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İnsanın eylemlerini ve yapıp ettiklerini anlamlı kılan, 
derinleştiren, güzelleştiren, iyileştiren  ahlaki tu-
tum ve anlayışıdır. Hayatın anlamı, eylemin içeriği, 

yapılan işin bütün çıktıları bizi biz yapan değerler, 
normlar, standartlar ahlak ve etiğin bir çıktısıdır. Bi-
rey, toplum, doğa ve teknoloji arasındaki etkileşimin 
sağlıklı ve sürekli olması için ahlaki amaç ve etiğin 
sürdürülebilir olması gerekir.

İnsanın varlığını sürdürmesi ve gelecek nesillerine 
kültürünü aktarılması, sürdürülebilir bir yaşam ve 
doğal çevrenin öngörülebilir ve tutarlı bir düzeyde 
geleceğe aktarılmasından geçer. İnsan eylemlerinin 
sonucundan sorumludur. İnsan sadece anın değil 
geçmiş ve geleceği de içinde 
yaşar; korku ve ümit, endişe 
ve sevinç, yapma ve yapa-
mama arasındaki gelgitler 
ile hayatını inşa eder. İnsanı 
diğer canlılardan farklı kılan, 
zamanın bilincinde olmak ve 
geleceğe kendini taşımaktaki 
isteğidir. Bir taraftan tarihin 
öznesi olan insan diğer ta-
rafta da bilim ve teknoloji, 
hukuk ve kültür ile geleceği 
de inşa etmeye çalışır. İnsan, 
bütün eylemlerinde huzur 
ve emniyeti, barış ve adaleti 
arar. Bütün bunlarla sürdü-
rülebilir bir üretim ve tüketim 
ile artı değeri sağlayarak ge-
leceğe umutla bakmak ister.

Sana Yapılmasını İstediğini Başkasına Yap

Mühendisler olarak ürettiğimiz her ürün ve hizmet 
ile insan ihtiyaçlarının karşılanması, sürdürülebilir 
bir güven ortamının oluşturulması; akıl, ruh, beden 
sağlığı ve bütünlüğünün sağlanmasına çalışırız. İnsan 
bütün ürettiği işleri doğa-insan ilişkisi içerisinde or-
ganizasyon ve süreçlerden geçerek yapar. Bizim için 
temel olan doğa ve insan ilişkisini sürdürülebilir bir 
çevrede gelecek nesillerin hakkını da koruyarak ya-
pabilme becerisi ve bilincini daimi olarak geliştirmek 

ve eylemlerimizi erdemlice gerçekleştirmektir. 

Akıl ve vicdanımızın kabul edebileceği bütüncül bir 
değerler sistemini zihnimiz, gönlümüz ve eylemleri-
miz arasında kurduğumuz denge içerisinde ararız. 
Bütün ahlaki ve dini öğretilerin temeli “Sana yapılma-
sını istediğini başkasına yapman veya sana yapılma-
sını istemediğini de başkasına yapmamandır” altın 
ilkesine bağlıdır. Bu ilke kuşatıcı ve bütüncül bir an-
layışı eylemlerimize kazandırır. Bu arayış ve oluş içi-
mizde bizi koruyan, geliştiren, onaran, güzelleştiren, 
adalete sevk eden, iyiliğe çağıran insan sağduyusu ve 
bilincinin altın oranıdır.

İnsanların bütün yapıp ettikleri-
nin altyapısı olan bu temel ilke ile 
birlikte insanların özel alanlar için 
geliştirdiği kural ve standartlarda 
etik olarak önümüze çıkar. Bilimsel 
olan, teknik olarak uygulanabilen, 
bir kural setine bağlanan her kod, 
standart ve hukuk insanın emniyet 
ve huzuruna hizmet etmek için 
vardır. Trafi k kuralları, bir mesleğin 
yapılmasında standart olan kurallar 
karşımıza bir etik alan olarak durur; 
meslek etiği, basın etiği, mühen-
dislik etiği, tıp etiği veya Hipokrat 
yemini gibi alanlar bunlara örnektir. 
Ahlakın kuşatıcılığı bize bütüncül bir 
bakış açısı verirken meslek etiği de 
bize standartlar ve normlar üzerin-
den işimizi ölçeklenebilir ve izlene-

bilir bir şekilde yapmamızı sağlayarak adil ve sürdü-
rülebilir bir süreç ve sonuç yönetimine imkân sağlar. 

Mühendisler olarak üretimin bütün süreçlerinde ve 
organizasyonun bütün aşamalarında ahlaki normlar 
ve etik kurullara uymayı kendimize görev edinme-
liyiz. Yapılan bir ürünün işlevsel, sağlam, estetik, 
ergonomik, ekonomik ve çevreye duyarlı olarak ya-
pılması, üretimin bütün süreçleri ve organizasyonun 
bütün aşamalarında, üretim ve tüketim zincirini sağ-
lıklı ve sürdürülebilir olması ortak duyarlılık ve stan-
dartlarla sağlanır. İnsan, toplum ve doğa arasındaki 
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ilişkilerde, kaynak planlaması ve verimlilik arayışında 
sürdürülebilir bir çevre ve insan ilişkilerinde erdeme 
dayalı bir düzeni oluşturmalıyız. Yüzlerce yılda oluş-
muş bütüncül ahlaki normlar; insanın bir birinden 
emin olmasını sağlarken, içinde yaşadığımız doğaya 
karşı daha duyarlı olmamızı sağlayacak bir farkındalı-
ğı bize verir. 

Katılımcı Ve Çoğulcu Bir Bilinç

Üretimin ve pazarlamanın her aşamasında insan 
emeği aziz bilinmeli, gelir adaletini sağlayacak, insan-
ların yaşam sevincini arttıracak katılımcı ve çoğulcu 
bir yapıyı hayatın her aşamasında yaşam kültürü 
haline getirmeliyiz. Sürdürülebilir bir yaşam ve çevre 
için her zamankinden daha fazla duyarlı olmalıyız. 
Dünyamız herkese yetecek kadar kaynağa ve imkân-
lara sahiptir. Üretimin her 
aşamasında; ham maddenin 
çıkarılması, malzemenin ge-
liştirilmesi, ürünün üretilmesi 
ve tüketiciye nihai ürün olarak 
sunulmasına kadar organi-
zasyonun her aşamasında 
insan-toplum- teknoloji-doğa 
arasındaki ilişkilerde hakka-
niyet ve diğerinin var olması 
üzerine sürdürülebilirliğe 
özen gösterilmeliyiz.

Bilim ve teknolojinin her gün 
hayatımızda daha fazla yer 
edinmesi bir tarafta ürünlere 
erişilebilir ve tüketilir hale 
getirmekte diğer tarafta otomasyon insan emeğini 
ucuzlatmakta, oluşan tüketim kaynak israfına ve çev-
reye zarar vermektedir. İnsanlığın içerisine girdiği bu 
tüketim yarışı ne kadar sürdürülebilir ve insan fıtratı-
na uygundur. İçine girdiğimiz kaynaklarımızı tüketen 
bu yarıştan bu akıl tutulmasından ancak akl-ı selim 
ile insanlığın ortak değerlerini güçlendirmekle çıka-
biliriz. Yıkıcı savaş teknolojileri için ayrılan kaynaklar 
insanların yaralarını sarmak, ortak insanlık değerle-
rinin güçlendirilmesi için harcanmalı, bu konuda ev-
rensel bir duyarlılığın yükseltilmesi için çalışmalıyız. 

Bugün insanlık; geldiği bilişim, iletişim ve ulaşım 
imkânları ile bunu yapmaya her zamankinden daha 
yakındır. Birbirimizi ve işimizi önemseyerek daha 
huzurlu ve sürdürülebilir bir ortak gelecek için çalış-
malıyız. Sahip olduğumuz kadim ahlaki normlar ve 
meslek etiklerimiz daha iyi bir gelecek inşa etmeye 
yetecektir. Kendimiz, çocuklarımız ve gelecek nesil-

lerimiz için bilgi, sabır, aşk ile çalışarak sürdürülebilir 
bir geleceği etik değerler üzerine inşa edebiliriz. Yok 
etmeden, keşfetmenin ve var etmenin heyecanını 
sürekli diri tutabiliriz, hayatı herkes için daha anlamlı 
ve yaşanabilir kılabiliriz.

Sürdürülebilir Bir Gelecek

Azmanlaşan şehirler ve devasa yapılarda insanın 
geleceği nereye taşınıyor? Gelecekte bir gün gelecek 
ancak bize ne getirecek? Her geçen gün azalan yeşil, 
artan trafi k ve uzun çalışma saatleri içerisinde, aile-
mizi, ilişkilerimizi, dostluklarımızı, insanlığı gelecekte 
nereye taşıyoruz? Yok edilen şehir kimlikleri, yok 
edilen yöresel mimari, yok edilen yerel tatlar ve mut-
faklar, yok edilen yerel giyim ile dünya tek pazara dö-
nüşürken kültürel çoğulculuk kaybolmakta, insanlar 

benzer ürün ve markaların tü-
keticisi zombiler haline dönüş-
türülmektedir. İnsanlığı yüz-
lerce yılda oluşturduğu kadim 
kültürler, değerler ve yaşam 
tarzları yok edilmektedir. Da-
yatılan yaşam tarzları karşısın-
da insanlar çaresiz kalmakta, 
adeta kültürel bir kıyım bütün 
dünyada yaşanmaktadır.

Adem’in çocukları olan bizler 
yitik cennetimizin misalini 
dünyada kurmak için “içimiz-
de bizi iyiliğe çağıran meleğin 
sesine daha çok kulak verme-
liyiz.” Bu ses bizleri hakikat 

arayıcılarının, bilgelerin yoluna ileterek aradığımız 
insani masumiyet ve mutluluğu bize taşıyacaktır. 
Evrensel ahlaki değerler ve etik bizleri bu geleceğe 
taşımak için biricik azıklarımızdır. Sürdürülebilir bir 
sosyal-kültürel-eko sistemi insan aklı ve vicdanı ile 
inşa edebiliriz. 

İnsan isyan ve barış, korku ve umut, imha ve inşa 
arasındaki bu serüveninde kendisine yakışanı yap-
malı adalet, barış, kardeşlik ve hakça paylaşımdan 
yana tavrını koymalıdır. Birimizin varlığı diğerinin var-
lığı üzerinedir. Evrende yaşanabilir tek yer olan mavi 
gezegenimizi sürdürülebilir bir dünya kılabilmek için 
çalışmaya değer. Bu dünya bizim, çocuklarımızın ve 
birlikte paylaştığımız diğer canların ortak mekânıdır. 
Sürdürülebilir bir gelecek için insan olarak ahlaklı 
ve erdemli olmaya muhtacız, bunu aşk ile yaparsak 
hayata keyfi yet, bir birimizi de mutluluk ve huzur ka-
tarız. İnsana yakışanda budur.


