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"TMMoB 3B. olağan Gene| Kurulu, TMMoB Mesleki Davranış ilkelerini,
miıhendislik, mimarlık ve şehir plancılığı etkinliklerinde yönlendirici ve eğitici

ilkeler olarak kabul eder ve bu ilkelerin tanıtılması, tartışılması ve
geliştirilmesi icin TMMOB 3B. Dönem Yönetim Kurulu'nu görevlendirir."

(;iriş

İı,ısaıılığııı rc[ahtı]a son dcrcce olıuılLü katkılarda
l)tllt]ırı!] tckı]oloJi. diğcr yandan da insana. topluııa vc
doğa},a kalşl oluıı,ısuz ctkılcr },aratnla potaı]si),elille
sııhilıtiı,.

Miillcndislik. ırıınlaı,lık vc şcIıil, plaııcllığı hiZıİctlcri.
gcıck tcli tck bircylcl,in. L]crcksc toplunlun giinlük

ta!ill]llnltl hcı, nokıasını. hcI geçen gülr dal]a çOk ctkilc-
lııckü.. bL] i]tkl gıinünıiizlc sltlırlt l(alı,]1ayıp gclccçğiılli7i
dc kal,ısanraktadıı. Bu ncdcl]lc dc. n]ühendjslerin vc
üt]ıü)laIlafııı top]Lıııı.ı. doğa!,a vc geIecek ku§aklara ka§ı
soı,ırı,ırlulııklaı,ı da hizıırctlcı,iırin kaps:ınııyla ayırı oıaırda
ırtnraktıdır Ayı,ıca. gcIişnle stirecinin sıkııııılarını
yaşayan iilkemizde bu topluınsal son_ıııluluk kcııdisiıri
clalıa da ağıılıklı olaı,ak lrissettirırıektedir

Bıü sorLünllLılLık l11cslcki alanda si]rckli yctkin-
lc!lı].k l(ı.lnı. n,]cslcğj to1)lun]ı.ın giivcnlığini. sağllğın]
ıc lclilııııl cn i]a,sa ko\,aü] bil aüllayl.sla Lı_vgulamak vc
l)lcsli]kl .tkiı]lıklcri b.ı,ü,s. adılct. ınsan hak rc oı,ıu-

] l lllı \Avtll. i_Yrı n1 göZcün]cİ].k. dünistliik. doğttıluk.
hakkıni),ct. eşiülik. öZgürliik gibi vaZgeçiln]cZ dcğcr-
leıc ve eıılen,ıleı,e sıkı sılrıyı bağlı kalarık yi]rijtnıekle

1eıinc gct iı,ilcl-ıı liı
Ve gcırc bu sorı.ıırılı.ılı,ık. insaııııı kısa vadcli beııcil

üstclilcrlnı önc çıkararak, canlı vc canSıZ doganln
ıal,ıtıtıiııc 1,ol açaı,ı anlayışlara bilinçli bır biçiıııde
kırşı l<tınulıııasını gerektirir,

Bııııı-ıı,ılı biı,likte. ıı,ıeslekı etkinlikleri sırasında.
lıcışey ııırilıeııdisleı ve ınin,ıaı,ların keırdj iradelerıııe
lıığlı ve kendi deııeıiınleı,i altında dcğildiı, TopIı.ımun
saillık. 1ltivcnlik. vc refi]hlnü telrlike),e atan ve caıılı ve
caıısız doğa_va Zaral veIen Lü_\,gLı]iüıIalal ln. tekı]olo
]inil] doği]Sı kadar. içinde _vaşanlliıll üopltüıllsiıl
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koşrıllarııı ve sistçııin dQğast ile de birinci dcrcccdtn
ilgili olduğunuİ en ],,akın tanükları ı,lıı,ihcndıslcr vc
ll1itnaIlaIdır Bu durunırın son] n] luluklatln ı gcrçck-
lc.stirmeyi çok daha zorlaşıırdığının bilincindedirleI

Mühendisler ve miınaı-lar. toplumsal sorrıııılulı,ık-
]arıı]ın kendıleı,ini bite}, o]afak belir]i ınçsleki
davıanış ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkma görcvi_vle

kaı,şı karşıya bıraktlğıl,],) göZden kaçlrlnaZlar. Bunun
yaı]ı5ırir. baştiü dızginsiz kar arayışları olı,ıak r'ıze re .

toplLüııısal soruırıluluklaı,ıııı gerçeklcştirtııclcrinin
öıliilrdeki bütün cngcllcl,c karşı örgtitlü bir ırrücade]c

),.tinitı,],]clcIi nin vc aralarıııdzrki dayanlşlnayı siirek]i

üc]i_.ıiımel<rinin de zorunlu oldııgu gcrçc!in( 8ö./-
lcriııi kapanıazlar.

N{ülıeııdısler. ııiınaılaı ve şehir plaııcıları. bu [,ıi-

]inçle, ıneSleki etkııılikleı,inde 
^şağıda 

1anılnlanan
ilkelele u\iına_vı, u_Yul]naSı içt n n,]eSlektaşlall ılı u_val-

ıırayı bir görev sııyarlar

Topluma ve Doğaya Karşı Sorunıluluklar

B ı l ın,ıi vc tcknolo1 i_vi i nsaı,ılık yararı na kullann,]a}1

lrlesleki etkinliklerinil,] tcn]cl ilkcsi kabul cdcn
nıiihcndis vc nıimaı,laı.

l. Mcsleki bilgi. beceIi Ve deneyill1lerini, top-
lLünlun gaıVcnltği, sağlığı vc relahı: insııni kazaıııın-
la.ıı vc kültürel ıllirastn korun!1,]ası için kı.ıllanırlar
Toplunı yararı için duyınuş oldukları Sorumluluk ve

kaygı her Zanran kendi kişisel çtkarlar!nln, nıeslek-
taşlarıııın çıkarlarıırın ya da içındc bulundukları
n,ıeslek gnıblınun çıkarlarının üStünde yeI alır,

2, Doğaya ve gclccck ktrşaklara karŞı sol1ıİrlu]uk-
larıı,ııı,i bilitlciylc, doğayl ve çevre_Yi kcıırınıayı, rıygrı-
lamalarıııın doğa},la uVLınılLı olnüirStılü sağlamayl
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lrlcslcki soruınluluklarının ayrıln]ilZ parças! ()lırak
göliiIlçr; doğal kaynaklarün ve çlrel.jil,]il] tasaInllil!la
özel önem veriıleı,.

], MeSleki etkinliklerini siirdtiıriı,ken. din, dil. ırk.
inanç, cinsi_vet. coğnfi aylr|m farkü göZe(me7lel: fiırk-
ll kiılttirlcrc salıgılıla yakIaşırlar; topItınıdakı lrcrkcse
adıl. dünist vc iyi niyctlc da!ranırlar

4. Kcndilcrınden istenen işin ıoplunr vc doğa için
ciddi bir tchlikc yaratacağt sonuctına varırlarsa vc bu
koııudaki ııresleki _vargtları hizn,]et verileır gerçek ve
tüzel kişiler taraflırdan dikkate aItnnıl1,orsa. onIarln
talinraıIarıı,ıa kayıtsı7 şansı7 ıü,\,nıiı_vı rcddcdcrlcı i bu
dtürLıır]uı,] kendilerine hiznıcı vcrilcıılcıi u_varırıak.
gelektiğinde rneslek örgiitlerıni vc hatta kaınu oyıınu
bilgilendiImek gıbi hak ve yiikümltilükleı getirdiğini
dikkatc aItrlar

5, Tı)plun,ıun tlgi alanl içindc bLılullall ücknik koülu-
lırdaki giirüşlcrini, raporlartnı, koı]Lı\,tı vcrındc vc
(ıın ınlan]ıvIa incelel,]1iş ve },etelli biIgi ve lcri]er]e
donaıın,ıış olarak. ticaıi ve kişisel kaygtlaıı biı yanı
blrakarak. adil. doğru. ekSikSiZ vc llcsncl biI biçin,]dc
ıç ık la rlaı,

6 Ulkcniı,ı teknolojj )etencğiııin geliştirilnıesi
sulçcil]de. tekno]ojiııin ge[ek kelrdisillin gcrekse yan-
lı§ kLı]lanıln]aSünün olaSı oltülrrsuZ s()nuçlarınln da
ıoplrıır,ı taralı ndan anlaşılınası ve gc[ekl i ön lc ıııleı-iı,ı
alınırrası içın çaba lrarcarlar

7 Işycrlcriııdcki sağllk ve gtivcnliği titl7liklc ve
erteleırreksiziıı korur ı,e gel iştiı,irleı,, Geı,ekli öırleı,ır-
lcı,in alınması içiıı zorlayıcı, Lıygulayıcı. eğitıci ve
dal,aıı ışııra içindc oluı,lar

Hizmet Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişilere Karşı
sorumluluklar

l| l i lıe ıı d is l e r ve ın ı ınar l o r.
l ]\leSlekj hiZınetverilirken. 8üVcnılirliklcrini tiıi-

zliklc giizctcrck. },apttklart her türlti siizcl yı da 1,azılı
sozleşı,ıede }er alaü,] bütün hı.ikıinılerc tanl olıriıL
LlynrIıI ve karşı üaraftal,ı da al,ııı duyaılılığı bcklcı,lcı,

2 Hcı tiiılii ınesleki hızınet sıriısındı, topltüııltın
giiıcııl iğiııi. sağlığı|rı ve ı,eliılrıırı ıclılikcle iltlıli|İlilya
clı i]st diiZcydc özeır göstcrcı,ck. nlcslcki bcccli ve
dcllçyin]lcrini yaptlkLarl işc btittintiyIc yansltarak
tliizgriıı bir iş Standardıy]a çallşır]ar,

3 lş ilişkılcı,iııi ctkılcyccck şckiIdc doğrLıdan _va

da dolaylı tılarak herlıangi bir ıırıuağııır. parı ı,a da
l,]izılıet ya da iş teklifi kabul etırıezleı,; başkalarıırı
teklil etmezler: mesleki ili§kiIerini gclişıirn,ıek

aııracıyla st.vasal ıınaçlı bığış vıpınazlar
,1 Yapııklaıı işin kcndi dcııcyinıleriııi zeııgııı

lcştilnlçsi için titi2liklç çill)il ga's(cıilkcn. loplulıı \!|

doğa için kcsin t)ıf tchlikc olıışturıııadı.iı siirece.
lıizmet verıleır geı,çck vc tiizcl kişilcı,iıı ıicııı vı
teknoloiik sırlarını izin aln,ııdın [ıa.rkiılıtıınıı açıklıı
n,]azlaf. kişisel çıkaılirıı içiır krıl]ann,ıızlıı

Mesleğe vc Meslektaşa Karşı Sorumluluklar

l. Mcslcki ctkinliklcrinı. tünl mcslcktilslilrllıtıl
gı.iveniıri kazaılacak biı blçinıdç \c nresleğin 5iıügılı
llğt na azami özeıı gösıercrck Siirdt] riirler,

2, Tüın nıeslektaşlıllı]ı savglylı 1aklaşıı,laı,. diiı,ıist
ve adil daı,rııııırlaı Mcslcktışliırtvla llakSlz lekabet
içindc trlırıazlaı C;cı]ç nrcslcktaşlaııııııı gcli5ınıi içilı
özel çaba hıı,cırlıı,. ılııllıriı \,ııdııncı ()LLı.lıl l ÇliI']ıık
larına ve (jıgii!ı çalışnıılııı sıılgı göstcıırler: [ııış
kalaıının çalışnıalırıııı kcııdi çalışnıaları gıbı p.öst.ü

ü ektel,ü tiliZliklc kaçılllİlar
J, Yalı]ızciı vcücrlı ()ldrıkliırı iıliıııliırdiı ıııc\l.kı

hizıııet iiretıııeyi hedel'vc ılke kıbtıl ederlcl. hilnlct
let,ini etkile},ebilecek diğel u7lr]alılık alilnlaıtlldıkl
yctkililcrin 8öriışlcrlnu bnİvururlar: diSıplilrlcııtiı:,l
ortak çalışn]tyt iizcndıı,lrlcr

4 l\,lesleki göle\,. !ctki \c sO lu n] l u lu k la rl n ı . sit(lccc
zorunltü dunılılarda \c ıılcak cIril olan ı]lcslcktasla11
na devı,cdcrlcı

5. lşlcrini yalı]ızciı kcndilcriııc taııııııııış ıııcslckı
göıEv. yetki vc sorlll]rlLüluk çcrçcrcsiııdc _vaparlar. 1,ıl
nlzca rcsmi olaük lıak kızaıınıış oldı.ıklaıı sılit ı,tl

unvanları kı.ıllanıı,lar.

6. Meslek örgtitlcriniıı etkinliklcıine aktil cılırık
katılnıal.'a çaba gösıeı ı[lef, onlaıü clestekleI lcı .

lrlcs]cğin gclişnlcsiılc kitıkı(liı 1ırılrınurlır
7 Mcslckı Da\İalılI llkclcrilıc iüVklll da\!aniınliılı

vardınrcı olnıazlar: onlanı lıoş.ı.ıiiıii giisıcıırıezlcı,. ctkiıı
liklerinin içinde vcı ılını/lıı- vc ıırırıılaı: bıı kontıılıı
meslek ölgtitleli!lc |Şbllli!i lçiülde ()lLlllıı: btl i]keltü.
Lt\€un davraIlanlıl l btııüıll giıçlçli} lc dc5tcklcl lçl

Kendilerinc Karşl SOrunrluluklarl

l, MeSlcki bilgilcİil1l ve kiiltilllelini sü]ilekll
gcliŞtirlrlc..

2, MeSleki ctkınliklclinc ilişkin olaı,ak nıcslck
taşla.lnın dLirüsı vc ncsncl clc.ııirilcrıni cJikLaıe
allrlar. gerektiğinde kcııdilcı,i (l. clc.stillllektclı
kaçı n mazlı ü
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