
   

 

 
KİYED ETİK İLKELERİ VE BİREYSEL UYUM BEYANI 

Yüksek standartlarda etik ilkeler ve profesyonellik standartlarını yaymayı hedefleyen 
gönüllü ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler 
Yönetimi Derneği (KİYED)’nin üyelerinden uymalarını ve uygulamalarını beklediği 
profesyonel çalışma ilkeleri aşağıda yer almaktadır. 

KİYED üyeleri tüm profesyonel çalışmalarında; 

(a) Kendisini ve çalıştığı kurumu doğru şekilde tanıtır, 

(b) Temsil ettiği veya savunduğu konuyu belirtir, 

(c) Kasıtlı olarak konumu ya da yapılan araştırma ve çalışmalar hakkında yanlış 
bilgilendirme yapmaz veya bunlarla ilgili doğru olmayan izlenimler bırakmaz, aktardığı 
bilgilerin yanlış ya da yanıltıcı olmaması için gereken özen ve dikkati gösterir,  

(d) Kamu kurumları ve resmi otoriteler ile bağlantılarını ve ilişkilerini doğrudan ya da 
dolaylı olarak yanlış tanıtmaz veya istismar etmez, 

(e) Kendisiyle paylaşılan gizli bilgilerin hassasiyetine uygun davranır, 

(f) Resmi kurumlardan  elde ettiği belgeleri kar amacı güderek üçüncü taraflara satmaz,  

(g) Bilgi edinmek için hileli yollara başvurmaz, 

(h) İş ahlakına uygun olarak profesyonel çıkar çatışmalarından kaçınır, 

(i) Atanmış ya da seçilmiş resmi görevlilere veya siyasi gruplara ne doğrudan ne de dolaylı 
olarak hiçbir finansal teşvik önermez ve vermez, yolsuzluk veya irtikap olarak 
değerlendirilecek her tür işlemden kaçınır, 

(j) Atanmış ya da seçilmiş resmi görevliler veya siyasi gruplar üzerinde meşru ve hukuki 
olmayacak etkiler ya da baskı doğuracak her türlü öneri, girişim ve eylemden kaçınır. 

Bu belgeyi ve bu belgenin parçası olan ekli KİYED Etik İlkeleri’ni imzalayarak 
üstlendiğim bireysel sorumluluğu kabul ettiğimi, hem bu etik ilkelere hem de 
evrensel olarak kabul gören iş ahlakı ilkelerine bağlı kalacağımı,  meslegimin ve 
KİYED’in itibarını sarsacak davranışlardan kaçınacağımı, her zaman etik ilkeler 
çerçevesinde dürüst, sorumlu ve saygılı bir şekilde davranacağımı ve mesleğimin 
standartlarını mümkün olan en üst seviyede uygulayabilmek için gerekli özeni 
göstereceğimi ve basireti koruyacağımı taahhüt ederim. 

Bu belgeyi imzalayarak belgelediğim taahhütlerime aykırı davranışlarımın iddiası veya 
tespiti durumlarında KİYED’in belirlediği disiplin kurallarına tabi olduğumu ve savunma 
hakkım baki kalmak üzere bu süreçlerin KİYED üyeliğimin askıya alınması ya da iptal 
edilmesi ile sonuçlanabileceğini kabul ederim. 
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