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ETİK KURALLARIMIZ
Odamız çalışanları, organ üyeleri, İTSO’yu temsil edenler, birbirleri ve üçüncü kişiler ile
olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.
1-Dürüstlük ve Tarafsızlık
Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır.
2-Karşılıklı Saygı ve Güven
İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.
3-Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı
Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir.
4-Kaynakların Doğru Kullanımı
Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve
kaynak israfından kaçınılır.
5-Çıkar Çatışmaları
Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine
getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara
sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi
çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.
6-Sorumluluk
Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların
tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.
7-Fırsat Eşitliği
Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm
taraflara fırsat eşitliği sağlanır.
8-Pozitif Yaklaşım
Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir.
9-Gizlilik
Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas
alınır.
10-Misyon Ve Değerlere Bağlılık
Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde
davranılır.
Etik Dışı Davranışlar
Görev ve yetkiyi kötüye kullanmak, işe politika karıştırmak, zimmet, rüşvet, gerçek dışı
beyanat vermek, menfaat sağlamak, ayrımcılık, kişi kayırmak, tehdit, istismar, bencillik,
yolsuzluk, hakaret ve küfür etmek, psikolojik ve fiziksel tacizde bulunmak, baskı uygulamak,
bezdiri (mobbing), v.b. davranışlar etik ihlali olarak kabul edilir.
İzlenecek Süreç
Kişiler herhangi bir olası/mevcut çıkar çatışmasını ve etik dışı davranışları önlemek için
gerekli önlemleri alır, etkili olamadığı durumlarda Genel Sekretere yazılı olarak bildirir.
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Genel Sekreter tarafından değerlendirilecek bildirimler Etik Kurul’a havale edilir. İçeriği etik
konusu olmayan bildirimlerde ise gereği Genel Sekreterce yapılarak kişiye geri bildirimde
bulunulur. Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur.

