Mesleki Etik İlkeler

Doğruluk

Doğruluk; doğru sözlülük ve güvenirliğe işaret eden bir kavramdır. Etik davranış, başkaları ile
ilişkilerde dürüst olmayı ve içtenliği gerektirir. İçten ve dürüst davranmayanlar, ilişkilerde kendi
sonlarını hazırlarlar ve güven ortamı ortadan kalkar. En önemli zedeleyici davranış biçimi çoğunlukla
korku ve güvensizlikten kaynaklanan yalan söylemedir. Kişiler yalandan uzak durarak üstlerine ve
altlarına tam bir güven sağlamak zorundadır. İş hayatı içerisinde doğru davranış biçimlerini
uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek meslek etiğinin temel
ilkelerindendir.
Bütün meslektaşlar çalışmalarının her cephesinde dürüstlük sergilemelidir. Meslektaşların
kurdukları ilişkiler ve kurum d ışındaki temasları samimi ve hakkaniyetli olmalıdır, yürütülen bütün
faaliyetlerde itimada dayalı bir güven ortamı sağlanmalıdır.

Yasallık

İş hayatında üretilen her türlü malın üretiminde ve çalışanlarla ilgili problemlerin çözümünde
yasalara bağlı kalmak da mesleki etik ilkelerindendir. Günümüzde iş yaşamında gerek üretim alanını
gerekse çalışma hayatını düzenleyen yasalar mevcuttur. Hatta yalnızca devletlerin değil uluslararası
bir takım kuruluşların da bu konuda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara örnek olarak çalışma
hayatını düzenleyen Uluslararası Çalışma Örgütü ile üretim standartlarını düzenleyen Uluslararası
Standartlar Örgütü (ISO)’yu sayabiliriz. Hukuken suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmemesi
konusunda yöneticiler kesin tavır içinde olmalıdırlar. Emirlerin yasalara aykırılığının, üst yöneticilere
hatırlatılması, yöneticinin yönetimde keyfiliğinin ortadan kaldırılması ve hukukun üstünlüğünün
sağlanmasında önemli katkıları olmaktadır.

Yeterlik

İş hayatında her gün sürekli gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeleri takip etmek, kendini
yenilemek, i ş hayatına uyarlamak mesleki etik ilkeleri arasında önemli yer tutmaktadır. Meslekte
sahip olunan mesleki boyut, o iş i yapmak konusunda kişiye toplum içerisinde “uzman”, ”yetkili” veya
“yeterli kişi” gibi kimlikler kazandırır. Bir işi yapabilmek için diploma ya da herhangi bir belge almak,
gerçekte o kişiye söz konusu iş i yapabilme konusunda hak ve yetki verir. Bu nedenle meslek

elemanlarının iyi bir eğ itimden geçmiş olmaları gereklidir. Yeterlik aynı zamanda sorumluluk
alabilme, inisiyatif kullanabilme davranışıdır.

Güvenirlik

Meslek olarak kabul edilen bütün işlerin kendine özgü etik değer ve ilkeleri vardır. Mesleğin
üyeleri bu etik değer ve ilkelere uygun davranmak durumundadırlar. Uygun davranmadıkları
durumda meslek etiği ilkeleri devreye girer. Genel mesleki etik davranış kurallarını şöyle
sıralayabiliriz.

Yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten ayırmak,

Meslek içi rekabeti düzenlemek,

Mesleğin ideallerini korumak. Bu durum meslek türüne, özelliğine hizmet alanına göre çeşitlilik
alabilir.

Mesleğe Bağlılık

Mesleki etik ilkelerinden biri de kişinin yaptığı iş i önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya
çalışmasıdır. Buna kı saca mesleğe bağlılık diyoruz. Kişinin iş hayatı içerisinde sürekli kendini
geliştirmesi ve eğ itim olanaklarından yararlanması iş ine verdiği önemi gösterir. Yalnızca kendi
gelişimini yeterli görmeyip, meslektaşlarının mesleki gelişimine katkıda bulunmak ta meslek etiği
içindedir. Mesleğe bağlılık kişinin iş ini sevmesine ve huzurlu bir ortamda çalışmasına katkıda bulunur.
Bu da verimliliği artırır.
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