“IPRA Davranış Kuralları”
2011 yılına adapte edilmiş olan IPRA Davranış Kuralları, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği
üyeleri tarafından profesyonel ve etik yönetimin onayıdır ve tüm dünyadaki halkla ilişkiler
uygulayıcılarına tavsiye edilmiştir.
Bu Kurallar, 1961 Venedik Kuralları, 1965 Atina Kuralları ve 2007 Brüksel Kurallarını
sağlamlaştıracak niteliktedir.
(a) Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin “temel insan haklarına, itibarına ve insan varlığına olan
inancı yeniden doğrulama” maddesini ANIMSATMA;
(b) 1948 tarihli “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ve özellikle 19’uncu maddeyi ANIMSATMA;
(c) Halkla ilişkilerin özgür bilgi akışını destekleme yoluyla tüm tarafların çıkarlarına katkıda
bulunduğunu ANIMSATMA;
(d) Halkla ilişkiler ve kamu işlerinin kamu makamlarına sağladığı gerekli demokratik etkinliği
ANIMSATMA;
(e) Halkla ilişkiler uygulayıcılarının geniş çaplı iletişim yetenekleri ile bir etkileme gücüne sahip
olduğunu ve bunun profesyonel ve etik davranış kurallarına sadık kılınarak sınırlanmasını
gerektiğini ANIMSATMA;
(f) İnternet ve diğer dijital ortamlar gibi iletişim kanallarının hatalı ve yanıltıcı bilgilerin geniş
alana yayıldığı ve doğruluğunun tartışılmadığı kanallar olabileceğini, bu yüzden de halkla
ilişkiler uygulayıcılarının güven ve inandırıcılığı korumaya özellikle dikkat etmesi gerektiğini
ANIMSATMA;
(g) İnternetin ve diğer dijital ortamların bireylerin, müşterilerin, işverenlerin ve meslektaşların
kişisel güvenliği açısından özel dikkat gerektirdiğini ANIMSATMA;
Halkla ilişkiler uygulayıcıları davranışlarında:
1. Gözetim
BM Sözleşmesindeki ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesindeki ilkeleri gözlemlemek;
2. Dürüstlük
Bütün süreç boyunca dürüst ve doğru davranarak, iletişim içinde olduğu kişilerde güvenini
sağlamlaştırıp devam ettirebilmek;
3. Diyalog
Diyalog için gereken ahlaki, kültürel ve entelektüel koşulları oluşturmak için çabalamak ve ilgili
tüm tarafların kendi durumlarını ortaya koyma ve kişisel düşüncelerini belirtme hakkı tanımak;
4. Şeffaflık
Adlarını, kuruluşlarını ve temsil ettikleri çıkarı açıklarken açık ve şeffaf olmak;
5. Çatışma
Olası profesyonel çıkar çatışmalarını önlemek ve çıktığı takdirde ise bu tarz çatışmalardan
etkilenecek tarafları bilgilendirmek;

6. Gizlilik
Kişilere sağlanan gizli bilgilere saygı duymak;
7. Doğruluk
Temin edilen bütün bilgilerin gerçekliğini ve doğruluğunu sağlamak için her türlü önlemi almak;
8. Sahtelik
Sahte veya yanıltıcı bilgiyi kasten yaymamak için gereken bütün çabayı sarfetmek, bunu kasıt
dışı yapmaktan kaçınmaya özen göstermek ve herhangi bir hatayı acilen düzeltmek;
9. Aldatma
Aldatıcı ve dürüst olmayan yollardan bilgi edinmemek;
10. İfşaat
İfşa edilmemiş bir amaca hizmet eden ve aslında açıklanmamış menfaatler sağlayan herhangi
bir organizasyon oluşturmamak veya bunları kullanmamak;
11. Kâr
Kamu makamlarından edinilen belgelerin kopyalarını üçüncü şahıslara özellikle kâr etmek
amacıyla satmamak;
12. Hakediş
Sağlanan profesyonel hizmet karşılığında, bu hizmetlerle ilgili yetkililer dışında hiç kimseden
ücret kabul etmemek;
13. Rüşvet
Doğrudan ya da dolaylı olarak kamu görevlilerine, medya temsilcilerine veya diğer paydaşlara
harhangi bir maddi rüşvet ya da diğer tür rüşvet teklif etmemek veya vermemek;
14. Etki
Kamu görevlileri, medya veya diğer paydaşları uygunsuz biçimde etkileyebilecek faaliyetleri ne
teklif etmek ne de uygulamak;
15. Rakipler
Meslektaşlarının mesleki itibarına kasıtlı olarak zarar vermemek;
16. Ayartmak
Başka bir uygulayıcının müşterisini aldatıcı yollarla kazanmaya çalışmamak;
17. İstihdam
Kamu makamlarından veya rakiplerden personel işe alımı yaparken, ilgili kuruluşların kurallarına
ve gizlilik gereklerine saygı göstermek;
18. Meslektaşlık
Tüm dünyadaki IPRA üyesi meslektaşlar ve halkla ilişkiler uygulayıcılarıyla ilgili olarak bu
Kurallara sadık kalmak.

IPRA üyeleri bu Kuralları onaylayarak,Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin bu Kuralların
ihlaline yönelik disiplin prosedürlerine sadık kalmayı ve bunların uygulanmasına yardımcı olmayı
kabul etmektedir.
Kararlar IPRA Yönetim Kurulu tarafından alınmıştır 5 Kasım 2010
Kaynak: https://www.ipra.org/static/media/uploads/code_of_conduct/turkish.pdf

