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Benzetim Mesleği Etik İlkeleri*
1. Kişisel gelişim ve meslek
Benzetimci olarak:
1.1

Profesyonel yetenek edineceğim ve profesyonel bir tutumla çalışacağım.

1.2

Çalışanlara, müşterilere, kullanıcılara, meslekdaşlara ve işverenlere adil bir şekilde
davranacağım.

1.3

Mesleğe yeni girenleri teşvik edecek ve destekleyeceğim

1.4

Modelleme ve benzetim yapan meslekdaşları ve başka meslekten olanları
destekleyeceğim.

1.5

Güvenilir sonuçlar alma amacıyla meslekdaşlara yardımcı olacağım.

1.6

Modelleme ve benzetimin güvenilir bir şekilde kullanılmasını destekleyeceğim.

1.7

Modelleme ve benzetim mesleğinin doğru bir şekilde tanıtılması için çalışacağım;
örneğin modelleme ve benzetimin kamuda yaygın ve takdir edilir bir şekilde
algılanması için çalışacağım ve yanlış ve yanıltıcı ifadeleri düzelteceğim.
2. Mesleki yetenek

Benzetimci olarak:
2.1

Ürün ve/veya servislerin nitelikli olmalarını, uygun yöntembilim ve teknolojiyi
kullanarak, sağlayacağım.

2.2

Eleştirel profesyonel değerlendirmeler isteyeceğim, kullanacağım ve sağlayacağım.

2.3

Projelere uygun ve başarılabilir amaçlar önereceğim ve şart koşacağım.

2.4

Benzetim projelerini ve/veya sistemlerini yetkililer için anlaşılır bir şekilde ve
yanlışsız belgeleyeceğim.

2.5

Sistemin tüm tasarım varsayımlarını ve bilinen kısıtları ile sorunlarını yetkililere
açıklayacağım.

2.6

Modellerin ve ilgili benzetim sonuçlarının kullanılabilme koşullarını açık ve yanlış
anlaşılmayacak bir şekilde açıklayacağım.

2.7

Eğer eksiksiz bir doğrulama ve geçerleme yapılamadı ise modelleme ve benzetimin
sonuçlarının kabul edilebilirliği hakkında kullanıcıları uyaracağım.

2.8

Modelleme ve benzetim çalışmalarının sonuçlarının, eksiksiz ve önyargısız olarak
açıklanarak, değerlendirilmelerini sağlayacağım.

3. Güvenilir olmak
Benzetimci olarak
3.1

Çıkar çatışmasına yol açacak her durumda dürüstlüğümü koruyacağım.

3.2

Sözleşmelere, anlaşmalara ve atanmış sorumluluk ve hesap verme koşullarına
uyacağım.

3.3

Etik davranışı destekleyen bir organizasyon ortamını gerçekleştirmeye yardım
edeceğim.

3.4

Şimdiki ve gelecek kuşak insan ve çevreye zarar vermeyecek çalışmaları
destekleyeceğim.
4. Mülkiyet ve diğer haklar

Benzetimci olarak:
4.1

Çalışmalarda başkalarının katkılarını tam olarak tanıyacağım.

4.2

Fikri mülkiyet haklarına gereken değeri vereceğim.

4.3

Telif hakkı ve patentler dahil mülkiyet hakkına riayet edeceğim.

4.4

Kişi ve kurumların gizlilik haklarına ve ilgili veri ve bilginin gizlilik koşullarına
uyacağım.
5. İlkelere uyma

Benzetimci olarak:
5.1

Bu ilkelere uyacağım, başka benzetimcileri de uymaya teşvik edeceğim.

5.2

Bu ilkelere uyulmamasını benzetimci olmakla tutarsız kabul edeceğim.

5.3

Modelleme ve benzetim etkinliklerinde etik bir ikilemde kalırsam, profesyonel
meslekdaşlara danışacağım.

5.4

Bu ilkeleri destekleyen profesyonel dernekleri gerekecek güncellemeler konusunda
bilgilendireceğim.
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