1902'lerde geldi. 
Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü 1907 yõlõnda bir taslak hazõrladõ. 
İngiltere'de kabul edilmiş etik kurallar baz alõnarak Amerika'daki ilk mesleki 
davranõş kurallarõ Amerikan Danõşman Mühendisler Enstitüsü tarafõndan 
kabul edildi. 1912 yõlõnda Amerikan elektrik mühendislerinin, 1912 yõlõnda da 
kimya mühendislerinin örgütleri elik kurallarõ uygulamaya soktular. Amerikan 
Makina Mühendisleri Odasõ 1914 yõlõnda tüm mühendislik kuruluşlarõ 
tarafõndan kabul edilebileceğini düşündüğü etik kurallarõ hazõrladõ. Gene 1914 
yõlõnda Amerikan İnşaat Mühendisleri kõsmi bir etik kurallar manzumesini 
benimsedi ve bunlarõn uygulamaya konulmasõ için yoğun uğraş vermeye 
başladõ. Bunlarõ diğer mühendis odalarõ izledi. Ancak tüm odalarõn ortaklaşa 
kabul edeceği mesleki davranõş kurallarõnõn hazõrlanmasõ için çalõşmalarõn 
daha uzunca bir süre aralõksõz sürdürülmesi gerekti.

Amerika Birleşik Devletleri�nde 1968 yõlõnda mühendislik ve mimarlõk 
alanõnda ortak etik kurallarõ oluşturulmak amacõyla bir taslak hazõrlandõ. Ancak
odalarõn altõsõ taslağõn tümünü kabul ederken, iki oda yalnõzca "Temel İlkeler" 



bölümünü uygun gördü ve diğer iki oda da taslağõ hiç uygun görmedi. 1976 
yõlõna gelindiğinde ortak etik kurallarõ oluşturmak için çalõşmalarõ sürdüren 
katõlõmcõ odalarõn 'sekizi "Temel İlkeler" bölümünü, artõsõ �Temel Kurallar"õ ve 
yalnõzca bir tanesi de yol gösterici/kõlavuz kurallarõ kabul etti. Amerika'da 
mesleki davranõş kurallarõnõ yetkinleştirme ve ortak duruma getirme uğraşõ 
halen de sürüyor. 

Avrupa'da her ülkede odalarõn ve onlarõn üst kuruluşlarõnõn kabul ettiği 
mesleki davranõş kurallarõnõn yanõ sõra Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri 
Federasyonu (FEANI) tarafõndan kabul edilmiş olan etik kurallar da 
bulunmaktadõr. Bir mühendis Avrupa Mühendisi unvanõnõ taşõdõğõ sürece bu 
etik kurallara uymak zorundadõr.

Ülkemizde Durum
Yeniden ülkemizde ne tür mesleki davranõş kurallarõnõn geçerli olmasõ 

gerektiği sorununa dönecek olursak, bu kurallarõn büyük bir çoğunluk 
tarafõndan kabul görmüş ve uygulanabilir olmasõ gerektiği gerçeğinin altõ 
çizilmelidir. Gerçekten de, çok haklõ görülebilecek, ama uygulanma yeteneği 
olmayan kurallar yerine uygulanma yeteneği olan kararlar üretmek daha 
doğru olsa gerektir.
  Öte yandan, karşõmõza şöyle bir sorunun çõkacağõnõ da söyleyebiliriz : 
Örneğin rüşvet alma ya da verme eyleminin önüne geçilmesinin mesleki 
davranõş ilkeleri içinde yer almasõ gerektiği kuşkusuzdur. Ama geçmişte -
mühendis kökenli- bir başbakanõn bile rüşvet almayõ sevimli göstermesi gibi 
vahim durumlarõn var olduğu, toplumdaki çürümenin yaygõnlaştõrõldõğõ göz 
önüne alõnõrsa, bu mesleki kuralõn uygulamaya sokulmasõnõn toplumdaki 
çürümeye karşõ bir mücadeleyle desteklenmesi sağlanamadõkça sonuca 
ulaşmakta zorlanõlabileceği açõktõr. Bir başka örneği de çevre alanõndan 
verelim. TMMOB üyelerinin mesleki faaliyetleri sõrasõnda çevreyi korumalarõna 
büyük önem verebilir, bunu etik bir sorumluluk haline getirebilir ve hatta 
yaptõrõm uygulayabilir. Ancak mimar ve mühendislerin çevre konusunda 
mesleki davranõş ilkelerine uymalarõ çok önemli olmakla birlikte, bireysel 
çabanõn yeterli olmadõğõ ve topluca mücadele etmek, politik kararlarõ 
değiştirmeye çalõşmak, çõkarcõlõğa, yağmaya karşõ koymak gibi TMMOB ve 
bağlõ odalarõn bugüne kadar kendi alanlarõnda sürdürdükleri önemli bir görev 
ağõrlõğõnõ korumayõ sürdürecektir.

Kõsacasõ mesleki davranõş kurallarõ hem gerçekçi ve uygulanabilir 
olmalõdõr, hem de mimar ve mühendislerin örgütlü mücadelesiyle 
desteklenmelidir.
TMMOB de yaptõğõ çalõşmalarla bu alandaki sorumluluklarõnõ yerine getirmeyi 
amaçlamõştõr. Meslek davranõş kurallarõ odaklõ çalõşmalarõn sayõsõ çok 
olmamakla birlikte, konu Tüzük çalõşmalarõnda, üye toplantõlarõnda, yayõnlarda 
gündeme gelmiş, özettikle FEANI üyeliği için yapõlan başvuru sonunda 
konuya ilişkin uluslararasõ belgeler çeşitli organlarda ve başka çalõşmalarda 
ele alõnmõştõr. Kõsaca aşağõdaki Örnekleri vermekle yetinelim:

=> Mühendisin Yemini TMMOB'nin ilk kuruluş yõllarõnda yürürlüğe koyulan bir 
belgedir "Bana verilen mühendislik unvanõna daima layõk olmaya, onun bana 
sağladõğõ yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek, hangi şartlar altõnda olursa 
olsun onlarõ ancak iyiye kutlanmaya, yurduma ve insanlõğa yararlõ olmaya,
kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalõşacağõma 
namusum üzerine yemin ederim." Bu yemin bugün halâ kimi 



üniversitelerimizin mühendislik bölümlerinde öğretilmektedir. ;

=> 1956 yõlõnda "6235 Sayõlõ TMMOB Kanunu Hakkõnda Birlik ve Oda 
Çalõşmalarõ" çerçevesinde "USA Engineers, Council for Professional 
Development" 25 Ekim 1947 tarihli belgeden derlenen "Mühendislerin Ahlak 
Kaideleri� adlõ bir çalõşma yayõnlanmõştõr.

=> Mimarlar Odasõnõn 1971 yõlõnda yürürlüğe koyduğu " Mimarlõk mesleğinin 
Uygulama, Mimarlar Arasõ Dayanõşma, Mimarlõk Şeref ve Haysiyetini Koruma 
Yönetmeliği" mimarlarõnõn uymak zorunda olduklarõ kurallarõ belirlemektedir. ( 
Yönetmelik ekte verilmiştir.) Ayrõca doğrudan doğruya etik kurallarõnõn 
belirlenmesi gibi bir amacõ olmakta birlikte 7 -9 Ekim 1993 tarihinde Türkiye 
Mimarlõğõ Sempozyumunda "Kimlik Meşruiyet, Etik" konusu ele alõnmõştõr.

=> 1997 yõlõnda WFEO ve FEANİ üyeliği çerçevesinde "etik kurallarõ" çalõşma 
ve düzenlemeleri yapõlmõş ancak sonuçlandõrõlmamõştõr.

=> Nihayet konuya ilişkin en son etkinlik, Makina M.O. tarafõndan 20-23 Ekim 
1997 tarihinde düzenlenen III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresindeki 
"Mühendislik Etiği Paneli" ve bu panel ile ilgili yayõn olmuştur.

Mühendislik ve Mimarlõk Eğitimi İçinde Etik Eğitiminin Yeri
Yurtdõşõnda mühendislik ve mimarlõk eğitimi veren eğitim kurumlarõnda 

mesleki etik eğitimi özel bir yer tutmaktadõr. Konu son yõllarda daha da Önem 
kazanmaktadõr. ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) 
akreditasyon için etik eğitimini zorunlu görmektedir. ŞEFİ (Avrupa Mühendislik 
Eğitimi Demeği) tüm Avrupa için geçerli olabilecek bir çerçeve program 
üzerinde çalõşmaktadõr.
Bu "Tartõşma Notlarõ" hazõrlanõrken üniversitelerimize yazõ yazõlmõş, 
çalõşmalar hakkõnda bilgi verilmiş ve "meslek etiği eğitimi" verip vermedikleri 
sorulmuştur. Verilmiş olan yanõtlardan üniversitelerimizin gündemine mesleki 
etik konusunun süratle girmekte olduğu görülmüştür. Şu anda Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi'nde Mimarlõk Fakültesi'nde ve Maden Mühendisliği 
Bölümü'nde doğrudan doğruya mesleki etik dersleri verilmektedir. Bazõ 
bölümlerde de bu konu mühendislik dersleri içinde ele alõnmaktadõr. ABET 
süreci içinde konunun başka başka bölümlerde de ele alõnmasõ 
doğrultusunda bir eğilim gözlenmektedir. Bilkent Üniversitesi'nde bilim, 
teknoloji, kalkõnma, çevre ve toplum gibi konularõ ele alan zorunlu bir dersin 
ana başlõklarõndan birisini de etik konusu oluşturmaktadõr. Hacettepe 
Üniversitesi'nde bu konu şimdilik bazõ derslerin içinde ele alõnmaktadõr. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Senatosu etik eğitimini tüm birimler için gerekli görmüş ve 
bazõ bölümlerde de dersleri başlatmõş bulunmaktadõr. Boğaziçi Üniversitesi de 
ABET süreci ile birlikte konuya daha fazla girmenin hazõrlõklarõnõ yapmaktadõr. 
Şu anda bu konu mühendisliğe giriş derslerinden birisinin ana başlõklarõndan 
birisini oluşturmaktadõr. Her ne kadar etik eğitimi, kurallarla ilgili bir pratik 
çalõşma değilse de, ileride meslek mensubu olacak öğrencilerin, ne tür 
kurallar dahilinde çalõşacağõnõ görebilmesi için etik kurallarõnõn belirlenmiş 
olmasõ gerekiyor.

Uygulamaya İlişkin Notlar
Dünyada davranõş kurallarõ belirlemiş olan örgütlerin bir çoğunda "etik 



kurullarõ" yer almaktadõr. Bunlarõn bir bölümü aynõ zamanda "disiplin kurullarõ" 
gibi de çalõşmaktadõr. Görevleri, yetkileri, adlan ne olursa olsun, bu kurullar 
ortaya çõkan konularõ büyük bir titizlikle incelemektedirler ve böylelikle 
geleneklerin oluşmasõna, kurallarõn anlamlarõnõn belirginleşmesine katkõda 
bulunmaktadõrlar. Bu kurullar, meslek davranõş kurallarõ uygulamasõnõn 
temelini oluşturmaktadõrlar.

Uygulamada, halen görev yapmakta olan Oda Onur Kurullarõ ile 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu aynõ zamanda "Etik Kurullarõ" davranabilecekleri 
gibi, TMMOB bünyesinde ve ayrõ ayrõ Odalarda oluşturulabilecek "Etik 
Kurullarõ� tanõmlanabilir, özellikle uygulamanõn ilk dönemlerinde, bu kurullar, 
başvuru üzerine tavsiyelerde bulunabilir, kurallarõn uygulamada denenmesi 
için çalõşabilir. Mesleki Davranõş Kurallarõnõn oluşturulmasõnõn hemen 
ardõndan bu tür Etik Kurullar kurmak düşünülebileceği gibi, konunun iyice 
tartõşõlmasõ, sindirilmesi ve benimsenmesinin ardõndan bu tür kurullarõn 
oluşturulmasõna da gidilebilir. Bir başka yaklaşõm da, bu kurallarõ yalnõzca 
esinleyici -kõlavuz kurallar olarak görmek ve kovuşturmaya hiç yer vermemek 
olabilir.

Ne Yapmak İstiyoruz?
TMMOB'nin kuruluş yõllarõndan başlayarak bugüne kadar çeşitli 

şekillerde, çeşitli platformlarda ele alõnan konu bu kez de Mühendislik 
Mimarlõk Kurultayõ çerçevesinde ele alõnmaktadõr. İşte bu "Tartõşma Notlarõ" 
ile amaçlanan, bu kurallarõn belirlenmesi, uygulanmasõ, eğitimi için tartõşma 
sürecini başlatmaktõr.

Bu "Tartõşma Notlarõ"nõn amacõ da konunun tartõşõlmasõna bir zemin 
hazõrlamaktõr. Üyelerimizden bu kurallarõn belirlenmesi için bir talep var mõdõr? 
Toplumun diğer kesimlerinden böyle bir talep var mõdõr? Yoksa kendi 
kendimizi "cendereye" mi alõyoruz ve kimi meslektaşlarõmõzõn tartõşmalar 
sõrasõnda belirttikleri gibi bunu yapmakla "gereksiz bir iş mi yapõyoruz?" 
Toplumda çürümenin, yolsuzluğun her kesimi sardõğõ, meslek kurallarõna 
sahip olanlarõn bile zaman zaman bu kurallarõ görmezlikten geldiği bir 
ortamda "bir tek biz mi kaldõk?" Yoksa, mühendislik - mimarlõk hizmetlerinin 
yaşamõn her geçen gün daha çok noktasõnda etkisini duyurmasõ, daha çok 
insanõ etkilemesi vb. gibi gelişmeler, toplum yararõnõn korunmasõ gereği, 
meslek içi düzenlemenin iyileştirilmesini bir zorunluluk haline mi getiriyor?

Etik Kurallarõ tartõşmasõnõn amaçlarõndan birisi tam da bu tartõşma 
ortamõnõn sağlanmasõdõr. Mesleki davranõş ilke ve kurallarõ tartõşmasõ her 
şeyden önce eleştirel bir inceleme süreci olmak zorundadõr. Bu süreç ilkelerin 
ve kurallarõn belirlenmesi kadar önemlidir. Bu çerçevede hazõrlanmõş olan 
taslak olabildiğince yaygõn bir biçimde tartõşõlmaya açõlacaktõr.

Özetleyecek olursak, bu Tartõşma Notlarõ'nõn ve Mühendislik Mimarlõk 
Kurultayõ sürecinde planlanan üye toplantõlarõnõn amacõ, aşağõdaki, 
birbirleriyle ilişkili sorularõn yanõtlanmasõdõr:

1. Bir "Meslek Davranõş Kurallarõ" gerekli midir?
Yukarõda da belirtildiği gibi, mevcut TMMOB Tüzüğü ile Odalarõn Tüzük ve 
Yönetmeliklerinde belirlenmiş kurallar dõşõnda ayrõca "Meslek Davranõş 
Kurallarõ" olmalõ mõdõr? FEANI ve Avrupa Mühendisliği ya da akreditasyon söz 
konusu olmasaydõ böyle bir gereksinme olacak mõydõ? ya da toplumda 
soygunlar, vurgunlar, çete ilişkileri dururken, toplumun içinde bulunduğu 
olumsuz koşullardan sorumlu olanlar mühendis ve mimarlar mõdõrlar ki böyle 



bir girişimde bulunsunlar?

2. "Mesleki Davranõş Kurallarõ" hangi amaçla belirlenmelidir? Etik kurallarõnõn 
geliştirilmesinin çeşitli amaçlarõ olabilir.
Bunlardan ilki esinleyici-kõlavuz kurallardõr. Bu durumda hedeflerin ve ilkelerin 
genel anlamda belirtilmesi yeterli olacaktõr. Bu kurallarõn ayrõntõlõ olmasõ da 
gerekmemektedir. İkinci tür eğitim amaçlõ kurallardõr. Bu durumda ilkelerle 
birlikte açõk kurallar da belirtilir; bu tür kurallarõn temel amacõ, karmaşõk 
durumlarda,  meslektaşlarõn  başvurabilecekleri  ahlaki  kõlavuzluk yapmaktõr.

Üçüncü tür ise düzenleyici kurallardõr. Bu durumda »keler ve kurallar 
açõk bir biçimde -belirlenir ve kurallara- uyulmamasõ durumunda hangi 
yaptõrõmlarõn  uygulanacağõ belirtilir. TMMOB açõsõndan bu durum, meslek 
davranõş kurallarõnõn tüzük ve yönetmelik hükümlerine yansõtõlmasõ anlamõna 
gelecektir. Ayrõca işlemin mevcut organlar aracõlõğõyla mõ (onur kurullarõ) 
yoksa yeni oluşturulacak kurullar aracõlõğõyla mõ (etik kurullarõ) belirlenmelidir.

Etik kurallarõ sayõlan bu üç türün bir bileşimi de olabilir. Şimdi verilmesi 
gereken karar etik kurallarõnõn hangi amaçla belirleneceğidir? Bu soruya 
verilecek yânõt, kuşkusuz aynõ zamanda "etik kurallarõnõn" içeriğini de 
etkileyecektir.

3. Bu kurallarõn kapsamõ ne olmalõdõr?
Kapsamõn genişliği ve hangi düzeydeki ayrõntõlara inilmesi gerektiği 

tartõşmalõ bir konudur. Kapsam öncelikle kurallarõn amacõna bağlõdõr. Burada 
sunduğumuz "Mesleki Davranõş Kurallarõ ilk Taslağõ" yalnõzca tartõşmalarõ 
daha verimli kõlmak için yapõlmõş bir girişimdir. Bu taslak özellikle ayrõntõlõ ve 
geniş kapsamlõ bir biçimde hazõrlanmamõştõr. Kurallarõn bu kapsamda 
tutulmasõ gibi. bir zorunluluk yoktur. Ayrõntõlar gerekiyor mu, kapsam 
genişlemeli mi? Bunlar tartõşma surecine katõlan mühendisler ve mimarlar 
tarafõndan önerilmeli ve kararlaştõrõlmalõdõr.

4. "Mesleki Davranõş Kurallarõ" nasõl ve ne zaman uygulanmalõdõr?
Diyelim ki "Mesleki Davranõş Kurallarõnõn" gerekliliğine karar verildi. 

Diyelim ki bu kurallarõn hangi amaçla belirlendiğine ve kapsamõna karar 
verildi. Bir başka soru gündeme geliyor: bu kurallar hemen mi (yani, tartõşma 
sürecinin sonunda ye TMMOB Genel Kurulunda kabul edilmesiyle birlikte mi), 
yoksa, örneğin bir dönem sonra mõ uygulanmalõdõr?

Bu tartõşma süreci bize şimdiye dek şok fazla dikkatimizi çekmeyen 
kimi olaylarõn analizini yapma, dünya pratiğini izleme, kendi özgürlüklerimizi 
ortaya çõkartma gibi olanaklar tanõyarak ve mesleki üzerine bir yeniden 
düşünme süreci oluşturarak başlõ bir büyük yarar sağlayacaktõr. Ayrõca 
üniversitelerle sağlanacak eşgüdümle birlikte üniversitelerin de etik alanõna 
ağõrlõklõ yer vermesinin sonucunda, üniversitelerde mühendis adaylarõ bu 
konularõ tartõşmõş olarak mezun olacaklarõ için çok daha birikimli olarak 
mesleki faaliyete başlayacaklardõr. Öte yandan mühendislik ve mimarlõk 
mesleki davranõş kurallarõ hazõrlandõktan sonra mimarlõk ve mühendislik 
alanõndaki başka örgütler de bu kurallarõ alarak kendi örgütlerinde 
uygulamaya sokabilecek ve böylece kurallarõ yaygõnlaşmasõna katkõda 
bulunabileceklerdir.

Şu anda mesleki davranõş kurallarõ oluşturma görevinin en başõndayõz. 
Bu kurallarõn akõbetinin onlarõn oluşturulmasõna ilişkin çalõşmanõn büyük bir 
katõlõmla ve ulaşõlabilen her üyenin görüşü alõnarak, konunun enine boyuna 



tartõşõlmasõ sağlanarak yapõlmasõna bağlõ olduğuna sanõrõz her üyemiz 
katõlacaktõr.

MESLEKİ ETİK KURALLARINDAN ÖRNEKLER*

TMMOB MİMARLAR ODASI 
MİMARLIK MESLEĞİNİ UYGULAMA, MİMARLAR ARASI DAYANIŞMA, 
MİMARLIK ŞEREF VE HAYSİYETİNİ KORUMA YÖNETMELİĞİ
(Yürürlük tarihi 13 Şubat 1971)

BÖLÜM I
AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 - Bu yönetmelik, mimarlõk mesleğini uygulama, mimarlar arasõ 
dayanõşma, mimarlõk şeref ve haysiyeti gereği, Mimarlar Odasõ üyelerinin 
uymak zorunda olduklarõ kurallarõ kapsar.

Madde 2- Bu yönetmelik, 6235 sayõlõ Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği 
Yasasõnõn 2. maddesi (b) ve (c) fõkralarõyla, TMMOB Yönetmeliğinin 71/f ve 
Mimarlar Odasõ Yönetmeliğinin 28. Maddesinin (b) ve (g) fõkralarõna 
dayanõlarak yürürlüğe konmuştur ve bütün Mimarlar Odasõ üyelerini bağlar.

Madde 3- Bu yönetmelikte belirtilen kurallara uymayanlar ve aykõrõ davranõşta 
bulunanlar Oda Yönetim Kurulunca Haysiyet Divanõna sevk olunur.

BÖLÜM II
KURALLAR

Madde 4- Mesleki çalõşmalarõnda bütün mimarlar, toplum içinde meslek 
topluluğunun birer temsilcisi durumundadõrlar ve yürürlükte bulunan 
mimarlõkla ilgili bütün yasa, tüzük ve yönetmeliklere, mesleğin uygulanmasõ 
konusundaki Oda kararlarõna uymak zorundadõrlar. Aykõrõ hareketler meslek 
haysiyetini zedeleyici davranõşlar olarak nitelenir.

Mesleğin yücelmesi ve meslektaşlar arasõnda dayanõşmanõn 
sağlanmasõ için meslek uygulamada Genel Kurul kararlarõna veya Genel 
Kurulun toplanmadõğõ zamanlarda Oda Yomum Kurulunca aynõ mahiyette 
alõnacak kararlara bütün üyeler kayõtsõz şartsõz uyacaklardõr.

Mimarlarõn birbirleri ile ilişkileri;

Madde 5- Mimarlarõn birbirleriyle ilişkilerinde şu esaslar gözetilir:
5.1. Mimarlar doğrudan doğruya ya da dolaylõ şekilde meslektaşlarõna bilerek 
zarar verecek duruma düşmekten kendini sakõnacaktõr.

5.2. Mimar, bir işi alabilmek için başka meslektaşlarõnõ mesleki bakõmdan 
kötüleyici, küçümseyici tarzda hareket etmeyecektir.

5.3. Her mimar, başkasõ tarafõndan tanzim edilmiş bir projenin tadilatõnõ 
müellifinin muvafakati olmadan yapamaz. Müellifi bulunmamasõ ya da 
muvafakatini alamamasõ halinde Mimarlar Odasõ'nõn ilgili Şube yada 
Temsilciliği arada hakem rolü oynayarak durumu sonuca bağlar.



5.4. Her mimar, projesi başka bir meslektaşõ tarafõndan tanzim edilmiş bir 
yapõnõn fenni sorumluluğunu kabullenmeden önce durumu proje müellifine 
bildirmek ve onun muvafakatini almak zorundadõr. Muvafakat verilmemesi 
halinde Mimarlar
Odasõ'nõn ilgili Şubesi arada hakem, rolü oynayarak durumu sonuca bağlar.

5.5. Her mimar meslektaşlarõnõn eserlerini ve çalõşmalarõnõ tahkir edici bir 
şekilde eleştirmekten kaçõnacaktõr. Keza her mimar, kendi eserinin aynõ 
esaslar dahilinde eleştirilmesini hoş karşõlamalõdõr.

5.6. Her mimar daha önce sõnõrlõ ya da genel yarõşmasõ yapõlmõş yahut teklif 
alma işi idarece tamamlanarak sonuca bağlanmõş ve dolayõsõyla en uygun 
proje müellifi belli olmuş bir iş için işveren tarafõndan daha sonra kendisine 
yapõlacak iş önerisini Mimarlar Odasõ'na haber vermek zorundadõr. Mimarlar
Odasõ araya girerek böyle bir konuda hakemlik görevini yerine getirir.

Mimarlarõn iş sahipleriyle ilişkileri
Madde 6- Mimarlar, iş sahipleriyle ilişkilerinde aşağõdaki esaslara 
uyacaklardõr:

6.1. Mimar, mesleği ile ilgili her türlü proje ve fenni evrak düzenlenmesi 
işlerinde ve mesleki tatbikat esnasõnda bütün bilgisi ve tecrübesi ile toplumun, 
mimarlõk topluluğunun, meslektaşlarõnõn ve mal sahibinin hak ve menfaatlerini 
korumak ve bu konudaki Oda kurallarõna uymak zorundadõr.

6.2. Mimar, mal sahibine kanun, tüzük, imar planõ ve yönetmeliklerde 
gösterilenlerden başka özel haklar atacağõnõ ve imtiyazlar sağlayacağõnõ vaat 
edemez.

6.3. Mimar, mal sahibi ile yaptõğõ görüşmelerde, mal sahibine bile bile yanõltõcõ 
bilgiler veremez ya da işi olduğundan farklõ gösteremez, onun bu konudaki 
bilgi noksanlõğõnõ kötüye kullanamaz.

6.4. Mimar, Mimarlar Odasõ'nca kabul edilmiş olan mesleki hizmet 
standartlarõ, asgari ücret tarifesi ile bu yönetmelikte, belirtilen hükümleri ve 
benzeri gibi meslek uygulamasõndaki esastan tespit eden her türlü vesikayõ, 
lüzum
hasõl olunca, iş sahibinin bilgisine sunmakla görevlidir.

6.5. Mimar, iş sahibi ile aktettiği sözleşme hükümlerine uymaya, hizmetin 
yürütülmesinde azami gayret ve iyi niyet sarf etmeye zorunludur.
Mimarlarõn iş tutumlarõnda uyacaklarõ esaslar

Madde 7- Mimarlarõn iş tutumlarõnda uyacaklarõ esaslar şunlardõr:
7.1. Mimar, proje ve yapõ tatbikatõndaki hizmetler için gerçeğe aykõrõ olarak 
kendisinin kaliteli ve ucuz bina yaptõğõnõ ya da zamandan tasarruf sağladõğõnõ, 
ucuz ve süratti hizmet yaptõğõnõ ya da buna benzer bir hususu ileri sürerek ilan
veremez. Hiçbir şekilde reklam yapamaz.

Her mimar ancak bizzat uyguladõğõ ve baş sorumlusu olduğu bir yapõ 
uygulamasõnõn sistemini yapõnõn teknik özelliklerini ve uygulama sonuçlarõnõ 



teşvik ettirmek suretiyle kamuya duyurabilir.

7.2. Mimar, başka bir meslektaşõna, ondan herhangi bir menfaat sağlamak 
amacõ ile proje eklerinin düzenlenmesi, mesleki kontrollük ve yapõnõn fenni 
tatbikatõ sorumluluğu hususlarõnda bir iş tavassutunda bulunamayacağõ gibi 
kendisine
başka bir şahõs tarafõndan bu anlamda yapõlacak bir teklifi kabul
edemez.

Mimarlarõn bilirkişilik hizmetlerinde uyacaklarõ esaslar
Madde 8- Mimarlarõn bilirkişilik hakemlik ve eksperlik görevlerinde uyacaklarõ 
esaslar aşağõdadõr. Mimarõn, bilirkişilik hakemlik ve eksperlik görevlerinde 
taraflardan ya da onlara bağlõ gerçek ve tüzel kişilerden vaki olacak ve kendi 
lehlerinde karar verilmesini amaç güden herhangi bir menfaat teklifini kabul 
edemeyeceği tabidir. Fakat mimar, bu teklifi diğer taraf ve ilgili makama 
duyurmakla görevlidir.

Mimarlarõn yarõşmalarda uyacaklarõ esaslar
Madde 9- yarõşmalarda mimarlar şu esaslara uymak zorundadõrlar.
9.1. Mimarlar her türlü mimarlõk ve şehircilik yarõşmalarõnda "Mimarlar Odasõ  
Mimarlõk ve Şehircilik Yarõşmalarõ Düzeni"ne uygun hareket etmek 
zorundadõr.

9.2. Bütün Mimarlar Odasõ üyeleri, danõşman, asli ve yedek jüri üyesi ve 
yarõşmacõ olarak, herhangi bir yarõşmanõn Mimarlar Odasõnca boykot 
edildiğinin  gazete ile ilan edilmesinden sonra aksine bir yeni duyuru oluncaya 
kadar
boykotta adõ geçen jüri çalõşmalarõna ve yarõşmaya katõlmamak
zorundadõr.

9.3. Her mimar, vaktiyle kõsmi ya da genel yarõşmasõ yapõlmõş yahut teklif 
alma işi idarece tamamlanarak sonuca bağlanmõş ve dolayõsõyla en uygun 
proje müellifi belli olmuş bir iş için işveren tarafõndan daha sonra kendisine 
yapõlacak iş teklifini Mimarlar Odasõ'na haber vermek zorundadõr. Mimarlar 
Odasõ araya girerek böyle bir konuda hakemlik görevini yerine getirir.

BÖLÜM III
YÜRÜRLÜK

Madde 10- Bu yönetmelik değişikliği yayõm tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

DÜNYA MÜHENDİS ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (WFEO)
GENEL İLKELER

Etik genel olarak ahlaki görev ve yükümlülükleri ele alan disiplin ya da 
çalõşma alanõ olarak anlaşõlõr. Bu da beklenebileceği gibi, gerektiği zaman belli 
bir davranõş ya da hareketin uygun olup olmadõğõna karar verebilmek için 
kullanõlan bir dizi düzenleyici ilke ya da değerin ortaya çõkmasõna yol açar. Bu 
ilkeler de genellikle ya idealist ve esinleyici doğaya sahip olan genel yol 
gösterici ilkeler ya da buna alternatif olarak, daha zorlayõcõ duruma getirmek 
amacõyla yasal veya emir kipinden terimlerle ifade edilmiş bir dizi ayrõntõlõ ve 



özgül kurallar şeklinde sunulur. Mühendislik mesleği de içinde olmak üzere, 
kendi kendine ilişkin düzenlemeler yapma yetki ve ayrõcalõğõ verilmiş olan 
meslekler, sorumlu mesleki pratiğin temelini ve çerçevesini oluşturan mesleki 
etik kurallarõ olarak bir dizi ana ilkeyi benimseyerek ilk alternatifi kabul etme 
eğilimi içinde olmuşlardõr. Bu bağlamdan hareketle de, mesleki etik kurallarõ 
zaman zaman yanlõş bir biçimde, pasif gözlem amacõyla oluşturulmuş bir dizi 
davranõş "kuralõ" olarak yorumlanmõştõr. Mesleğini uygulamakta olan 
mühendisler için daha uygun bir kullanõm, gündelik uğraş içinde karar almayõ 
gerektiren durumlarda ana ilkelerin Özünü dinamik bir biçimde, durumun yol 
açtõğõ gereksinimlere yanõt vererek yorumlamaktõr. Sonuç olarak, mesleki etik 
kuradan asgari davranõş standart! olmaktan çok, profesyonellere günlük 
çalõşmalarõ içinde yol göstermesi gereken bir dizi ilkeden oluşur.
Özetle, aşağõda sunulmuş olan kurallar modeli, mühendislerin mesleki 
sorumluluklarõnõ yerine getirmelerine ilişkin olarak mühendislerin ve toplumun 
beklentilerinin ifadesidir. Kurallar doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik, insan 
yaşamõna ve refahõna saygõ, hakkaniyet, açõklõk, yeterlilik ve sorumluluk genel 
ilkeleri üzerinde temellendirilmiştir. Bu daha genel etik ilke ve hususlarõn bir 
bölümünü evrensel uygulanabilirliğinin daha fazla olduğu sanõlmakla birlikte, 
yalnõzca tikel olarak profesyonel mühendislik pratiğine uygulanabilir olduğu 
sanõlan ilkeler belirlenmiştir. Bununla birlikte, genel , olarak mesleki etiğin bir 
bölümünü oluşturduğu düşünülmeyen etik ilkeler ya da hususlar da zaman 
zaman mühendisin mesleki rolü ile ilişkili olabilir.

ETİK KURALLAR MODELİ
Profesyonel Mühendisler, onurlu ve ahlaklõ bir biçimde davranõrlar. 

Profesyonel Mühendisler doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik değerlerinden 
yâna tavõr alõrlar ve insan yaşamõnõ ve refahõnõ ve çevreyi gözetirler. Bu temel 
ilkeleri korumak üzere, Profesyonel Mühendisler;
� Kamunun güvenliğini, sağlõğõnõ ve refahõnõ ve çevrenin korunmasõnõ her 
şeyin üstünde tutarlar ve işyerlerinde sağlõk ve güvenliği geliştirirler.
� Yalnõzca yeterli olduklarõ alanlarda hizmet sunar, danõşmanlõk yapar yâ da 
mühendislik görevleri üstlenirler ve işlerini dikkatli ve gayretli bir biçimde 
yaparlar.
� Müşteri ya da işverenlerinin güvenilir birer iş göreni olarak hareket ederler, 
mahremiyeti korurlar ve çõkar çatõşmalarõnõ açõğa çõkartõrlar.
� Yeterliliklerini sürdürmek için kendilerini sürekli bilgili kõlarlar,
uygulama yaptõklarõ alanda varolan bilgiyi artõrmaya çaba gösterirler ve 
astlarõnõn mesleki gelişimi için olanaklar hazõrlarlar.
� Müşterilerine, iş arkadaşlarõna ve başkalarõna karşõ davranõşlarõ hakkaniyet 
ve iyi niyet temelindedir; herkesin hakkõnõ verir, kendi haklarõna düşeni kabul 
ederler; dürüstlük ve hakkaniyet temelinde mesleki eleştiride bulunurlar.
� Hareketlerinin  ve projelerinin toplumsal ve çevresel sonuçlarõna dikkat 
ederler ve müşteri ve işverenlerinin de dikkat etmesini sağlarlar ve 
mühendislik konularõnõ kamuoyu önünde nesnel ve hakikati yansõtõr bir 
biçimde yorumlamaya
çaba gösterirler.
� İşveren ve müşterilerine, mühendislik karar ve yargõlarõna uyulmamasõ ya da 
bunlarõn dikkate alõnmamasõ durumunda doğabilecek sonuçlarõ açõk bir 
biçimde anlatõrlar.
� Mühendislerin ve başkalarõnõn mühendisliğe ilişkin yasa ya da etik dõşõ karar 
ya da uygulamalarõnõ örgütlerine ve/veya gerekli mercilere bildirirler.



ETİK KURALLARIN YORUMLANMASI
Bundan sonraki yorum kõsmõ, kurallarõn daha zor ve birbiri ile ilişkili 

olan bazõ bileşenlerini genişletmekte ve tartõşmaktadõr. Bu ayrõntõlõ
inceleme, kurallarõn bütün maddelerini genişletmek gibi bir çabayõ 
içermemekle birlikte, madde madde gidilerek de sunulmamõştõr. Bu 
yaklaşõmõn hedefi, açõklamanõn odağõnõ daraltmaktansa, onu genişletmektir. 
Profesyonel mühendislik etiği, ayrõlmaz bir bütün ve sabit kurallara 
indirgenemez.
[III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, MMO Yayõn No: 230/3 
yayõnõndan alõnmõştõr]

AVRUPA ULUSAL MÜHENDİS ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (FEANI)
FEANI tarafõndan kabul edilen ve aşağõda verilen etik kurallar 

mühendislerin kendi ülkelerinde uymak zorunda bulunduklarõ etik kurallara 
ilave olarak ele alõnmaktadõr. Bir mühendis AVRUPA MÜHENDİSİ (EUR-ING) 
unvanõnõ taşõdõğõ sürece aşağõdaki etik kurallara da uymak zorundadõr. FEANI 
kayõt kütüğünde yer alan bütün mühendisler bilim ve teknolojinin insanlõk 
yararõna kullanõlmasõ gereği ve mesleki etkinlikleri içerisinde sosyal 
sorumluluk taşõdõklarõ bilincine ulaşmõş olmalõdõrlar. Bu nedenle bu 
mühendisler aşağõda verilen kurallara uyma ve bu kurallarõ yerleştirme 
sorumluluğunu taşõrlar.

KİŞİSEL ETİK KURALLARI
� Mühendis yeteneklerini en yüksek düzeyde geliştirerek meslek alanõ 
içerisindeki en iyi uygulama hizmetini verecek şekilde bir anlayõşa sahip 
olmalõdõr. Çalõştõğõ ülkenin yasalarõna saygõlõ olmalõdõr.
� Mühendisin mesleki dürüstlüğü ve bilgisel alanda ahlaki davranõşõ meslek 
alanõnda analizini yaptõğõ çalõşmalarõn yorumun nihai kararõnõn ve 
bağõmsõzlõğõnõn garantileri olacaktõr.
� Mühendis özgür olarak girdiği her işin karşõlõklõ güvene dayanan 
anlaşmalarõnda  kendi  kendini  vicdani  sorumluluklarla sõnõrlandõracaktõr.
� Mühendis karşõlõklõ kabul edilen ilgili iş anlaşmasõnõn dõşõnda hiçbir ödeme 
kabul etmeyecektir.
� Mühendis mühendislik mesleğine karşõ sorumluluklarõnõ meslek örgütlerinin 
faaliyetleri içerisinde yer alarak ve çalõşarak gösterecektir. Özellikle mesleğin 
gelişmesine ve üyelerin mesleki alanda sürekli eğitimine katkõda bulunabilir.
� Mühendis sadece kullanmaya hak kazandõğõ unvanlarõ kullanacaktõr.

MESLEKİ ETİK KURALLARI
� Mühendis sadece yetkili olduğu alanlardaki işleri yapmayõ kabul edecektir. 
� Bu sõnõrlamanõn ötesinde uygun uzmanlar işbirliği yapmayõ araştõracaktõr.
� Mühendis üzerine aldõğõ işi organize etmek ve sonuçlandõrmak ile 
sorumludur.
� Mühendis kendisinden talep edilen işler konusunda net açõklamalar 
istemelidir. İşin yapõmõ süresince karşõlaşacağõ zorluklarõ aşmak için gerekli 
tüm tedbirleri alacak ve mal ve can güvenliğini garanti edecektir.
� Mühendis verdiği hizmete ve yüklendiği sorumluluklara karşõlõk gelen ücreti 
alacaktõr.
� Mühendis verdiği hizmet ve yüklendiği sorumluluklarla ilgili her bir ücretin 
birbirleri ile uyumlu olmasõnõ sağlamaya çaba gösterecektir.



� Mühendis yaptõğõ işlerde talep ettiği her bir ücretin sunulan hizmet ve alõnan 
sorumluluklarla uyumlu olmasõnõ sağlamaya çaba gösterecektir.
� Mühendis sağlõklõ ve yaşanabilir bir çevreye katkõda bulunmak ve geliştirmek 
için teknik başarõsõnõ en yüksek seviyeye çõkarmak için gayret eder.

SOSYAL SORUMLULUKLAR
Mühendis;
� Amirlerinin, meslektaşlarõnõn ve ikinci derecede ilişkide olduğu kişilerin 
kişisel haklarõnõ ve taleplerini göz önüne alacak ve onlarõn etik ve mesleki 
kurallara uymasõnõ sağlayarak bu hak ve taleplere saygõlõ olacaktõr.
� Doğaya, çevreye, sağlõğa ve güvenliğe saygõlõ olarak insanlõğõn kazanõmõ ve 
gelişimi için çalõşacaktõr.
� Toplumun ilgi alanõ içerisinde bulunan teknik konularõn tam olarak 
anlaşõlabilmesini sağlayabilmek için yalnõzca kendisinin yetkili olduğu 
alanlarda topluma net bilgiler verecektir.
� Mesleğini uyguladõğõ ülkenin geleneksel ve kültürel değerlerine en üst 
seviyede saygõlõ davranacaktõr.
[III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, MMO Yayõn No: 230/3 
yayõnõndan alõnmõştõr]

ULUSLARARASI MİMARLAR BİRLİĞİ (UIA)
DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE ULUSLARARASI AHLAK KURALLARINI, 
HANGİ ÜLKEDE OLURSA OLSUN, DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN 
BÜTÜN MESLEK ADAMLARININ UYACAĞI STANDART DAVRANIŞ 
KURALLARI OLARAK İLAN EDER

Madde 1. (1) Bütün mesleki girişimlerde her bir ülke için geçerli olan kültür ve 
değerler sisteminin göz önüne alõnmasõ esastõr ve standartlar ulusal ölçekte 
belirlenmelidir. Bu kural, en ileri sanayileşmiş ülkeler için geçerli olan 
standartlarõn gelişmekte olan ülkeler için uygun olmayabileceği ya da gereksiz 
sosyal pahalar yaratacağõ kaygõsõnõn bir gereğidir.
(2) Bir toplum için geçerli olan çözümlerin başka toplumlara zorla kabul 
ettirilmesi yolunda çaba harcanmayacaktõr.

Madde 2. Her ülkenin gelişmesinin sorumluluğunun birincil olarak kendisinde 
olduğu ilkesine dayanarak, yerel danõşmanlarõn veya meslek adamlarõnõn 
kendi halklarõnõn gereksinimlerini yorumlamakta, kendi ülkelerinin çevresinin 
nasõl düzenleneceği, planlanacağõ, iyileştirileceği ya da zenginleştireceği 
konusunda görüş geliştirmekte öncelikli haklarõ vardõr ve bu hakka saygõ 
gösterilmelidir.

Madde 3. Meslek adamlarõnõn şekillendirmek sorumluluğunu üstlendikleri 
çevreler, halkõn yaratõcõ dehasõnõn bir ifadesi olmalõ ve kültürlerinin Özünü 
yansõtmalõdõr.

Madde 4. Yukarõda belirtilen ilkelerin bir tamamlayõcõsõ olarak, yabancõ bir 
ülkeden gelen her danõşman, bu işi ister hükümetler arasõ bir anlaşma 
sonucu, ister kaynak sağlayan kuruluşlarõn öne sürdüğü bir koşul olarak, ya 
da özel bir sektör projesi olarak almõş olsun, projenin uygulandõğõ ülkedeki 
danõşmanlar ya da meslek adamlarõ ile işbirliği yapacak ve onlarla uyum 
içinde çalõşacaktõr.



Madde 5. Uygun teknoloji transferini hõzlandõrmak için gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin danõşmanlarõ, kuracaklarõ karşõlõklõ ilişkilerle birbirlerine her türlü 
yardõmõ ve bilgiye ulaşma olanağõnõ sağlayacaklardõr.

Madde 6. Danõşmanlõk hizmetleri gerekli niteliklere, eğitime, deneyime, yasal 
kayõt ve çalõşma iznine sahip bireysel danõşmanlar ya da meslek adamlarõ 
veya başkanlarõ ve yöneticileri istenen hizmeti verebilecek niteliklere sahip 
olan ve diğer çalõşanlarõnõn gerekli performansõ göstermesinden sorumlu 
olduğu firmalar tarafõndan yürütülecektir.

Madde 7. Danõşmanõn mesleki nitelikleri ve dürüstlüğü, hizmet vermekle 
görevlendirildiği sürece bu hizmetin verildiği ülkenin ve halkõnõn yararõna 
çalõşacağõnõn garantisidir.

Madde 8. (1) Danõşman, bu sorumluluklar ister iyi bir vatandaş olmanõn ister 
mesleki çalõşmalarõnõn doğal sonucu olsun, işverene, topluma ve diğer 
meslektaşlarõna karşõ sorumluluklar yükleyen bir mesleği uygulamaktadõr.
(2) Bu görev ve sorumluluklar ancak, bu kişinin amaçlarõ, davranõşlarõ, ahlaki 
değer yargõlarõ ve yeteneği saygõn ve güvenilir olduğu sürece, gereğince 
yerine getirilebilir.

Madde 9. Her ülkede, temel amacõ yasal olarak halkõ korumak olan, mesleğe 
ilişkin yasal düzenlemeler vardõr. Bu yasalar ülkeler arasõnda belirli farklar 
gösterdiğinden, danõşmanlõk hizmeti veren meslek adamõ bu hizmetin verildiği 
ülkenin hükümeti tarafõndan çõkartõlan meslek yasalarõna ve yasal 
düzenlemelere uymak ve mesleğin ahlak kurallarõna saygõ göstermekle 
yükümlüdür.

Madde 10. (1) Bütün meslek kuruluşlarõnõn ortak hedefleri, mesleğin 
uygulanõşõna ilişkin en yüksek düzeyde ahlaki davranõş ve mesleki standart 
kurallarõnõ koymak ve desteklemek, mesleğin üyeleri olan kişilerin mesleki 
davranõşlarõna ilişkin düzenlemeler yapmak ve benzer meslek kuruluşlarõ ile 
işbirliği yapmaktõr.
(2) Yukarõda belirtilen amaçlar çerçevesinde, bir meslek kuruluşu, mesleğin 
herhangi bir üyesi hakkõnda başka bir meslektaşõ, müşterisi, bir meslek 
kuruluşu ya da bir hükümet tarafõndan resmen yapõlan meslek ahlakõna 
uymayan davranõş şikayeti üzerine, şikayetçi hangi ülkede yaşõyor olursa 
olsun gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. [Mimarlar Odasõndan 
sağlanmõştõr]

BİLİM VE MÜHENDİSLİK KURULUŞLARI FEDERASYONU
CNISF (FRANSA)
KİŞİSEL DAVRANIŞ

� Mühendis, kültürünü ve mesleki yeterliliğini, teknik gelişmelere uygun olarak  
geliştirir. Kendisini mesleki yeterliliği çerçevesindeki tamamen teknik konularla 
sõnõrlamaz ; verdiği hizmeti daha da yararlõ kõlmak üzere başkalarõnõn 
konularõnõ da içerecek biçimde bilgisini genişletir.
� Mühendis işine yönelik olarak, profesyonelce dürüstlük, doğruluk ve 
sorumluluk duygusu temelinde dikkatli bir yaklaşõm gösterir. Faaliyette 



bulunduğu  tüm alanlarda davranõşlarõna titizlik gösterir.
� Mühendis işini yalnõzca kendisine tanõnmõş mesleki statü çerçevesinde 
yapar. Yalnõzca resmi olarak hak kazanmõş olduğu sõfat ve unvanlarõ kullanõr.

MESLEKİ DAVRANIŞ
� Mühendis görevini ya da üstlenmiş olduğu işi yalnõzca kendisinin yeterli 
olduğu sõnõrlar içinde yürütür. Bu sõnõrlarõn ötesine geçmek gerektiğinde 
yardõm için istekte bulunur. 
� Mühendis, kendisine verilmiş olan işi, eğer ücretli bir çalõşan ise işvereninin, 
profesyonel bir mühendis ise müşterisinin haklõ çõkarlarõnõ dikkate alarak ve 
mesleğine ilişkin kurallara saygõ göstererek örgütler ve tamamlar.
� Mühendis en iyi sonucu, en kõsa zamanda, en iyi koşullarda ve 
kararlaştõrõlan süre içinde yaratmak üzere çaba gösterir.
� Mühendis kendisine verilen işin tamamlanmasõ için yapmakta olduğu 
örgütlenmenin ve belirleme, izleme ve görevlerini yapõp yapmadõklarõnõ kontrol 
etme olanağõna sahip olduğu çalõşma arkadaşlarõnõn  sorumluğunu üstlenir; 
aksi taktirde, görevin tümünü, onu yapmak için gerekli tüm  araçlarla birlikte
devretmelidir.
� Mühendis analiz yaparken ve karar alõrken, eyleminin , sonucunda insanlar 
ve  malvarlõğõ için doğabilecek tüm sonuçlarõ hesaba katar.
� Mühendis, önceden kestirilmeyen bir güçlük nedeniyle ivedi bir eylem 
gerektiğinde hiç gecikmeksizin gerekli olan ivedi önlemleri alõr ve zaman 
geçirmeden işverenini ya da müşterisini alõnmasõ gereken nihai önlemler 
konusunda haberdar eder.
� Mühendis gerçekleştirdiği işlev ya da yaptõğõ görev nedeniyle ve üstlenmiş 
olduğu sorumluluklardan ötürü bir ücret hak eder. Üstünde mutabõk kalõnmõş 
olan ücretin dõşõnda başka bir ödeme ya da armağan kabul etmez.
� Mühendis özgür iradesiyle kabullenmiş olduğu mesleki sõr saklama 
yükümlülüğüne sadakatle bağlõ kalõr.
� Mühendis işlevini gerçekleştirmek ya da görevlerini yapmak üzere karar 
verirken ve tavsiyede bulunurken tarafsõz ve dürüst davranõr.
TOPLUMSAL DAVRANIŞLAR
� Mühendis işlevini gerçekleştirir ya da görevlerini yaparken halkõn güvenlik ve 
sağlõğõnõ ve çevrenin rasyonel bir biçimde korunmasõnõ hesaba katar.
� Mühendis toplum içindeki rolünü oynarken üstlerinin, çalõşma arkadaşlarõnõn 
ve astlarõnõn kişiliklerine ve mesleki haklarõna saygõ gösterir.
� Mühendis kendisine verilmiş olan görevleri yaparken, kendi yeterlilik 
alanõnda kesinlikle tarafsõz ve güvenilir bilginin yaygõnlaşmasõna  katkõda  
bulunur;  teknik ve bilimsel problemlerin daha yakõndan anlaşõlmasõ için, 
özellikle
mühendislik ve bilim kuruluşlarõna katõlmõş birisi olarak, katkõda bulunur.
� Mühendis yaşadõğõ toplumun uyumlu bir biçimde büyümesi için yeteneklerini 
sonuna kadar seferber eder.
[Çeviren: Neşet Kocabõyõkoğlu]

ÇEK SERTİFİKALI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ VE TEKNİSYENLERİ ODASI
I. BÖLÜM: ESASLAR

1. Bu tüzük sertifikalõ mühendis ve teknisyenlerin etkinliklerinin yürütülmesini 
düzenleyen mesleki davranõş ve etik esâslarõnõ ihtiva etmektedir.
2. Çek Sertifikalõ İnşaat Mühendisleri Odasõ üyesi sertifikalõ mühendis ve 



teknisyenler (bundan böyle "sertifikalõ kişi" denecektir) yaptõklarõ yemine 
uygun olarak bu hükümleri izlemek zorundadõrlar ve bunlara uyulmasõ ile ilgili 
olarak Odaya karşõ sorumludurlar.
3. Tüzük aşağõdaki hususlarda ilişkileri itibariyle sertifikalõ kişinin davranõş, 
hak ve görevlerini düzenler:
=> toplum => müşteri => meslek => meslektaşlar => Oda

II. BÖLÜM: TOPLUM VE İLİŞKİLER

1 .Sertifikalõ bir kişi faaliyetlerini icra ederken kamu yararõna tam saygõ 
göstermeli, bölgesel planlama düzeyinin, inşaat standartlarõnõn, inşaat 
kalitesinin arttõrõlmasõna katkõda bulunmalõ ve bütün faaliyetleri itibariyle çevre 
geliştirilmesi ve korunmasõna sorumlu bir yaklaşõm göstermelidir. 
Sahalarõndaki bilgi ve deneyimlerini iyi bir şekilde kullanmalõ, mesleki 
sorumluluklarõnõ sonuçlarõ itibariyle tutarlõlõk ve tam sorumluluk içerisinde 
yürütmelidir.

2. Sertifikalõ bir kişi faaliyetlerini yürütürken Odanõn iç tüzükleri ve geçerli 
yasa, yönetmelik ve standartlara uygun olarak davranacaktõr.

3. Sertifikalõ bir kişi mesleki sorumluluklarõnõ serbest bir iş sahibi olarak 
yürütecek, girişimsel faaliyetlerin diğer alanlarõnda genel nesnelliklerin 
tehlikeye düşmesi durumunda, bu gerçek ite ilgili olarak Odayõ ve müşteriyi 
uyaracaktõr.

4. Kamu idaresi ile iş yapan sertifikalõ bir kişi kendisinin düzenlenmesini 
yaptõğõ ya da düzenlenmesine katõldõğõ belge veya talimatlarla ilgili olarak 
karar verme yetkisine sahip olamaz.

5. Sertifikalõ bir kişi değişik rekabet yollarõ ile inşaat kalitesinin gelişmesini 
desteklemelidir. Böyle rekabetlere katõlmalõ veya imkanlarõ kapsamõnda bu tür 
rekabet ortamõnõn başlatõlmasõnõ sağlamalõdõr. Adil olmayan rekabetlere 
bilerek katõlmamalõ veya adil olmayan rekabetlerle verilen siparişleri kabul 
etmemelidir. Düzenlenmiş olan gayri adil rekabetlerle ilgili olarak Odayõ 
haberdar etmelidir.

III. BÖLÜM: MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLER

1. Sertifikalõ bir kişi müşterisinin çõkarõnõ korumalõ, sipariş ile aldõğõ işleri 
yüksek bir mesleki çaba ile yapmalõ ve doğru düzeyde yüksek iş standardõ ile 
iş yapmayõ hedeflemelidir.
2. Sertifikalõ bir kişi, kişisel çõkarõnõ müşteri çõkarõnõn gerisinde tutmalõdõr. Eğer 
bir çõkar çatõşmasõ varsa müşterinin iş gerekleri bölüm 2, paragraf 2 hükümleri 
ile çelişki gösteriyor ise, sertifikalõ şahõs müşteriyi bu gerçek itibariyle uyarmalõ 
ve siparişten vazgeçmelidir. Müşteri ile müzakereleri gizli yapõda olmalõ ve 
müşterinin verdiği bilgiler, kendisinin onayõ olmadan, başka bir siparişte veya 
faaliyette kullanõlmamalõdõr. Müşteri ile ilgili bilgiler gizli tutulmalõdõr.

3. Yasa gereği; sertifikalõ bir kişi mesleki tutumu veya mesleki tavõrlarõ gereği 
doğabilecek muhtemel zararlardan tamamõyla sorumludur ve bu nedenle 
faaliyetinin başlangõcõndan itibaren mesleki sigortasõnõ yaptõrmak ve bununla 



ilgili belgeleri müşteriye vermek zorundadõr. Eğer mesleki sorumluluklarõnõ 
istihdam, hizmet, üyelik veya benzeri diğer ilişkiler esasõnda yürütüyorsa, 
buna gerek yoktur.

4. Sertifikalõ bir kişi yapõlan iş için uygun bir ödemeye hak kazanõr. Sipariş 
üzerine işin başlamasõnda müşteri ile ödeme miktarõ, vadesi, ödeme koşullarõ 
ve ödemenin hal yöntemi konusunda genel geçerli kurallara uygun olarak bir 
anlaşmaya varmalõdõr. Ödeme miktarõ, işin gereği ve miktarõna bağlõ olarak 
genellikle tanõnan kurallara uygun olarak belirlenecektir.

5. Sertifikalõ bir kişi, müşterisinin onayõ olmadan sipariş hazõrlõğõnõ kendi 
personeli dõşõnda başka bir şahsa devretmemelidir. Bununla birlikte, işi kendi 
yönetmek ve koordine etmek koşuluyla siparişin bir kõsmõnõ taşerona vermek 
hakkõna sahiptir.

IV. BÖLÜM: MESLEK İLE İLİŞKİLER

1. Mesleğin iyi itibarõnõ artõrmakla yükümlüdür.

2. Sertifikalõ bir kişi mesleğini icra sõrasõnda mesleğin itibarõna zarar veremez, 
toplumsal ve etik kurallara saygõ duyar ve toplumda mesleğin itibarõna zarar 
verecek veya itibarõnõ düşürecek şekilde faaliyet gösteremez. Özellikle de, 
haksõz rekabet, doğru olmayan ilan, gerçeklerin gizlenmesinden kaçõnmalõdõr. 
Sertifikalõ kişi çeşitli etki ve baskõ biçimlerini reddetmelidir. Sertifikalõ kişi konu 
hakkõnda tam ve geniş kapsamlõ bilgiye sahip olmaksõzõn uzman fikri 
belirlemez.

3. Sertifikalõ bir kişi mesleği ve branşõ ile ilgili gelişmeyi izlemeli, bilgisini 
artõrmalõ ve vasõflarõnõ geliştirmeli ve çalõşanlarõndan da bunu beklemelidir.

4. Doküman hazõrlayan veya doküman hazõrlanmasõ ile ilgili işleri yöneten bir 
sertifikalõ kişi bu dokümana mührünü vurmalõ ve imzasõnõ atmalõdõr. Bu itibarla 
kendisi belgelediği dokümanõn mesleki düzey ve kalitesi ile ilgili sorumluğu 
kabul etmelidir. Bu şekilde işaretlenen dokümanlar sertifikalõ kişinin 
günlüğünde, orada açõklandõğõ şekilde kayõt edilmelidir.

5. Sertifikalõ bir kişi, sertifikalõ bir kişinin sahip olmasõ gereken mesleki tutum 
ile uygun olmayan iş, işlev ve diğer yükümlülükleri kabul etmemelidir. Eğere 
sertifikalõ kişi diğer faaliyetleri ile ihtilafa düşerse, Odadan yetkisini askõya 
almasõnõ talep etme hakkõna sahiptir ve bu durumda mührünü iade temek 
zorundadõr.

V. BÖLÜM: MESLEKTAŞLARI İLE İLİŞKİLERİ

1. Sertifikalõ bir kişi meslektaşlarõnõ, doğrudan veya dolaylõ, bilerek 
incitmemelidir. Bu kendisinin meslektaşlarõnõn işleri ile ilgili uzmanlõk 
görüşünde, yorumunda vb. bulunmasõna engel değildir. Orijinal çalõşmayõ 
yapan şahsõn onayõ olmaksõzõn tamamlanmamõş bir siparişi kabul edemez, 
objektif olmayan bir inceleme yapamaz ve kendi lehine etkide bulunamaz vb. 
eğer tamamlanmamõş bir siparişi devralõrsa veya daha öncesi çalõşmaya 
devam ederse, telif haklarõna saygõ göstermekle yükümlüdür.



2. Sertifikalõ bir kişi belge hazõrlõğõna katkõda bulunan şahõslarõn
adlarõnõ belirtmek ve belgelerde bunlarõn hazõrlõğõndan sorumlu olduklarõ
kõsõmlarõ ismen göstermek zorundadõr.

3. Sertifikalõ bir kişi, eğer müşteri istiyorsa, karşõlõklõ mesleki danõşmayõ teklif 
etmelidir.

4. Sertifikalõ bir kişi uygun olmayan fiyat teklifleri ile meslektaşlarõnõ 
incitmemelidir.

VI. BÖLÜM: ODA İLE İLİŞKİLER

1. 0da ile sertifikalõ bir kişi birbirlerine saygõ duymalõdõr. Sertifikalõ bir kişi:
=> Yasanõn Odaya uygulanan ve Odanõn iç yönetmeliklerinde doğan hak ve 
görevlerine haizdir.
=> Oda tarafõndan belirlenen miktarlarda ve sürelerde üyelik ödentilerini 
ödemek zorundadõr.
=> Oda tarafõndan yayõnlanan yönetmeliklere uygun olarak Odanõn yararlõ 
fonlarõna katkõda bulunma hakkõna sahiptir.
=> Oda tarafõndan tüm önceden-ödenmiş veya ücretsiz olarak sunulan 
haklara sahiptir. Örneğin Oda fonundan katkõ talebi, geçici görevlendirme, 
araştõrma ziyaretleri, araştõrma bursu talebi vb.
=> Yetkisinin geri çekilmesi veya askõya alõnmasõ üzerinde veya sertifikalõ 
kişiler kütüğünde bulunan bilgiler üzerinde etkisi olabilecek durumlarõ, 15 gün 
içerisinde, bildirmek zorundadõr. Örneğin uzmanlõk alanõ, mesleği icra yönetim 
ilgili kişi hakkõnda suç kovuşturmasõnõn başlatõlmasõ, daimi adres değişikliği 
vb.
=> Meslektaşlarõ ile ihtilaf durumunda, Oda Denetim Kurulu vasõtasõyla 
Odanõn uygun organlarõ nezdinde sulh işlemleri isteme hakkõna sahiptir.
=> Odanõn sertifikalõ kişinin çõkar gerekçesini haklõ bulmasõ koşuluyla, diğer 
şahõslarla (fiili veya hükmi) ihtilaflarõnda mesleki ve yasal destek isteme 
hakkõna sahiptir.

2. Oda, üyeleri ile ilgili bilgileri gizli olarak kabul eder ve sertifikalõ kişilerin 
onayõ olmadan bu tür bilgileri açõklayamaz. Bununla birlikte Oda, üyenin onayõ 
gerekmeksizin, adõnõ, branşõnõ veya uzmanlõk alanõnõ, yetkinin askõya 
alõnmasõnõ veya geri alõnmasõnõ ve ikamet adresini açõklamada hakkõna 
sahiptir.

3. 0da, iç yönetmeliklerin ihlali durumunda üyeleri hakkõnda derhal disiplin 
işlemlerini başlatmak ve uygun bir disiplin cezasõna karar vermek zorundadõr.

4. Oda, üyelerinin Oda nezdindeki her girişimine cevap vermek zorundadõr.

VII. BÖLÜM:

Bu MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİ K KURALLARI TÜZÜĞÜ Delege Genel 
kurulu tarafõndan onaylanmõş ve 25 Mart 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
[III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, MMO Yayõn No: 230/3 



yayõnõndan alõnmõştõr]

AVUSTRALYA MÜHENDİSLER KURUMU

Avustralya Mühendisler Kurumu üyeleri Etik Kurallarõn Ana İlkeleri olan
=> bireyin içkin saygõnlõğõna saygõ göstermek
=> bilgi ile donatõlmõş bir vicdan temelinde hareket etmek
=> toplumun çõkarõnõ gözeterek hareket etmek
ilkelerine bağlõlõklarõnõ ve bu kurallara ilişkin hükümleri destekleyeceklerini 
bildirirler.

ETİK KURALLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

1. Üyeler her zaman toplumun refahõ, sağlõğõ ve güvenliği için duyduklarõ 
sorumluluğu, kendi kesimlerinin çõkarlarõna ya da özel çõkarlara ilişkin 
sorumluluklarõnõn ya da diğer üyelere yönelik sorumluluklarõnõn önüne 
koyarlar;

2. Üyeler toplumun güvenini ve üyelerin ve mesleğin onur, doğruluk ve 
saygõnlõğõ temelinde üyeliğini hak etmek amacõyla hareket ederler;

3. Üyeler yalnõzca yeterli olduklarõ alanlarda hizmet sunar, tavsiyede bulunur 
ya da mühendislik görevlerini üstlenirler ve dikkatli ve gayretli çalõşõrlar;

4. Üyeler, müşterileri, işverenleri ve meslektaşlarõ da dahil olmak üzere 
toplumdaki herkese adil, dürüst ve iyi niyetli davranõrlar;

5. Üyeler sadõk birer iş göreni ya da danõşmanõ olarak hareket ettikleri işveren 
ya da müşterilerinin çõkarlarõ için beceri ve bilgilerini, topluluğun refah, sağlõk 
ve güvenliğini tehlikeye almaksõzõn kullanõrlar;

6. Üyeler yaptõklarõ işlerin ya da projelerin toplumsal ve çevresel sonuçlarõyla 
ilgili olarak kendilerini, müşterilerini, işverenlerini ve toplumu bilgilendirmek 
üzere makul adõmlar atarlar.

7. Üyeler adalet, dürüstlük ve yeterli bilgi temelinde görüşlerini ifade eder, 
demeç verir ve tanõklõk yaparlar.

8. Üyeler meslek yaşamlarõ boyunca meslekleriyle ilgili bilgilerini, beceri ve 
uzmanlõklarõnõ geliştirmeyi sürdürürler ve astlarõnõ da aynõ şekilde davranmak 
üzere yüreklendirirler ve onlara yardõmcõ olurlar; ve

9. Üyeler bu hükümleri ihlal edenlere yardõmcõ olmazlar, onlarõ teşvik etmezler 
ya da herhangi bir ihlal olayõna katõlmazlar ve bu hükümleri desteklemeyi 
gözetenleri desteklerler.

YORUMLAMA
Bu tüzüğün dokuz hükmü zorunlu olarak geniş terimlerle ifade 

edilmiştir. Yorumlama başlõğõnõn altõnda yapõlan yorumlar kurallarõn kimi daha 
zor ve karşõlõklõ ilişkiler içeren bölümlerini, kurallarõn bakõş açõsõnõ daraltmadan 
açmak ve tartõşmak amacõyla sunulmuştur. Bunlarõn sunulmasõndan 



amaç/üyelerin kurallarõ anlamalarõna yardõmcõ olmaktõr. Ancak bunlar 
kurallarõn bir parçasõ değildir. Etik yükümlülüklerle ilgili özgül yorumlamalar ve 
kõlavuz ne kurallarõn kapsamõnõ daraltõyor ne de aşõyor olarak görülmemelidir. 
Etik kurallarõn ihlaline ilişkin karar.bir üyenin dokuz hükümden birisine aykõrõ 
hareket ettiğine- bu yorumlarõn ağõrlõğõna bakõlarak değil, o durumu oluşturan 
koşullara- bakõlarak verilir. Yorumlar kurumdan elde edilebilir. [Çeviren: Neşet 
Kocabõyõkoğlu]

AVRUPA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ KONSEYİ
MESLEK TÖRESİ DÜSTURU - Kõsõm 1* (Tüm ECCE Üyelerince 
benimsenecektir)

ÖNSÖZ

A1. İnşaat Mühendisliğinin amacõ, insan hayatõnõ, sağlõğõnõ ve mülkü 
koruyarak insanlõğõn yaşam koşullarõnõn geliştirmektedir.

A2. İnşaat Mühendisi, toplum çõkarõnõ ön planda tutarak, yaşam kalitesini ve 
kültürü geliştiren bir toplum hizmetlisidir.
A3. İnşaat Mühendisi günün gereksinimlerini araştõrõr ve inceler aynõ zamanda 
ileriye dönük gelişmeleri de sezinler.

MESLEK TÖRESİ KURALLARI

B1. İnşaat Mühendisi, sahip olduğu bilgi, yetenek ve deneyim ile insanlõğõn 
genel çõkarõna katkõda bulunacaktõr.

B2. İnşaat Mühendisi, tüm ilişkisi olduğu kişilere özel amirlerine, 
meslektaşlarõna ve emrindekilere tutarlõ, adil ve içtenlikli davranacaktõr.

B3. İnşaat Mühendisi, önünde bulunan görevli titizlikle inceleyecek ve 
özümseyecek ve bu görevin doğa ve toplumla ilgili amacõ, hedefleri ve 
olabilirliğini araştõracaktõr.

B4. İnşaat Mühendisi, sürekli gelişme ve tüm dünyada yaşayan ve gelecekte 
yaşayacak olan kuşaklarõn ihtiyaçlarõnõ karşõlama amaçlarõnõ geliştirecektir.

B5. İnşaat Mühendisi, gezegenimizin çok çeşitli eko sistemlerinin birbirleri ile 
giriftliği ve etkileşimini iyi anlayacak ve bu eko sistemlerin insan etkinlikleri 
dolayõsõyla meydana gelen değişimleri telafi etme yeteneklerinin sõnõrlõ olduğu 
gerçeğini tanõyacaktõr.

B6. İnşaat Mühendisi, mühendislik yapõlarõnõn, tüm insanlarõn sağlõk ve 
güvenliği, onlarõn toplumsal ve kültürel oluşumlarõ ve çevre üzerindeki menfi 
etkilerini en aza indirecek önlemleri alacaktõr.

B7. İnşaat Mühendisi mesleğini uygularken, herhangi bir ülkede, doğal 
kaynaklarõn ve enerjinin en az tüketilmesinden ve en az düzeyde atõk v 
kirlenme meydana gelmesine yönelik önlemleri alacaktõr.

B8. İnşaat mühendisi: 



=> Doğal, oluşturulmuş veya sosyoekonomik çevrenin optimizasyonu ve 
sürekti kõlõnmasõ için disiplinler arasõ anlayõşõn,
=> İkame edilebilen ve dönüştürülmüş ikamesi-mümkün-olmayan malzemenin
inşaatlarda daha fazla kullanõlmasõ eğiliminin,
=> Çevrenin iyi korumasõna dair önerilerine dayanan, projelerin çevre 
üzerindeki etkilerinin bilinçli olarak değerlendirilmesinin, geliştirilmesini 
sağlayacaktõr.

B9. İnşaat Mühendisi, çevre koruma hedeflerinin planlama, tasarõm inşaat ve 
işletme kõstaslarõ ile kaynaştõrõlmasõnõ teşvik edecektir.

B10. İnşaat Mühendisi, çevre bilincini geliştirmek ve çevresel olarak sağlõklõ 
çalõşma şartlarõnõ sürdürmek gayretinde olacaktõr.

B11. İnşaat Mühendisi sürekli gelişmeye sekteye uğratabilecek hiçbir eylem 
içinde veya desteğinde olmayacaktõr.

B12. İnşaat Mühendisi, sahip olduğu ihtisasõn tüm imkanlarõnõ kullanarak 
toplum çõkarõna her zaman öncelik vermek ve tüm bilgilerin elde bulunmasõnõ 
sağlamak kaydõ ile kamunun ve ilgili taraflarõn ortaya konan öneriler ve 
bunlarõn dayandõğõ mantõk hakkõnda açõk bilgi sahibi olmalarõnõ temin 
edecektir.

B13. İnşaat Mühendisi, birer standartlõ ve işlevsel bir sonucun elde edilmesi 
için yeterli danõşmanõn yapõlmõş olmasõnõ sağlayacaktõr.

B14. İnşaat mühendisi, bir karar verici olarak, her zaman bilgi kaynaklarõnõ iyi 
tarayacak, bütün bilinen görüşlerin etkilerini dikkate alacak ve uzmanlarõn ve 
kendi astlarõnõn görüşlerini dinleyecektir.
B15. İnşaat Mühendisi, karar vericilere, (ancak) kendi sağlam temellere 
dayanan görüşlerini bildirecektir.

B16. İnşaat Mühendisi, yaptõğõn işin sonuçlarõnõn sorumluluğunu taşõyacak, 
hatalarõn önlenmesi ve düzeltilmesi için özel gayret gösterecek ve kararlarõnõ 
mazur gösterme maksadõ ite gerçekleri değiştirme gayreti içinde olmayacaktõr.

B17. İnşaat Mühendisi, meslektaşlarõnõn mesleki yeteneklerine en yüksek 
düzeyde saygõ gösterecek, bu hususta õrk, din, cinsiyet ve unvana dayanan 
ayõrõm yapmayacaktõr.

B18. İnşaat Mühendisi, İşvereni/Müşterisine karşõ görevlerini tam bir 
sadakatle yerine getirecektir. İşvereni/Müşterisine verdiği hizmetlerin karşõlõğõ 
dõşõnda, Müşteri/İşvereninin müsaadesi olsa dahi, kendisine ödeme 
yapõlmasõnõ kabul etmeyecektir. (Bu kuralda Danõşmanlarõn özel durumu 
gereği gibi ele
alõnmamaktadõr.)

B19. İnşaat Mühendisi İşveren/Müşterisine yazõlõ olarak açõklamada 
bulunmadan, üstlenmiş bulunduğu görevin ilgili olduğu işin kapsamõnda 
sayõlan veya bulunan, taahhüt, danõşmanlõk veya imalat faaliyetini yürüten 
herhangi bir şirket, firma ve şahsõn ticari ajanõ olmayacak veya bu 



faaliyetlerde ağõrlõklõ mali çõkarõ bulunmayacak veya böyle bir faaliyette 
yönetici olarak yer edinmeyecektir.

Aynõ şekilde İşveren/Müşterisinin yazõlõ rõzasõ olmadan; üstlenmiş 
bulunduğu görevin ilgili olduğu işin yürütülmesi için gerekli olan bir malzeme 
veya süreç karşõlõğõ doğrudan doğruya veya dolaylõ olarak ihtira hakkõ, hediye 
(bahşiş) veya komisyon almayacaktõr.

MESLEKİ GÖREV BİLİNCİ KURULLARI

C1. İnşaat Mühendisi her zaman mesleğinin saygõnlõğõnõ, itibari ve 
güvenirliliğini üst düzeyde tutmak, mesleğinin saygõnlõğõnõ yüceltmek ve kendi 
sosyal kişiliğini korumak mecburiyetindedir.

C2. İnşaat Mühendisi, hiçbir zaman kişisel çõkarlarõnõn karar ve tavsiyelerini 
etkilemesine müsaade etmeden, mesleki sorumluluklarõnõn tutarlõlõk ve 
tarafsõzlõkla yerine getirecektir.

C3. İnşaat Mühendisi, kendi kontrolü ve yetenekleri düzeyi üzerinde bir 
uzmanlõk gerektiren sorumluluklar üstlenmeyecektir.

C4. İnşaat Mühendisi, sadece kendisi tarafõndan yapõlan veya denetlenen 
işlerin sorumluluğunu üstlenecek ve bunlar için imzasõnõ kullanacaktõr.

C5. İnşaat Mühendisi, yapõlan işin sorumluluğunu üstlenmeye yetkisi veya 
yeteneği olmayan bir şahsõn yaptõğõ işi kendi ismi altõnda gizlemeyecektir.

C6. İnşaat Mühendisi, İşveren/Müşterisinin çõkarlarõnõ ilgilendiren tüm bilimsel, 
teknik, mali veya diğer bilgileri, bu bilgiler ilgili tarafõndan açõklanõncaya kadar 
ya da kamu yararõnõ zedeleme noktasõna gelinceye kadar gizli tutacaktõr.

C7. İnşaat Mühendisi, kötü niyetle veya dikkatsizlik eseri olarak, 
meslektaşlarõnõn mesleki itibarlarõ, iş ve girişimlerini doğrudan doğruya
veya dolaylõ olarak zedelemeyecek veya zedeleme teşebbüsünde
bulunmayacaktõr.

C8. İnşaat Mühendisi, mesleğinin onurunu ve haysiyetini küçültücü bir tavõrla 
veya kendini övücü bir üslupla, reklam yapmayacak, yayõnlanmak üzere, 
yazõlar yazmayacak, aynõ şekilde bu tür ilan ve yazõlarõn yazõlmasõ ve 
yayõnlanmasõna müsaade etmeyecektir.

C9. İnşaat Mühendisi, mesleki iş edinme için yakõşõksõz bir biçimde 
girişimlerde bulunmayacak aynõ şekilde işe kabul etme yetkisini kullanõrken 
komisyon ya da başka nam altõnda ücret veya menfaat sağlamayacaktõr.

C10. İnşâat Mühendisi, doğrudan doğruya veya dolaylõ olarak başka bir inşaat 
mühendisinin haksõzca yerine geçmeye (ayağõnõ kaydõrmak anlamõnda) 
teşebbüs etmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde başka bir İnşaat Mühendisi 
uhdesine verilmiş bir mühendislik hizmeti ile ilgili olarak herhangi bir 
müdahalede bulunmayacak veya böyle bir müdahaleye teşebbüs 
etmeyecektir.



C11. İnşaat Mühendisi, meslektaşlarõ uhdesinde bulunan bir işe, ilgili 
meslektaşlarõna haber vermeden müdahalede bulunmayacak veya o iş 
üzerinde inceleme yapmayacaktõr.

C12. İnşaat Mühendisi, mesleki görev ve sorumluluklarõ ile ters düşen bir 
ödev veya mevkiyi kabul etmeyecektir.

C13. İnşaat mühendisi, kendi İşveren/müşterisinin talebi ve rõzasõ olmadan 
İşveren/Müşterisinin namõna ücret aracõsõ olmayacak, İşveren/müşterisinin 
talimatõ dõşõnda ve onun adõna kendi görevlendirildiği işle ilgili olarak sözleşme 
yapmayacak ve sipariş bağlamayacaktõr.

C14. İnşâat mühendisi, bir kamu sektörü kurumunda görevli iken, bağõmsõz 
müşavir veya müteahhitlerle haksõz rekabete girişmeyecektir. (Özel sektörde 
olmasõ durumunda)

C15. İnşaat mühendisi, hakkõnda bağõmsõz bir mahkeme tarafõndan yüz 
kõzartõcõ suç iddiasõ ile verilmiş bir hüküm varsa, aynõ zamanda, meslek 
uygulayõcõlarõndan beklenen seviyeli davranõşa sadõk kalmadõğõ gerekçesi ile 
disiplin kovuşturmasõna maruz kalabilecektir.

C16. İnşaat Mühendisi, üstlenmiş olduğu tüm işlerin yürütülmesinin idamesi 
ve geliştirilmesi için sürekli olarak teknik ve mesleki gelişmelerin takip 
edilmesi, anlaşõlmasõ ve güncelleştirilmesinin sağlanmasõ gerektiği idrâkinde 
olacak, öbür meslektaşlarõnõn da aynõ davranõşta olmasõna yardõmcõ olacaktõr.

C17. İnşaat Mühendisi, meslek adaylarõnõn öğrenim ve eğitimini geliştirmek 
amacõyla sağlayabileceği tüm yardõm ve desteği sağlayacaktõr.
[Çeviren: Uğur Belger]


