From: Can EREL
Sent: Tuesday, April 4, 2017 12:29 PM
Subject: Fwd: "Meslek Etiğinin ve Şeffaflığın Yaygınlaştırılması ..." üzerine...

Saygıdeğer Büyüklerim ve Arkadaşlarım;
Selamlar…
İngiltere "Refah Fonu", İngiltere'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel
büyümeyi teşvik ediyor; bu kapsamda İngiliz şirketlerle ticari ve teknik işbirliği yapabilme
potansiyeline sahip şirketlerden oluşan pazarlar da bu fonla destekleniyor...
Bu fonun desteklediği bir Türkiye uygulaması da, KOBİ'ler odağında TEPAV koordinesinde "meslek
etiği" ve "şeffaflık" üzerine başlamış olan bir proje idi; inşaat sektörü ön planda tutularak
çalışılmış, ancak IT, asfalt bilişim, mobilya gibi ilişkili sektörleri kapsanmaya özen gösterilerek
geliştirilerek tamamlanmış proje...
…bu projenin kapanış toplantısında ilgililerden süreci, gelişmeleri, konu ile ilgili
değerlendirmelerini ve ulaşılan noktada önerilerini dinleyebilme şansım oldu…

Proje, "İŞ" odağında çalışılmış, etik uygulamaları, meslek etiği ile kapsamında,
* Kurumsal Vatandaşlık - KV
* Kurumsal Sosyal Sorumluluk - KSS
konuları değerlendirilmiş…
İlişkili olduğum havacılık - uzay ve savunma endüstrileri ve kesişimleri açısından, "Kurumsal
Vatandaşlık" kapsamında, özellikle alt yüklenici KOBİ'ler açısından yaşamsal önem arz ettiğini
değerlendirdiğim "Kurumsal Vatandaş Göçmenliği" gibi bir alanda yapılabilecekler geldi aklıma...
...etik konusunun doğrudan insan ilişkisi nedeni ile, her zamanki gibi gaz ve toz
bulutlarından başlayarak, iki önerimi;
* Okul öncesinden başlayan ve meslek edinim aşamasında yoğunlaşan bir
şekilde "ETİK" konusunun öğretim programları içinde yer alması,

* Meslek sahipliğinin "meslek örgütü kabulü ve kaydı ile başlayacağı" dikkate
alınarak endüstriyel süreçlerde "meslek örgütü" varlığı ve saygınlığına önem
verilmesi, işe alma süreçlerinde bu önemin gösterilmesi,
şeklinde sıraladım.
Umut ederim, en azından, ilişkili olduğum endüstrilerde bulunan tüm kuruluşların ve bu alanlara
yönelik doğrudan öğretim programına sahip kurumların da, meslek örgütlerinin de bu konular
dikkatini çok daha fazla çeker...
...bu projenin devamı için "meslek etiği" ve "şeffaflık" üzerine yeni açılımlar aranıyor,
küresel pazara yönelik faaliyet gösteren havacılık ve uzay endüstri kurum ve kuruluşları
açısından da bir gereklilik olan bu faaliyetlerde bu projede kullanılan mali fon gibi bir de
fon kullanma potansiyeli de var. (Ancak bu fon, 2016-2017 mali yılları için kapalı)
Bu vesile ile, umut verici bu güzel çalışmadan haberdar olmamı sağlayanlara ve bu çalışmanın
sahiplerine bu vesile ile yeniden teşekkür ederim.
Sevgi ve saygılarımla,

NOT (1): Web sitemin "Can'ca Güncel Çalışmalar
"Değerlendirme Serisi - Meslek" sayfasında yer alan,

-

Değerlendirmeler"

bölümünün

✈ Meslek, Meslek Etiği ve Meslek Örgütü
✈ Meslek Etiği ve Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Açısından
Değerlendirilmesi (Haziran 2012)
✈ Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği & Meslek Örgütü (Nisan 2015)

NOT (2): Gümrük Müşavirleri Derneği'nin “gümrük operasyonlarında yolsuzluğun engellenmesi,
gümrük müşavirliği ve gümrüklerde kamu hizmetinin itibarının yükseltilmesi, sorumlu ticaret
uygulamalarının teşvik edilmesi, şeffaf ve hesap verilebilir kurumsal yönetimin teşvik edilmesi ve
hukuk devletinin öneminin vurgulanması” amacı ile hazırlayarak hayata geçirdiği projeden ve
sonuçlarından övgü ile bahsedildiğini de belirtmek isterim…
…okumak
ve
değerlendirmek
isteyenler
için
bulduğum
bir
kaynağı
paylaşıyorum: “Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartları ve Etik Kodu”
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