
Halkla Ýliþkiler Mesleðinde 
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ÖZET

Halkla iliþkiler tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de yeni ve hýzlý geliþme gösteren bir disiplindir. Bir kuruluþ ya
da iþletmeyi müþterilere, çalýþanlara, baðlý olduðu ya da olacaðý kiþilere, dürüstlük, inandýrýcýlýk ve güvenilirlik ilkeleri-
ni kullanarak benimsetme olarak tanýmlanan halkla iliþkiler mesleði, görüldüðü üzere tanýmýnda dahi etik anlayýþýna
vurgu yapmaktadýr. Edward Bernays'ýn deyimiyle "rýza mühendisliði" olan bu disiplin, günümüz pazar koþullarýný da
düþünecek olursak, her geçen gün daha artan bir iþlevi ve bu durumun doðurduðu sorumluluðu bünyesinde barýndýr-
maktadýr. Konusu insan ve toplumun oluþturduðu bir disiplin olan halkla iliþkilerde belli amaçlar yönünde bilinç yöne-
timi söz konusu olduðundan ahlaki deðerler gün geçtikçe önem kazanmaktadýr. Ýki yönlü iletiþim modeliyle halkla iliþ-
kilere girdiði söylenen etik kavramý acaba günümüzde bu disiplin içerisinde ne kadar etkili? Diðer bir deyiþle, acaba halk-
la iliþkilerin "etik" deðerleri neler ve bu deðerler pratikte uygulanabilmekte midir?

Bu çalýþma,

- kavramsal çerçeveyi oluþturmak amacýyla öncelikle etik ve kurumsal sorumluluk kavramlarýný açýklayýp,

- halkla iliþkiler sektörünün genel bir deðerlendirmesini yaparak,

- halkla iliþkiler mesleðinde etik kavramýnýn yerini araþtýrmayý, 

- konu ile ilgili karþýlaþýlan çeliþkileri/zorluklarý ortaya koymayý,

- halkla iliþkiler ve kurumsal sorumluluk-etik iliþkisini uzman görüþüyle aydýnlatmayý 

amaçlamaktadýr.

Çalýþmamýzýn öncelikli amacý halkla iliþkiler mesleðinin kalite, sorumluluk, güvenilirlik ve yönetim sýfatlarýný etik
tabanlý ortaya koymaktýr. Araþtýrmamýzda literatür taramasýnýn yaný sýra halkla iliþkiler alanýnda çalýþan profesyonel-
lerin konu ile ilgili görüþlerine de yer verilecektir.
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Erciyes Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
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GÝRÝÞ

Ýnsanýn tüm eylemlerinde belirli bir nitelik,
erdemlilik veya ahlakilik aranmasý çabasý her
zaman olagelmiþtir. Bütün filozoflar insanlarýn
genel olarak uyacaklarý deðerler belirlemeye
çalýþmýþlardýr. Tüm bu çabalarýn ortak niteliði,
insanlýðýn ortak, evrensel deðerlere sahip
olduklarý ya da olmalarý gerektiði düþünce-
sidir. Hýzlý toplumsal deðiþimlerin ve
dolayýsýyla toplumsal çalkantýlarýn yaþandýðý
günümüzde insanlar, her alanda, belirli ve
genel deðer ilkelerine daha çok ihtiyaç duy-
maktadýrlar.

Teknolojinin baþ döndürücü geliþimi ha-
yatýmýza büyük kolaylýk getirirken diðer
taraftan deðiþimin insaný rahatsýz eden, insan-
lýk kavramýna ve uygulamalarýna zarar veren
yanlarý sorgulanmakta ve buna koþut olarak
yaþamýn her alanýnda etik konusu tartýþýlmak-
tadýr. Elbette etik konusundaki tartýþmalardan
ve sorgulamalardan meslekler de paylarýný
almaktadýrlar.

Topluma belirli bir iþi yaptýrmanýn yolu,
onu inandýrmak ve ikna etmekten geçer. Ýþte
halkla iliþkiler uygulamasý böyle bir amaca
varmak için bilinen en önemli araçlardan
biridir. Bir meslek olarak halkla iliþkiler tüm
dünyada olduðu gibi ülkemizde de yeni ve
hýzlý geliþme gösteren bir disiplindir.
Geliþmelere ve yeniliklere açýk olmasý, geniþ
imkân ve fýrsatlarý barýndýrmasý sebebiyle, bu
disiplini meslek olarak benimseyen kitlelerin
de sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Halkla
iliþkiler yan destek hizmetleriyle birlikte
birçok ülkede adeta bir sanayi haline gelmiþtir.
Ancak her sektör halkla iliþkileri kendi amacý
doðrultusunda kullanmakta olup, bu da halk-
la iliþkilerin farklý algýlanmasýna ve uygulama-
da etik dýþý eðilimlerin ortaya çýkmasýna neden
olabilmektedir. 

Halkla iliþkilerde etik kavramýný çevresel
etmenlerden soyutlamak doðru deðildir.
Medya ortamýný ve bu ortamda yer alan "etki-
leri" de göz önünde bulundurarak bir analiz
yapýlmasý gerekmektedir. Bu çalýþmamýzda

halkla iliþkiler ve etik kavramlarýný tanýmla-
yarak, halkla iliþkiler disiplinini bir meslek
olarak ele alýp, etik açýdan halkla iliþkiler
uygulamalarýnda öne çýkan kavramlara
deðinilmiþtir. Ayrýca 20.yüzyýlýn parlak
mesleklerinden biri olarak görülen halkla
iliþkilerin giderek güçleþen pazar koþullarýnda
göz önünde bulundurmasý gereken unsurlara
deðinilerek, halkla iliþkiler etiðini belirleme
amaçlý yapýlan çalýþmalara yer verilmiþtir.
Konuyla ilgili 2003 yýlý IPRA Dünya Baþkaný
ve Global Tanýtým Halkla Ýliþkiler Þirketi Genel
Müdürü Ceyda Aydede'nin görüþleri alýnarak
ve halkla iliþkiler mesleðinde etik anlayýþý
sorgulanmýþtýr.

1. ETÝK KAVRAMI ve TÜRLERÝ

1.1. Etik Kavramý ve Türleri

Etik kýsaca "ahlak felsefesi" anlamýna
gelmektedir. Etik sözcüðü Arapça kökenlidir.
Sözcüðün açýlýmý: "Belli bir dönemde, belli
insan topluluklarýnca benimsenmiþ olan,
bireylerin birbirleriyle iliþkilerini düzenleyen
törel davranýþ kurallarýnýn, yasalarýnýn ve
ilkelerinin toplamýdýr. Etik göreceli bir kavram
olup, anlamý kiþiden kiþiye, toplumdan
topluma farklýlýk göstermektedir. Bugüne
kadar etik üzerine yapýlmýþ tanýmlamalar
þöyledir:

Genel tanýmý: "Etik insanýn kendi þahsýna
ve diðer insanlarýn kiþiliklerine karþý iyi
davranmasý, genel bir anlatýmla iyiliðe varýl-
masý için kendini uymaya zorunlu hissettiði
manevi ve ruhsal görevler ve bunlara iliþkin
kurallardýr."

Etik; "kiþi ya da grubun neyin doðru, neyin
yanlýþ olduðu ile ilgili olarak davranýþlarýný
yönlendiren ahlaki deðerler ve ilkeleri içeren
kurallar topluluðudur. Etik davranýþ ve deðer-
ler ise yaþamýmýzýn bir parçasý olup; neyin iyi
neyin kötü olduðuna yönelik standartlarý
düzenleyen, özel yaþamdan iþ hayatýna her
yerde karþýmýza çýkan bir kavramdýr" (Ülgen
2004: 439).

Etik bilimi ise daha geniþ çerçevede þöyle
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tanýmlanmaktadýr: "Ýnsan davranýþlarýnýn
nasýl olmasý gerektiðini inceleyen bir disiplin"
(Bülbül, 2001).

Etik standartlarýn uygulandýklarý alanlarý,
etkilendikleri insan guruplarýna göre dört
alanda toplamak mümkündür; kiþisel etik,
meslek etiði, iþ etiði-yönetsel etik, toplumsal
etik, global etik. 

Kiþisel etik: Ýnsanoðlunun öncelikle kendi
vicdanýyla oluþturduðu etik standartlardýr.
Bireyin giriþtiði her eylemde, yaptýðý her iþte
ve aldýðý her kararda doðru ve yanlýþý ayýrýp,
kendine göre doðru kararý vermesini saðlayan
ahlaki deðerler, içinden gelen ses olan "vic-
daný"dýr. Birey yakýn çevresinin, ailesinin, iþ
arkadaþlarýnýn birtakým deðer yargýlarýný ve
içinde bulunduðu yasal koþullarý bilmekle bir-
likte, davranýþlarýný vicdanýn sesini dinleyerek
yönlendirir.

Mesleki etik: Ýnsanlarýn çeþitli meslekleri
uygularken uymak zorunda olduklarý
davranýþ kurallarýdýr. Her meslek sahibi az ya
da çok belirgin olan bu meslek kurallarýný
uygulamak zorundadýr. Mesleki etiðin en
önemli özelliði, meslekle ilgili davranýþ kural-
larýnýn dünyanýn neresinde olursa olsun geçer-
li olduðudur. Diðer bir deyiþle, ayný meslekten
olan bireylerin, birbirleriyle veya müþteri-
leriyle iliþkilerinde belirli davranýþ kalýplarýna
uymalarý meslek etiðinin gereðidir. Meslek
onuru, meslek etiðinin standartlarýna veya
mesleðin uygulamasýna iliþkin kurallara sýký
sýkýya baðlýdýr. Meslek etiðine aykýrý
davranan, ilke ve kurallarý çiðneyen meslek
mensuplarý yalnýz kendi itibarlarýna deðil,
mesleðin itibarýna da zarar verirler. Örneðin,
Tabipler Odasý, Mühendisler Odasý ya da
Mimarlar Odasý kiþi ya da kurumlarýn uygula-
madaki etik ölçütlere uymalarý konusunda
denetimler yapmasý mesleðin itibarý için
oldukça önemlidir.

Ýþ etiði-yönetsel etik: Ýþ etiði-yönetsel etik,
iþ yerinde neyin doðru, neyin yanlýþ olduðunu
bilmek ve doðru olaný yapmak anlamýna
gelmektedir. 

Toplumsal etik: Bir sosyo-kültürel varlýk
olan insanýn içinde bulunduðu toplumun
deðer yargýlarýna denir. Öte yandan, yasal
davranýþ standartlarý yaný sýra, bireyin içinde
yaþadýðý toplumun yazýlý olmayan örf ve adet-
leri, gelenekleri, kültürü, dini inanýþlarýndan
kaynaklanan deðer yargýlarý ve ahlak anlayýþý
toplumsal etiðin temelini oluþturur. Ayrýca,
toplumun tarihi geçmiþi, sosyal ve ekonomik
özellikleri de toplumsal etiðin biçimlen-
mesinde önemli rol oynar.

Global etik: Global etik kýsaca, iþ etiði ile
toplumsal etik deðerlerin uluslararasý boyutta
uygulanmasý olarak tanýmlanabilir. Uluslararasý
iliþkilerin geliþmeye baþlamasý, çeþitli ülkelerde
büyüme birleþme gibi stratejik kararlar, global
iþletmelerle birlikte global etik kavramýný da gün-
deme getirmiþtir (Pehlivan, 1998).

Kýsaca etik kavramý bir eylemi ahlaki açý-
dan "iyi bir eylem" yapan niteliksel durumu
sorgulamakta, insanlýk için, birey için "doðru
veya deðerli olan eylem" de etiðin konusunu
oluþturmaktadýr.

2. HALKLA ÝLÝÞKÝLERE GENEL BÝR
BAKIÞ

2.1. Halkla Ýliþkiler Nedir?

Yüzyýlýmýzýn ortaya çýkardýðý genç meslek
dallarýndan biri olan halkla iliþkilerin
baþlangýcý insanlýðýn doðuþuyla eþdeðerdir ve
günümüzde halkla iliþkiler çeþitli iletiþim
araçlarýnýn kullanýldýðý yeni bir dal haline
gelmiþtir.

Her geçen gün artan önemi ve iþlevi
doðrultusunda halkla iliþkilerde ortak bir
tanýmdan bahsetmek oldukça zordur. 400'ü
aþkýn tanýmýnda halkla iliþkiler bilim, süreç,
meslek, sanat þeklinde açýklanmýþtýr. Halkla
iliþkilerin ne olduðuna dair tanýmlamalar
halka iliþkilerin iþlevi doðrultusunda her
geçen gün artmaktadýr. Bu tanýmlamalarýn
vardýðý ortak nokta halkla iliþkilerin;

- Belli bir davranýþý benimsetmek için halký
etkilemek, inandýrmak,
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- Dýþ dünyanýn sempatisini ve iyi niyetini
kazanmak amacýyla yöneticilerin baþvurduðu
yöntemler,

- Yönetimin izlemekte olduðu politikalarýn
halka benimsetilmesi olarak sýralanabilir
(Ertekin, 2000).

Bu doðrultuda halkla iliþkileri,

- Yönetim Görevi

- Ýletiþim Süreci

- Kamuoyunu Etkileme Aracý olarak taným-
layabiliriz.

Halkla iliþkiler pratiðine yeni anlamlar
yüklenmesi bu disiplinin doðumundan
itibaren süregelen ve halen devam eden bir
süreçtir. Halkla iliþkiler kendini ispatlayana
kadar birçok olumsuz eleþtiri almýþtýr. Bunlar
arasýnda "propaganda", "hucksters", "düþük
hayat yalancýlarý", "yalan söyleme" terimleri
sýralanabilir (Olaysky, Hutton, 1999). Ancak
mesleðe saygýnlýk kazandýran birçok isim ve
çalýþmanýn ardýndan bugün dünyada halkla
iliþkiler kavramý imaj yönetimi, algý yönetimi
ve saygýnlýk kavramlarýyla nitelendirilmekte-
dir. (Erdoðan, 2006).

Halkla iliþkilerin ideal rolü herhangi bir
gerilim duygusu yaratmadan örgütler ve
toplum arasýndaki arabuluculuk olarak taným-
lanýr. Toplumda halkla iliþkilerin rolünün
"karþýlýklý güvenilirlik, kamu güveni, adil
davranýþ, karþýlýklý anlayýþ ve saygý kazanmayý
baþarabilmek için dürüstçe, tutarlý ve sürekli
iletiþim kurma yoluyla "sosyal çevre ile
örgütün uyum saðlamasý" olarak tanýmla-
nabilir (L'Etang, 2002).

Halkla iliþkiler terim olarak ilk kez 1882'de
Yale Üniversitesi'nde "Halkla Ýliþkiler ve
Hukukçularýn Yükümlülükleri" adlý bir kon-
feransta geçmiþtir. Thomas Jefferson ise
1807'de Birleþik Devletlerin dýþ iliþkileri ile
ilgili olarak halkla iliþkiler terimini kullan-
mýþtýr.

Halkla iliþkileri meslek olarak yapan ilk
kiþi Ivy Lee'dir. Ancak bu alanda üzerinde

durulan belli baþlý isim Edward Bernays'dýr ve
halkla iliþkilerin babasý olarak nitelendirilir.
Edward Bernays'ýn en çok bilinen halkla iliþ-
kiler uygulamalarý arasýnda Ivory sabunlarý
(Procter and Gamble), Luck Strike ve General
Electric gelmektedir (Ertekin, 2000).

20. yüzyýl toplumuyla düzenli, baþarýlý ve
ayný zamanda dikkatli bir iliþki kurmak,
karþýlýklý yarar ve anlayýþa dayalý olarak et-
kileþmek ve haberleþmek günümüzün pazar
koþullarýnda varolabilmek için önemli
unsurlardýr.

Halkla iliþkilerin çaðýmýzda ortaya çýk-
masýnýn nedenlerini, gerek kamu kesimi
gerekse özel kesim kuruluþlarýnýn çevre ile
düzenli iliþki kurmaya zorlanmalarý, bunu
demokratik anlayýþýn baðýmlý bir sonucu
olarak görmeye baþlamalarý ve en önemlisi,
geliþen demokrasi anlayýþý içinde halkýn ken-
disini bir güç olarak toplumsal sistemin öteki
kurumlarýna kabul ettirmesi gerçeðinde ara-
mak gerekmektedir (Belsey, 1998).

Halkla iliþkilerin becerisinin, ikna sanatýný
ve hünerini uygularken þüpheci kamunun
saygýsýný nasýl kazanacaðýyla, buna nasýl layýk
olacaðýyla ve örgütleri veya müþterileri için iyi
bir kamu yaratabilmek ve sürdürebilmekle
ilgili olduðu ifade edilmelidir. Halkla iliþkiler
uygulamalarýnýn ve yönetimin temel amacý
halkýn bilgi ve aydýnlanma gereksinimi
karþýlayabilmek, onlarýn tepkilerini öðrenerek
kendi eylem ve iþlemlerine yön verebilmek
olmalýdýr.

2.2. Bir Meslek Olarak Halkla Ýliþkiler

Bilgi çaðýnýn, diðer bir deðiþle, iletiþim
çaðýnýn ürünü olan ve bütün ülkelerde giderek
yaygýnlaþan halkla iliþkilerin bugünlere
gelmesi tarihsel bir geliþim süreci izlemiþtir ve
büyük bütçelerle bilinç yönetimi endüstrisine
dönüþmüþtür.

"20.Yüzyýlýn Altýn Çocuðu" olarak
adlandýrýlan halkla iliþkiler týpký diðer sosyal
bilimlerde olduðu gibi, sanat mý, bilim mi þek-
linde tartýþmalara neden olmuþtur. Gerçekte
halkla iliþkileri sanatlarýn en eskisi bilimlerin
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en yenisi olarak nitelendirebiliriz (Kalender,
1999).

Meslek kavramý, "bir kimsenin yaþamýný
sürdürmek, geçimini saðlamak için yaptýðý
sürekli iþ" (Türkçe Sözlüðü,1988) olarak taným-
lanmaktadýr. Meslek tanýmýnýn içerisine;
eðitime dayalý olmasý, bir sanatý ya da hizmeti
yürütebilecek kadar ustalýk gerektirmesi, bir
bilgi dalý ve ahlak standartlarýna baðlý kalýn-
masý gibi temel unsurlarýn katýlmasý gerek-
mektedir (Kalender, 1999).

Türkiye'de halkla iliþkiler meslekleþme
sýkýntýsýný çeþitli sebeplerle çekmiþtir. Bu se-
bepler arasýnda; halkýn anlayýþ ve tutumu gibi
genel faktörlerin yanýnda, halkla iliþkilerin
ahlak, eðitim ve iþe alma standartlarýnýn
bulunmamasý, görevlilerinin yeterince
örgütlenememesi gibi sebepler sayýlabilir.
(Kalender, 1999). Örneðin, hazýr giyim dalýnda
çalýþan firmalara prova mankenliði yapmak
niyetiyle, ideal fizik ölçülerine sahip genç ve
güzel bayanlar halkla iliþkiler uzmaný olarak
aranmaktadýr. Þirketlerin sekreteryasýný yap-
mak üzere alýnan kiþiler halkla iliþkiler uzmaný
sýfatýyla istihdam edilebilmektedir. Buna ben-
zer örnekleri çoðaltabiliriz. Bu durum meslek-
leþme çabasý veren halkla iliþkilere büyük
darbe vurmaktadýr. Ancak bu konuda tablo
elbette o kadar karamsar deðildir; toplumda
yaþanan deðiþim, çeþitli birimler arasýnda
iletiþimi güçlendirirken, bu güçlüklerden kay-
naklanan sakýncalarý önleme çabasý, halkla
iliþkilerin bir meslek haline dönüþmesine
zemin hazýrlamaktadýr (Peltekoðlu, 1998).
Örneðin, Türkiye'de süpermarketlerde görü-
nen satýlan malýn belli koþullarda geri alýnmasý
politikasý, müþteriye iyi davranmanýn önem
kazanmaya baþlamasý, belki de deneyimlen-
miþ halkla iliþkiler politikalarýnýn yansý-
malarýdýr (Erdoðan, 2005). Türkiye'de ticari
kültürün müþteriye olan genel kabalýðý, vur-
dumduymazlýðý ve duyarsýzlýðý karþýsýnda
halkla iliþkiler elbette müþteriler için, özellikle
insanca muamele, güler yüz, satýn alýnan
malýn iadesi garanti gibi satýþ sonrasý müþteri
iliþkilerinde oldukça görevsel olacaktýr
(Erdoðan, 2006).

Bir faaliyet alanýnýn meslekleþebilmesi için
bazý ön þartlarýn bulunmasý gerekmektedir.
Bunlar; mesleðin faaliyet alanýnýn belirlenmesi
ve iþin tanýmlanmasý, görevlinin vazgeçilmez
bir rol üstlenmesi, eðitim, iþe alma ve ahlak
standartlarýnýn bulunmasý, meslek
görevlilerinin örgütlenmesi olarak sýrala-
nabilir (Kalender, 1999). 

Halkla iliþkilerin bir meslek olarak kabulle-
nilmesinde ve geliþimini tamamlamasýnda
karþýlaþýlan en belirgin sorunlardan biri etik
sorunudur. Daha önceki bölümümüzde ifade
ettiðimiz gibi meslek etiði, özellikle doðrudan
insanla ilgili mesleklerde uyulmasý gereken
davranýþ kurallarý olarak tanýmlanabilir.
Mesleki etik evrensel olmakla birlikte az ya da
çok içinde bulunduðu toplumun ahlaki
anlayýþýndan ve yerel koþullardan etkilenmek-
tedir. Mesleki etik kurallarýný uygulayýp
denetleyen meslek kuruluþlarý ne kadar güçlü
ve yaptýrýmlarý ne kadar etkili ise, mesleki etik
de o kadar saygýnlýk kazanacaktýr. Görüldüðü
üzere halkla iliþkilere itibar, saygýnlýk ve önem
kazandýracak belli baþlý etkenlerden biri
meslekte etik düzenin saðlanmasý ve
devamýnýn getirilerek gerekli yaptýrýmlarýn
hayata geçirilmesidir. 

Halkla iliþkiler kavramý üzerine 2003 yýlý
IPRA Dünya Baþkaný Ceyda Aydede ile
gerçekleþtirdiðimiz röportajda Aydede, bir
meslek kolu olarak geliþebilmek için halkla
iliþkilerin tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin
ayný derecede toplumsal deðerleri savunmasý
ve iletmesi gerektiðini vurgulamýþtýr. Ayrýca
saðlýklý meslekleþebilmenin halkla iliþkiler
görevlisinin ortak bir iþe alma standardýnýn
bulunmasýyla gerçekleþeceðine de vurgu yap-
mýþtýr.

Bir halkla iliþkiler uzmanýnýn meslek etiði
çerçevesinde sorumlu olduðu birçok alan
vardýr. Bu alanlar þunlardýr:

Müþteri ve Ýþverene Karþý Sorumluluk:
Halkla iliþkiler danýþmaný ve görevlisi, mevcut
veya geçmiþteki müþterilerinin-iþverenlerin
mesleki sýrlarýný, genel ahlaka ve yasalara aykýrý
olmamak koþuluyla korumak zorundadýr.
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Medyaya Karþý Sorumluluk: Halkla iliþki-
ler danýþmaný ve görevlisi medya ile iliþki-
lerinde basýn özgürlüðünü ve onurunu
zedeleyecek giriþimlerden kaçýnmalýdýr.

Topluma Karþý Sorumluluk: Halkla iliþki-
ler danýþmaný ve görevlisi hizmet verdiði müþ-
teri veya iþveren adýna sürdürdüðü çalýþ-
malarda, toplum çýkarlarýna ters düþmemeye
özen göstermeli, yanlýþ veya yanýltýcý bilgi ilet-
memeli ve iletilmesine göz yummamalýdýr.

Meslektaþlara Karþý Sorumluluk: Halkla
iliþkiler danýþmaný ve görevlisi ferdi olarak
temsil ettiði halkla iliþkiler mesleðinin onu-
runu zedeleyecek davranýþlarda, bir meslek-
taþýnýn iþini almaya yönelik gizli faaliyetlerde
veya meslektaþýný aþaðýlayacak giriþimlerde
bulunmaktan kaçýnmalýdýr (Aydede, 2001).

2.2.1. 20.Yüzyýlda Halkla Ýliþkiler

Halkla iliþkilerin 20.yüzyýlda geniþ uygula-
ma alaný bulmasý; kamu ve özel kesim örgüt-
lerinin toplumsal sorumluluk duygularýnýn
güçlenmesinden, çevrelerine karþý daha
duyarlý olmalarýndan, etkileþim olanaklarýnýn
yaygýnlaþmasýndan, iletiþim teknolojilerindeki
büyük geliþmelerden ve devletin görevlerinin
giderek artmasýndan kaynaklanmaktadýr
(Kazancý, 1980). Kuþkusuz bunlarýn tümünü
etkileyen genel bir etmende sanayileþmeyle
birlikte ortaya çýkan toplumsal deðiþim ve
geliþimin kendisi olmuþtur. Bunlarýn sonucun-
da kuruluþlarýn halka bilgi vermeleri, çevreyi
aydýnlatmalarý zorunlu hale gelmiþ, aralýklý
uygulamalar ve özellikle tek yönlü ileti/ileti-
ler yerini sürekli halkla iliþkiler, anlayýþ ve
çalýþmalarýna býrakmýþtýr (Bülbül, 2001).

1920'lerden sonra halkla iliþkiler çalýþmalarý,
çoðulcu toplumun bir gereði olarak artmýþ, bu
konuda yazýlan yapýtlar ve çýkarýlan dergiler
büyük bir sayýya ulaþmýþ, halkla iliþkiler uzman-
larý her ülkede örgütlenmeye baþlamýþtýr. 1948'de
kurulan P.R.S.A’nýn (Amerikan Halkla Ýliþkiler
Birliði) üye sayýsý da her geçen gün artmaktadýr.
1944'te kurulan A.P.R.A’da (Amerikan Halkla
Ýliþkiler Derneði) 1961 yýlýnda P.R.S.A ile bir-
leþmiþtir (Ertekin, 2000).

Araþtýrmasý, planlamasý ve deðerlendirme-
siyle giderek önem kazanan halkla iliþkiler
uygulamalarý, kitle iletiþim araçlarýndaki
teknolojik geliþmelere koþut olarak etkinliðini
artýrmýþtýr. Özellikle de 2. Dünya Savaþý'ndan
sonra gerçek düzeyine ulaþmýþ, bu nedenle de
20.yüzyýlýn "Halkla Ýliþkiler Çaðý" olduðu ifade
edilmektedir.

Teknolojideki hýzlý geliþim ve buna baðlý
yeni iletiþim düzeni toplumlarýn çok yönlü ve
boyutlu olarak etkilemeye devam etmektedir.
Bu baðlamda, ülkelerin, ekonomik, sosyo-
ekonomik, politik ve hatta ideolojik yapýlan-
malarýnda deðiþiklikler gözlenmektedir.
Günümüzde halkla iliþkilerde etik çalýþmalarý
güncelliðini korumakta, ortaya atýlan yeni
kuramlar konuyu zenginleþtirmekte, ancak
ilkelerde bütünlüðün oluþturulmasýný
güçleþtirmektedir. Güçlükler, teknolojik
geliþmelerden, küreselleþmenin ve diðer eði-
limlerin farklý olgularý dikkate almayý gerek-
tirmesinden kaynaklanmaktadýr (Bülbül,
2001). Son eðilimler, kuruluþlarla ilgili her
konuda büyük deðiþimlere neden olmuþ,
kavramlarýn yeniden tanýmlanmasýný gerek-
tirecek belirsizliklere yol açmýþtýr. 

3. HALKLA ÝLÝÞKÝLER ve ETÝK

3.1. Halkla Ýliþkiler ve Etik 

Halkla iliþkiler uygulamalarýnda etik,
neyin doðru, neyin yanlýþ olduðunu belirleyen
standartlar bütünüdür. Konusunu, insan ve
toplumun oluþturduðu bir disiplin olan halkla
iliþkilerde ahlaki deðerler, gün geçtikçe daha
çok ön plana çýkmaktadýr. Çünkü "bu alanda
makine, fabrika, üretim, tüketim gibi kavram-
lar yerlerini davranýþlara ve deðerlere býrak-
mýþtýr" (Aydede, 2001).

Halkla iliþkiler mesleði uygulamada pek
çok sorunu gündeme getirmektedir. Halkla
iliþkilerde etik, "sosyal sorumluluk, kriz yöneti-
mi ve sorunlarýn yönetiminin ardýndaki dürtü
ve aralarýndaki iliþki, örgütün bekasý için
mücadele ve kamu çýkarý için duyulan endiþe
arasýnda yer alan temel gerilimi meydana
çýkarmak için tartýþýlmaktadýr" (L'Etang, 2002).
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halkla iliþkiler mesleðinde etik anlayýþý

Özlem GÜLLÜOÐLU

Örgütlü bir toplumsal etkinlikle ilgili etik
kurallarýn ve normlarýn çokluðu, o etkinlikte
ahlakla, dürüstlükle, doðrulukla, samimiyetle,
sosyal sorumlulukla ve kültürle ilgili ciddi
sorunlarýn olduðunu ortaya koyar. Halkla
iliþkiler alanýnda halkla iliþkiler cemiyetlerinin
kurulmasý ve bu cemiyetlerin "code of ethic"
standartlarýyla gelmeleri de ayný nedenledir.
Halkla iliþkiler cemiyetleri, toplantýlarý,
okullardaki bölümler sürekli etik konusunu
iþlemektedir (Erdoðan, 2005). Acaba neden
halkla iliþkilerde etik kavramý tartýþýla-
gelmiþtir? Aslýnda bir yönetimsel etkinlik
olarak halkla iliþkiler baþlangýcýndan beri etik
sorunlarýyla yüz yüze gelmiþtir veya geti-
rilmiþtir. Basýn ajanlýðý döneminde, halkla iliþ-
kilerciler istediklerini arzu ettikleri þekilde
herhangi bir engel olmaksýzýn yapmýþlardýr.

Her meslek gurubunda etik dýþý davranýþlar
sergileyen kiþiler olabilmektedir. Ancak halkla
iliþkiler uygulamalarý doðasý gereði bu tür
davranýþlarýn daha gözle görülür ve açýk
olduðu bir nitelik göstermektedir. Halkla iliþki-
lerin öncülerinden Edward Bernays, 1923 yýlýn-
da yayýnladýðý "Kamuoyunun belirginleþmesi
ya da kristalleþmesi" adlý kitabýnda mesleðin
ilkelerini, uygulamalarýný ve etik kurallarýný ele
almýþtýr. Bernays'ýn deneyimlerinden çýkan ve
halkla iliþkilerin etiði niteliðindeki bazý görüþler
þöyle özetlenebilir:

- Önceden yazýlý izin alýnmadan hiç kimsenin
yazý ve sözlerini kullanmayýnýz, 

- Ýyi niyet asla kendi baþýna bir amaç olarak
düþünülemez, 

- Halký anlamak için kiþisel iliþki ön koþul-
dur. Masa baþýnda oturmakla hedef kitleler
anlaþýlmaz, 

- Sözcüklerin arkasýndaki anlamlarý 
dikkatle düþünmek çok önemlidir, 

- Halkla iliþkiler çabasý dolaysýz olarak
harekete geçirilmeden meydana gelmeli ve
yaratýlan etkiye göre deðerlendirilmelidir
(Bülbül, 2004). 

Halkla iliþkilerin bir diðer öncüsü Ivy Lee

"Ýlkeler Bildirisi"nde ilk etik ilkelerinin de
altýný çizmiþtir.

- Gizliliðe yer yoktur,

- Gerçek bilgileri elde etmek ön koþuldur,

- Halkla iliþkileri reklamla karýþtýrmamak
gerekir. 

Ivy Lee, en iyi bilginin, en doðru bilgi
olduðuna da  vurgu yapmýþtýr.

Edward Robinson "Haberleþme ve Halkla
Ýliþkiler" adlý yapýtýnda, halkla iliþkilerin kar-
maþýklýðýna ve yanlýþ anlaþýlabileceðine dikkat
çekmiþtir (Ertekin, 2000). Ayrýca, Edward
Bernays'ýn en çok konuþulan kampanyalarýn-
dan biri olan Lucky Strike halkla iliþkiler
etiðine verilebilecek örneklerden biri olarak
tarihten günümüze uzanmýþtýr. Bernays Luck
Strike'ý daha fazla kadýnýn içmesini saðlamak
amacýný gütmüþ ve moda dünyasýný ikna
ederek, Lucky paketlerinin renklerini kadýn-
larýn o yýl moda rengi yapma yoluna gitmiþtir.
Tarihteki bu örnekten yola çýkarak alkol,
sigara gibi ürünlerin reklamlarýnýn yasak
olmasý sebebiyle, üreticilerin tanýtým faaliyet-
lerine yönelmelerinin halkla iliþkileri sorumlu
duruma soktuðunu ifade etmeliyiz. Acaba
saðlýða zararlý ürünlerin tanýtýmlarýnýn yapýl-
masý ne derece etiktir? Görüþlerini aldýðýmýz
Ceyda Aydede Global Tanýtým olarak sigara
ve alkol tanýtýmýný almadýðýný, bu durumu etik
bulmadýðýný belirtmiþtir.

Halkla iliþkiler programlarý yalnýz amaçlarý
deðil, ayný zamanda bu amaçlarý gerçekleþtire-
cek araçlara iliþkin ahlaki sorularý da sormalý,
dürüst ve doyurucu yanýtlar almalýdýr. Bu
noktada, örgütün izlediði kamu felsefesi,
sosyal sorumluluk duygusu ve gerçeði
denetleme yetisi önem kazanmaktadýr.

3.2. Halkla Ýliþkiler Etiðinde Öne Çýkan
Kavramlar

Birçok iþletme "Yasalara aykýrý deðil ise,
etiðe uygundur" düþüncesine kapýlabilmekte-
dir. Eðer davranýþý etkileyen üçüncü bir alan
(etik alan) bulunmasaydý bu görüþ doðru
sayýlabilirdi. 90'lý yýllara gelene kadar etik
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davranýþýn standardý yasalarý ihlal etmemekle
sýnýrlýydý. Ancak bugün etiðin ortam ve alan
anlayýþý deðiþmiþ, kamuoyunun uygunsuz
davranýþlara karþý tepkisi de farklýlaþmýþtýr.
"Yasalara karþý gelmemiþ olmak" artýk toplum-
ca kabul edilebilir bir özür deðildir. Bir
davranýþýn yasal olmasý onun etik olarak
doðru olduðu anlamýna gelmemektedir. Bu
nedenle etik olarak sorgulanabilir her faaliyet
ve davranýþ kýsa süre içinde kamuoyunun
gündemine gelmektedir. Bu nedenle baþarýlý
halkla iliþkiler, etik alanýn farkýnda olunarak,
faaliyetlerin þirket içinde ve dýþýnda iyi yönde
düzene sokacak bir güç olan ahlaki deðerleri
kabul etmesidir.

Etik dýþý halkla iliþkiler faaliyetleri uzun
vadede halkla iliþkiler mesleðine zarar ver-
mekte ve alanýn imajýný zedelemektedir.
Halkla iliþkiler alanýnda profesör unvanýna
sahip Melvin L. Sharp halkla iliþkilerin ne
olduðunu tanýmlamak yerine, iyi bir halkla
iliþkiler uzmanýnýn yapmasý gerekenleri
sayarak mesleðin amaçlarýný daha iyi anlata-
bileceðini savunmuþtur. Dr. Sharp bu görev-
leri þöyle sýralamýþtýr:

- Kuruluþun dürüst iletiþim yapacaðýndan
ve böylece inandýrýcýlýk saðlayacaðýndan emin
olmalýyým.

- Kuruluþun açýk ve kararlý davranýþlar
sergilemesini saðlamalýyým.

- Kuruluþ ile hedef kitle arasýnda anlayýþ ve
saygý tesis edecek iki yönlü iletiþimi kur-
malýyým.

- Kamuoyunun, kuruluþ hakkýndaki görüþ-
lerinden haberdar olmalýyým. Böylece, kuru-
luþun giriþimlerinde toplum yararýna uygun
olmayan yönleri deðiþtirebilir (Aydede, 2001).

Ceyda Aydede yaptýðýmýz röportajda halk-
la iliþkilerin yanlýþ uygulanmasýnýn doðura-
caðý kritik etik sorunlarý þu þekilde
sýralamýþtýr: 

1-Halkla iliþkiler kiþisel çýkarlarý korumaya
çalýþýrken toplumsal çýkarlarý gözetmeyi ihmal
edebilir.

2-Çok karýþmýþ olan iletiþim kanallarýnda,
yanlýþ aktiviteler ve zamanlama ile açýklýk ve
þeffaflýk getirmekten çok, kafa karýþtýrabilir.

3-Ýnandýrýcý olmayan kampanyalarla bek-
lenmeyen tepkilere yol açabilir.

Ayrýca Aydede, kanunlar, politikalar, hatta
hukukun halkla iliþkilerde etik davranýþa ulaþ-
mak için aranan cevap olmadýðýný belirterek,
bireyin sadece kendi etik davranýþýný garanti
edebileceðini vurgulamýþtýr. Halkla iliþkiler
uzmanlarýna asýl gerekli olanýn etiðe yaklaþým
þekli "ahlaki inanç ve tolerans" olduðunu da
ifade etmiþtir.

Etik ilkelerin belirlenmesi ya da sýralan-
masý yeterli deðildir. Olaya bütünsel olarak
bakmalý ve halkla iliþkileri meslek olarak
iyileþtirme yoluna gitmelidir. Bu noktada
halkla iliþkiler mesleðinde eðitim gündeme
gelmektedir. Halkla iliþkiler eðitiminin bir
diðer önemli tarafý, bir örgütte çalýþmaya
baþlayan iþ görenlerin kendi inanç, deðer ve
tutumlarýný da bu iþyerine getirmeleri ve iþin
kendisine yansýtmalarýdýr. Halkla iliþkiler
eðitimini almýþ kiþiler etik deðerlerin bu di-
siplinde ne derece önemli olduðunu iþin mut-
faðýnda öðrenmektedir ve bu deðerlerle
piþmektedir. Mal, hizmet ya da düþünce þek-
linde gerçekleþtirilen üretim sürecinin niteliði,
iþ görenlerin yeterlilikleri ile doðrudan iliþki-
lidir. Ýþ görenlerin yeterliliklerinden söz ede-
bilmek için, iþin gerektirdiði bilgi ve beceriler
kadar, iþe ve çalýþma alanýna özgü tutumlara
da sahip olmalarý gerekmektedir (Ülgen,
2004).

Þimdi halkla iliþkiler ve etik çerçevesinde
öne çýkan birkaç kavrama deðinelim ve halkla
iliþkiler disiplininin bu konulardaki duruþuna
2003 yýlý IPRA Dünya Baþkaný ve ayný zaman-
da Global Tanýtým Halkla Ýliþkiler Þirketi
Genel Müdürü Ceyda Aydede ile yaptýðýmýz
röportaj doðrultusunda deðinelim.

3.2.1. Kalite ve Bilinci

Kalite, özellikle son dönemde önem kazan-
mýþ bir kavramdýr. Halkla iliþkilerde kalite,
hedef kitlelerin tatmin düzeyine ulaþmalarýný



153
K O C A E L Ý Ü N Ý V E R S Ý T E S Ý Ý L E T Ý Þ Ý M F A K Ü L T E S Ý

halkla iliþkiler mesleðinde etik anlayýþý
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öngörmektedir (Bülbül, 2001).  Etik açýdan da
kesintisiz iyileþtirmelerle kalite bilincine ulaþ-
mak kurum ve kuruluþlarýn ana amacýný oluþ-
turmaktadýr. Tüketiciye sunulan ürün ya da
hizmetin kaliteli olmasý etik açýdan olmasý
gereken bir durumdur. Ýþletmelerin birinci
görevi, kaliteli mal üretmektir. Kalitesiz üre-
tim, kuþkusuz, etik ilkeleriyle çeliþecektir.
Ayrýca, üretilen mal ve hizmet kalitesiz
olduðu halde, halkla iliþkiler çalýþmalarý
çerçevesinde, bunu "kaliteli" mal ya da hizmet
olarak, tüketicilere yansýtmak, meslek etiðine
de uymamaktadýr. 

Halkla iliþkiler etkinliklerinin kalitesinin
ölçülmesinde 2 önemli yaklaþým vardýr.

1.Hizmetle ilgili süreç: Bu noktada çalýþ-
malarýn içine teknik yön girmektedir. Örneðin
hatasýz bir magazin, broþür üretilmesi, kam-
panya sürecinde araþtýrma/uygulama/deðer-
lendirme etaplarýnýn baþarýyla sonuçlandýrýl-
masý vb.

2.Ortaya çýkan ürünle ilgili süreç: Bunun
kapsamýnda yöneticilik çalýþmalarý söz
konusudur. Program için yapýlan araþtýrmanýn
uygunluðu, iletiþim biçimlerinin yararlarýnýn
irdelenmesi vb. (Bülbül, 2001).

Kuruluþlar, son geliþmelerle kamuoyunun
beklentilerini ve gereksinimlerini dikkate
almak için geri bildirim (feedback) sürecine
girmiþlerdir. Her açýdan kaliteli olmak,
kamuoyuna karþý sorumluluklarýný yerine
getirmeyi ön plana almak kurumun öncelikli
amacý haline gelmektedir ve gelmelidir de.

Ceyda Aydede kalite konusunda þunlarý
dile getirmiþtir: "Verilen mesajýn doðruluðu
önemlidir. Kaliteli ürün mesajý veriyorsanýz
ürünün kalitesiz çýkmasý halinde kamuoyu-
nun mesleðe ve profesyonellere karþý duy-
duðu saygýda azalmaya yol açarak, mesleðin
ve profesyonellerin imajýyla ilgili problemler
ortaya çýkarmýþ olursunuz". Aydede'nin ifade-
si doðrultusunda þu çýkarýma varabiliriz.
Halkla iliþkilerin tanýmýnda bile doðruluk-
dürüstlük kavramlarý varolduðundan yalan
söylemek ya da "gibi göstermek" yerine
varolaný sunmak halkla iliþkilerin görevi

olmalýdýr. Aksi takdirde yaratýlan vaat hayal
kýrýklýðý ile sonuçlanacaðýndan insanlarýn
beyninde ve kalbinde o ürün ve de þirket
hakkýnda ciddi bir deformasyon yaþanacaktýr.

Halkla iliþkiler etiði açýsýndan sürekli
iyileþtirmelerle kalite bilincini yakalamak
gerekmektedir. Kaliteye odaklýlýk sadece
teknik mesele deðil, ayný zamanda etiksel bir
sorundur. Her ikisinin yan yana bulunmasý,
iyi bir yönetim için halkla iliþkilerde ölçüttür.

3.2.2. Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk anlayýþý, özellikle son 
35 yýldýr, ortak zemin yakalama çabasý olarak
halkla iliþkilerde önemli bir kavram olarak
karþýmýza çýkmaktadýr. Bu kavram halkla iliþ-
kiler literatürü içinde köklü bir geleneðe
sahiptir. 

Etik standartlarý içinde sosyal sorumluluk,
halkla iliþkilerde etik ilke ve kurallarýnýn da
temelini oluþturmaktadýr. "Cutlip halkla iliþ-
kilerde sosyal sorumluluk kavramýn önemli
tarafýný, etiksel standartlarý bir araya getirme
yoluyla, uygulamanýn profesyonelleþmesine
katkýda bulunma" olarak tanýmlamýþtýr
(L'Etang, 2002).

Sosyal sorumluluk halkla iliþkilerin belli
baþlý olumlu yanlarýna; toplumdaki tüm bakýþ
açýlarýnýn seslendirilmesine olan katkýya, "yan-
lýþ bilginin" yerini "doðru bilginin" almasýna
olan çabaya, "uyumun" "uyumsuzlukla" yer
deðiþtirmesini, kamu onayýnýn ve yararýnýn ön
planda tutulmasýna, toplumsal sistemlerin
deðiþen ihtiyaçlarý ve çevreyi kabul etmesine
olan yardýmýna ve  insanlarýn refahýný artýrma
çabasýna destek vermektedir (L'Etang, 2002).

Ýþletmeler sosyal sorumluluk bilinciyle,
toplumun çýkarýný gözetecek biçimde hareket
etmek durumundadýr. Yöneticiler kendi çýkar-
larýnýn, pay sahiplerinin ve toplumun çýkar-
larýnýn ortak noktasýný bulmak durumundadýr.
Ýþletme ve yöneticiler tüm bu etkinlikleri
gerçekleþtirirken sahip olduklarý gücü kötüye
kullanmayarak, iþ etiði, meslek etiði gibi
davranýþsal standartlarý korumalýdýrlar.

Halkla iliþkilere negatif imaj yükleyen
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aslýnda uygulamada yaþanan olumsuzluk-
lardýr. Kampanyalarda, psikolojinin motivas-
yon ve algý olaylarýyla -özü deðiþtirmeksizin-
biçimler üzerinde oynanarak, özün imajýnýn
deðiþtirilmesine çalýþýlmaktadýr. Luck Strike
örneðinde de olduðu gibi, sigaranýn kanser
yapan, çevreyi kirleten, kötü kokular salan
doðasýnýn üzerine açýk hava, eðlence, gençlik,
oyun, özgürlük, statü, klas gibi imajlarla kýlýf
geçirilerek "imaj mühendisliði" yapýlmaktadýr
(Erdoðan, 2006).

Acaba sigara paketlerine "Saðlýða
Zararlýdýr" uyarýsýný yazmak yeterli midir?
Aydede röportajýmýzda, sadece uyarýnýn yazýl-
masýnýn yeterli olmayacaðýný, firmalarýn ayný
zamanda kurumsal sosyal sorumluk alanýnda
çalýþmalar yaparak, halkýn gözünde, örnek bir
þirket olarak konumlanma çabasýna
girmelerinin gerekliliðini ve bu yolla topluma
pozitif deðer aþýlanmasýnýn önemini vurgu-
lamýþtýr.

Halkla iliþkilerde sosyal sorumluluk adýna
gösterilebilecek iyi ve kötü örnekler vardýr.
Örneðin sinemacý Leni Riefenstahl'ýn Nazilere
övgüsü "Triumph of the Will" moral anlamda
kötü bir tanýtýmdýr. Ayný þekilde kitle
katliamýný estetikleþtirme ve erotikleþtirme
ayný þekilde kötü tanýtýmdýr (Ewen, 1996).
Bunlarýn aksine insanlarýn deðerlerinin kut-
lanmasý ve insanlar arasýndaki dayanýþmanýn
vurgulanmasý ise iyi bir halkla iliþkilerdir. Bu
deðer yargýlarýnýn kullanýlarak sahte imajlar
yaratýlmasý ve bazý egemenliklerin saðlanmasý
da kötü halkla iliþkilere verilecek bir örnektir.

Sosyal sorumluluk kurumsal vatandaþ
olmanýn bir sonucudur aslýnda. Halkla iliþkiler
etiði baðlamýnda sosyal sorumluluk, çevreye
zarar vermemek, güvenilir hizmet sunmak,
toplumun sosyal, ekonomik ve politik yaþamý-
na katkýda bulunmaktýr. Bu kavramlar kuru-
luþlarýn topluma verdikleri önemin bir sonucu
olarak ortaya çýkmaktadýr. Bunun fark edilme-
si halkla iliþkiler ve etik deðerlerinin yeniden
ele alýnmasýný saðlamýþtýr. Kuruluþlarýn bütün
etkinlikleri halkla iliþkiler baðlamýnda deðer-
lendirilmeye baþlanmýþtýr. Bunun sonucunda

da halkla iliþkiler etiðinin içeriði iþ etiði
kavramýyla özdeþleþecek oranda zengin-
leþmiþtir.

Halkla iliþkiler, kar amacý gütmeden ve
doðrudan kuruma bir çýkar saðlamadan,
sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek
bazý aktiviteleri yapmak zorundadýr. Bu duru-
ma halkla iliþkilerin etik performansý da
denilmektedir (Küçükkurt, 1981). Etik deðer-
ler, halkla iliþkilerde çýktý deðil bir süreçtir
aslýnda. Bu baðlamda iþletme çevresiyle iþbir-
liðine gereksinim duymakta, sorumluluk bi-
linciyle hareket etmektedir. Halkla iliþkiler
çalýþmalarýnda önemli unsur taþlarýn yerine
oturmasý ve saðduyunun egemen olduðu bi-
linçli bir çalýþmanýn gerçekleþtirilmesidir
(Bülbül, 2001).

3.2.3. Doðruluk ve güven

Halkla iliþkilerin önemli isimlerinden
Cutlip ve Center, halkla iliþkileri, karþýlýklý
yarar saðlayan iki yönlü iletiþime dayalý
dürüst ve sorumlu uygulamalarla,
kamuoyunu etkilemeye yönelik planlý çabalar
olarak ifade etmiþ ve halkla iliþkiler kavramýna
dürüst ve sorumlu uygulama ile iki yönlü
iletiþimi eklemiþtir (Peltekoðlu, 1998).

Halkla iliþkiler için meslek ahlakýnýn ne
kadar önemli olduðu mesleðin daha tanýmýn-
dan anlaþýlmaktadýr. Dürüstlük, güvenilirlik
ve inandýrýcýlýk kavramlarýnýn bu tanýmlarda
yer almasý, bu kavramlarýn, halkla iliþkiler için
vazgeçilmez yapý taþlarý olduklarýný göster-
mektedir.

Halkla iliþkilerde asýl amaç, doðru bilgiyi
en uygun araçlarla vermektir; iyi niyet asýldýr;
tartýþmaya açýk olma ve demokratik tutum
esastýr.

Halkla iliþkiler etiðinin temel taþlarýndan
olan dürüstlük ilkesi baðlamýnda halkla iliþki-
ler görevlisinin dikkat etmesi gereken nokta-
larý aþaðýdaki þekilde sýralayabiliriz:

- Halkla iliþkiler uzmaný, ilk olarak
tanýtýmýný üstleneceði kuruluþ hakkýnda
inceleme yapar.
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- Araþtýrmalarý sonucunda çalýþacaðý kuru-
luþun yapýsýnýn ve faaliyet alanýnýn kendi ilke
ve inançlarý ile baðdaþtýðýndan emin olur.

- Dürüstlüðüne inanmadýðý kuruluþlarla
çalýþmaz

- Yapacaðý çalýþmalarýn yararýna inanarak,
kuruluþ amaç ve çýkarlarýný tamamen benim-
seyerek çalýþmalarýna baþlar.

- Çalýþtýðý kurumun, kamu yararý ile çatýþa-
cak giriþimlerde bulunduðunu ya da bulu-
nacaðýný anladýðý anda kurum görevlilerini
uyarýr.

- Ayný alanda çalýþan iki kuruluþ ile onlarýn
izni olmadan çalýþmaz. Kuruluþlar kabul ettiði
takdirde ise tarafsýzlýðýný korur.

- Kriz anlarýnda, suçlu kiþi kendisi veya
çalýþtýðý kuruluþ ise, sorumluluðu üzerine alýr
ve durumun düzeltilmesi için çalýþmalara
baþlar.

- Çalýþmalarýný hiçbir zaman resmi kuru-
luþlara rüþvet vererek yürütmez.

- Yanlýþ ve ya eksiz bilgi vermez; gizli bilgi-
leri yetkililerin izni olmadan açýklamaz
(Aydede, 2001).

Ceyda Aydede bütün etik kavramlarýný, bir
eylemi gerçekleþtiren kiþinin, yapacaðý þeyin
sonuçlarýný görerek kararlarýný mümkün ola-
cak en çok kiþiye fayda saðlar þekilde gerçek-
leþtirmesi olarak ifade etmiþtir. Ayrýca, mesle-
ki açýdan bakýlacak olursa, yapýlan þeyin
sadece eylemci þirkete çýkar ve gelir saðlamasý
olmadýðýný, müþterilerine ve þirketin çevreye
de faydalý olmaya gayret etmesi gerektiðini
vurgulamýþtýr. Halkla iliþkilerde etiðin, birey
ile baþlayacaðýný ve onun deðerler sisteminin
yaný sýra etiðin toplumun iyiliði ile de direkt
olarak baðlantýlý olduðuna dikkat çeken
Aydede, iþverene baðlýlýk göstermek önemli
olsa da, halkla iliþkiler uzmanlarýnýn müþ-
terinin veya iþverenlerin kendi güvenlerini
yok etmelerine izin vermemeleri gerektiðinin
altýný çizmiþtir.

Mesleðin ilklerinden ve kurucularýndan

Ivy Lee "Prensipler Bildirgesi'nde halkla iliþ-
kiler çalýþmalarýnýn özünü "açýklýk ve doðru-
luðun" oluþturduðunu özellikle vurgulamýþtýr. 

IPRA ise halkla iliþkilerde dürüstlük
ilkesinin altýný önemle çizmiþtir. "Halkla iliþ-
kiler, dürüstlük ilkesi karþýlýðýnda, ekonomiye
büyük fonlar yaratan bir sosyo ekonomik olay,
bir güvence unsuru, bir dayanýþma mekaniz-
masýdýr. Bir ülkedeki halkla iliþkiler uzmaný
sayýsý o ülkenin kalkýnma ve ekonomik göster-
gesidir." Ayrýca Allen Center ve Scott Cutlip
"dürüst ve yararlý" çalýþmalarla kamuoyunun
güven desteðinin saðlanacaðý görüþünü ifade
etmiþlerdir (Bülbül, 2001).

Halkla iliþkilerin kurumsal baðlamda ilk
uygulandýðý ABD'de ise bu alandaki çalýþ-
malar halký kandýrma ve kamuoyunu yanlýþ
yönlendirme olarak nitelendirilmiþ, uygula-
malara kuþku ile bakýlmýþtýr. 

Halkla iliþkilerin temeli doðruluk ve
dürüstlüðe dayandýðý için, bu iki kavram
bütün çalýþmalarda öne çýkarýlmalýdýr. Halkla
iliþkiler aleyhinde 1960'lý yýllarda kamuoyun-
da oluþan olumsuz izlenimi yýkmak ve olumlu
bir meslek imajý kazandýrmak amacýyla 
1965 yýlýnda "Meslek Yasasý" kabul edilmiþtir.
Bütün bu geliþmeler gösteriyor ki, halkla iliþ-
kiler etiðinde gerçeklik, dürüstlük ve doðru-
luk büyük önem taþýmaktadýr (Bülbül, 2004).

"1940'larda araþtýrmacýlar, yüksek saygýn-
lýðýn inandýrýcý etkisini saptamýþlardýr"
(Ertekin, 2000). Günlük yaþantýmýzda nasýl
dürüst bir dostumuzun her söylediðine inanýr
ve ona her konuda güvenirsek, meslek ha-
yatýmýzda da birlikte çalýþtýðýmýz þirket ve
organizasyonlardan ayný dürüstlüðü bekleriz. 

3.2.4.Yönetim Anlayýþý

Halkla iliþkiler yönetimde tek ses olma-
masýna raðmen yönetime danýþmanlýk eden
önemli bir basamaktýr. Halkla iliþkiler bir
yönetim tekniði, bir yönetim iþlevi olarak da
ele alýnmalýdýr. Çünkü günümüzde halkla
iliþkiler artýk bir temel iþlev ve iþletme faaliyeti
olmuþtur. Bu noktada iyi halkla iliþkilerci
ürününü iyi pazarlayan, iyi tanýtan ve ayný
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zamanda çevreyle çok yönlü iliþki kurup
geliþtiren kiþi olarak tanýmlanabilir. 

Mesleki ve toplumsal deðiþmeler, yönetici-
leri her geçen gün zorlaþan bir sürece doðru
itmektedir. Etik deðerler ve ilkeler, bir kim-
senin gerçekte neye inanmasý gerektiði ve
inandýðýný söylediði davranýþlarýn oluþmasýn-
da saðlam bir temel oluþturur. "Yöneticinin
kendi etik ölçütlerini geliþtirmesi davranýþlarýný
sýnamasýný gerektirir. Bu deðerler birbirine
eklenerek etik deðer ve yargýlarýný oluþturur"
(Ülgen, 2004).

Halkla iliþkiler þirketlerde yönetimin
bilme-tanýma eksikliðini gidermek, sorumlu-
luðu halkla bölüþmek, yapýlan iþleri halka ya
da tüketiciye anlatma gibi önemli iþlevleri
bünyesinde barýndýrýr. Toplumun deðiþik ke-
simlerinin isteklerinin yönetimce öðrenilmesi
ve bu isteklerin deðerlendirildikten sonra
yönetsel eylem ve iþleme dönüþtürülmesi gibi
bir süreci içermesi, halkla iliþkiler uygula-
masýný ister istemez bir yönetim süreci haline
getirmiþtir.

Ýþletmelerde karar verilirken veya
davranýþlar arasýnda bir tercih yaparken farklý
yaklaþýmlar kullanýlýr. Yönetsel kararlarýn ve-
rilmesinde etik deðerlerin (kiþisel etik ve iþ
etiði) ve çalýþanlarýn tümünün etkisi söz
konusudur. Bir iþletmede çalýþanlarýn her
hareketi ya da her davranýþý þirketin bütününü
etkileyeceðinden iþletmelerin temel etik deðer-
leri belirlemesi yaþanabilecek çeliþkileri en aza
indirecektir (Ülgen, 2004).

Halkla iliþkiler programlamasý ileriyi her
türlü ayrýntýyla birlikte görmeyi gerektiren
yüksek düzeyde bir yeteneðe gereksinim duy-
maktadýr. Bu ise halkla iliþkiler uzmanýnýn
yönetimle ilgili bilgi ve beceriye, özellikle de
örgüt yapýsý ve kuramýyla ilgili bilgilere
gereksinim duyduðu gerçeðini gündeme
getirir (Ertekin, 2000). 

Halkla iliþkiler kuruluþ felsefesinin oluþtu-
rulmasýnda, amaçlarýnýn saptanmasýnda,
kuruluþun deðiþen çevre koþullarýna uyum

saðlamasýnda önemli yönetim görevi üstlen-
mektedir (Peltekoðlu, 1998). Etik davranýþlarýn
benimsenmesi üst yönetimde baþlamalý, orta
düzey yöneticilere aktarýlmalý ve örgütün tüm
iþ görenlerine yayýlmalýdýr. Anahtar konu
örgütün kendi içinde kanuna karþý sorumlu
olmayý kabul edip etmediði ve kendi eylem-
lerinin sorumluluðunu kabul eden bir tutum
sergileyip sergilemediðidir.

3.3. Halkla Ýliþkiler Etiðini Olumsuz
Yönde Etkileyen Durumlar

Medya etiðine yönelik literatürdeki genel
yaklaþým, daha çok hastalýklý bir bedenin
hastalýklý bir organýný iyileþtirme çabasý olarak
tanýmlanmaktadýr (Yüksel, 2005). Oysaki
hastalýklý bir organýn iyileþtirilme çabasý
hastalýða neden olan etkenleri bertaraf
etmedikçe gerçekleþmez. Halkla iliþkiler
açýsýndan bu etkenler; bireysel farklýlýklar,
çalýþma düzeninden kaynaklanan unsurlar,
kurumsal amaçlardan kaynaklanan faktörler,
bu amaçlar doðrultusunda belirlenmiþ iþ
düzeni, ekonomik çýkarlar, kurum dýþýndan
gelen baskýlar, baský gruplarýnýn, haber kay-
naklarýnýn ya da reklam verenlerin baskýlarý ve
ideolojik eðilimler olarak sýralanabilir.

Etik sorunlar sýk sýk belirsiz ve karmaþýk
koþullar altýnda zor seçimlerin yapýlmasýný
gerektirir. Verilen kararlarýn en iyisi olduðun-
dan emin olmak güçtür. Ayný zamanda bir
seçenek diðerlerinden daha iyi olabilir.
Nedenlere dayalý ve yansýz olarak karar ver-
mek ve verilen kararlarýn baþkalarýnca yargýla-
narak adil bulunmasý, bakýþ açýmýzýn doðru
olduðunu kanýtlar. Kararlarda ahlaki gerekçe-
lendirme yapýlmasý, adil ve iyi kararlarýn ver-
ilmesine yardým eder.

Kuruluþlarda karþýlaþýlan etik sorunlar
kuþkusuz çok çeþitlidir. Konuyla ilgili 1987
yýlýnda yapýlan bir araþtýrmada ankete katýlan-
larýn %80'ninden fazlasý etik sorunlar arasýnda
"çalýþanlarýn çýkar çatýþmalarý" ve "rüþvet"'i
öne çýkarmýþlardýr. Bir diðer çalýþma, etik
olmayan davranýþlarýn en çok hangi alanlarda
ortaya çýktýðý ile ilgilidir. Bu araþtýrmanýn bul-
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gularýna göre sýralama þöyledir: Devlet
Yönetimi %66, Satýþ %51, Hukuk %40, Medya
%38, Finans %33, Týp %21, Bankacýlýk %18
(Bülbül, 2001). Bu veriler sadece medya ve
halkla iliþkiler alanýnda deðil, diðer alanlarda
da etik kalitesinin iyileþtirilmesi gerekliliðini
ortaya koymaktadýr.

Genelde medya ortamý içindeki unsurlar
üzerine odaklanmak özelde ise halkla iliþkiler
etiðini bu ortam içerisinde deðerlendirmek
gerekir.  Þimdi halka iliþkiler çalýþmalarýnda
karþýlaþýlan ve sorun teþkil eden birkaç ana
baþlýðý Ceyda Aydede'nin görüþleri doðrul-
tusunda deðerlendirelim.

3.3.1. Kamu yararýný gözardý etme

Son 20 yýldýr halkla iliþkilerde ivme
kazanan "halka karþý sorumlu davranýþ" zih-
niyeti günümüzde halkla iliþkiler zihniyetinin,
uygulamalarýnýn ve de eðitiminin temelini
oluþturmaktadýr. Birçok halkla iliþkiler 
programý, bir ucunda "özel çýkar" öteki ucun-
da ise "karþýlýklý yarar"ýn yer aldýðý bir süreç
arasýnda bir noktada yer almaktadýr (Ertekin,
2000). Diðer bir deðiþle, ne siyah, ne de beyaz;
halkla iliþkiler gri çizgide yerini alýr.

Halkla iliþkiler faaliyetleri temelinde müþ-
terisine kazandýrmayý, tanýtmayý, beðenilmeyi
ve de maddi anlamda getiri saðlamayý vaat
ettiðinden "amaç aracý haklý kýlar" düþüncesin-
den hareketle, "yakalanmadýðýn sürece ne
yaparsan yap!...", "hedefe ulaþmak için kul-
lanýlan yöntemin önemi yoktur…" gibi yak-
laþýmlar baþtan beri ifade etmeye çalýþtýðýmýz
doðruluk ve güven ilkesini zedelemektedir.  

Etik ilkelerine iliþkin görüþlerini açýklayan
bazý bilim adamlarý, halkla iliþkilerin iþlevinin
kamu yararýný gözetmek olduðunu dile
getirmekte, bir iþletmenin halka karþý dürüst,
açýk ve güvenilir bir görüntü vermesi gerek-
tiðinin altýný çizmektedirler. Halkla iliþkiler
uygulamalarý çerçevesinde sürdürülen kam-
panyalarýn içeriði, kamuoyunu aldatýcý nitelik-
te olmamalýdýr. 

Günümüzde kimi sorunlar karþýsýnda

kamu yararý artýk terk edilmeye baþlamýþtýr.
Bireyin çýkar ve yararý birçok deðerin üstünde
yer almaktadýr. Eskiden gizli bir biçimde
güdülen bu amaç, bugün artýk açýkça ortaya
atýlmýþtýr. Bireysel çýkarlar, dokunulmazlýðý
olan deðerler sistemi haline gelmiþtir. Örneðin
dünya ekonomisinde aðýrlýklý çokuluslu þir-
ketlerden bazýlarý dolaylý ya da dolaysýz üre-
timiyle insanlýða zarar veren kuruluþlar ola-
bilmektedir.

Görüþlerine baþvurduðumuz 2003 yýlý
IPRA Dünya Baþkaný Ceyda Aydede konuyla
ilgili þunlarý söylemiþtir: "Etik kurallarýn huku-
ki açýdan deðerlendirmeye alýnmasý ve kimi
zaman yasal zorunluluk olarak kabul edilme-
si,  profesyonel bilgi birikimleri ve çabalarýn
doðru toplumsal amaçlara hizmet etmesini
saðlamayý amaçlamaktadýr. Diðer bir deyiþle,
insanlarýn müþteri ve iþ çevreleriyle yapmýþ
olduðu kiþisel anlaþmalarda toplumsal bir
boyut vardýr ve mümkün olan en fazla sayýda
kiþi için avantajlý kararlar alýnmalýdýr. Bu halk-
la iliþkiler mesleðinde kamu yararý için kaçýnýl-
maz bir unsurdur.”

Halkla iliþkilerin öncü isimlerinde Ivy Lee
"Declaration of Principle" adýyla kamuya
duyurduðu baþlýca etik ilkelerinde þu ifadelere
yer vermiþtir: "Kamuyu görmemezlikten
gelmek mümkün deðildir. Kamu olaylardan
mutlaka haberdar edilmeli ve bu tür iliþkiler
nitelikli bir hizmetle desteklenmelidir"
(Ertekin, 2000).

Ýþletmeler toplumun yararýný gözetir
biçimde hareket etmedikçe, daha fazla yasal
düzenlemenin yapýlma zorunluluðu doðacak-
týr. Yasal düzenlemelerin de etik ilkelerden
türediði varsayýmýndan yola çýkarsak kamu
yararýnýn özellikle halkla iliþkiler kam-
panyalarýnda önemle dikkate alýnmasý gerek-
tiðini vurgulamalý ve gerekli yasal düzen-
lemelere uymanýn zorunluluðuna bir kez daha
deðinmeliyiz.

3.3.2. Çýkar Saðlama

Ýþletmelerin þirket içinde ve dýþýnda
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davranýþlarýný düzenleyebilmesi için etik alan
kavramýný tanýmalarý ve ahlaki deðerleri be-
nimsemeleri gerekmektedir. Ancak etik deðer-
lerin kurallaþtýrýlmamasý nedeniyle uygun
davranýþ konusunda çalýþanlar arasýnda anlaþ-
mazlýk ve çýkmazlar yaþanabilir. Ahlaki çýk-
maz, doðru ile yanlýþýn net olarak ayýrt
edilemediði, etik açýdan olumsuz sonuçlar
yaratabilecek kararsýzlýk durumunda ortaya
çýkabilir. Bu gibi durumlarý önlemek, etik
ilkeleri ve kurumsal sosyal sorumluluðu
kurum içinde yaþatabilmek için iþletmeler etik
kurallarýný (codes of ethics) þirket kültürüne
sindirmelidir.

Her meslekte olduðu gibi halkla iliþkiler
mesleðinde de mesleðin adýný ve gücünü
kötüye kullanan kiþi ya da guruplar ola-
bilmektedir. Görev ve yetkinin kötüye kul-
lanýlmasý iki þekilde gerçekleþir:

1. Yasalara uygun olan iþlemlerinin daha
hýzlý yerine getirilmesi için, bazý kimselere
diðerleri aleyhine ayrýcalýklý iþlem yapýlmasý.

2. Yasalarca yasaklanmýþ iþlemlerin bir
çýkar karþýlýðýnda yapýlmasý (Ülgen, 2004).

Kulis yapma, lobi oluþturma, ilgililere
deðiþik alanlarda çýkar saðlama gibi etik dýþý
giriþimler ve çalýþmalar çoðu kez halkla iliþki-
ler birimlerince yerine getirilmektedir
(Kazancý, 2002). Halkla iliþkiler etiðini olum-
suz yönde etkileyen etmenlerden biri olan
rüþvet alma ve verme yoluyla çýkar saðlama
meslek kodlarý olarak da adlandýrýlan halkla
iliþkiler etik ilke ve kurallarýyla tam anlamýyla
çeliþen davranýþlardýr. Deontolojik baðlamda
da rüþvet alan ve verenlere meslek kuru-
luþlarýnca da yaptýrýmlar uygulanmaktadýr.

Halkla iliþkiler büyük ölçüde egemen ve
belirleyici pazar güçlerinin içine gizlenmiþ
durumdadýr ve halkla iliþkiler yöneticileri
nadiren örgütü kamuya sorumlu yapmanýn
gücüne sahiptirler. Onlarýn yapabildiði þey,
kamunun örgütsel davranýþlardan sorumlu
olmadýklarýna inandýklarý örgütsel alt sistem-
lerle iletiþim kurabilmektedir. Grunig halkla

iliþkilerin rolünün, örgütün sorumsuz herhan-
gi bir eylemin etkilerini tamir etmek için ne
yaptýðýný kamuya iletmeyi kapsadýðýný söyler
(Grunig ve Hunt, 1984).

Görüþlerine baþvurduðumuz Ceyda
Aydede yanlýþ bilgilendirme sonucunda çýkar
saðlama eyleminin bilerek yapýlmasý duru-
munda halkla iliþkiler yetkilisinin sorumlu
tutulmasý gerektiðine dikkat çekmiþtir. "Etik
kurallarýmýzdan biri de gerçekten inan-
madýðýmýz, yanlýþ olduðunu düþündüðümüz
hiçbir þeyi söylemememiz üzerinedir" diyen
Aydede müþteri þirketin yanlýþ bilgi aktarmasý
veya bilgi saklamasý bu duruma yol açmýþsa,
ortada kötü niyet olmadýðýndan, halkla iliþki-
ler þirketinin direkt sorumlu tutulamayacaðýný
da dile getirmiþtir.

3.3.3. Propaganda

Halkla iliþkilerin kendi içindeki rolü doðasý
gereði belli çýkarlarýn yararýna davranan anti-
demokratik bir tablo sergilemektedir.
Topluma yönelik güç kýrýcý giriþimlerle
baðlantýlý görülse de halkla iliþkilerin "nötr"
olduðuna iliþkin anlayýþ doðru ve yapýcý halk-
la iliþkiler uygulamalarýyla pekiþecektir.

Halkla iliþkiler etiðini olumsuz yönde et-
kileyen etmenler arasýnda kamu iyiliði pahasý-
na özel çýkarlarýn arttýrýlmasý, üst üste yýðýlan
iletiþim kanallarý, "ahlaký hor görme" ve belir-
tilenle gerçek arasýndaki tutarsýzlýk potansiyeli
olarak sýralanabilir. Kamu iyiliði pahasýna özel
çýkarlarýn arttýrýlmasýna örnek olarak propa-
ganda gösterilebilir. 

Halkla iliþkilerin etik sorununun
temelinde, halkla iliþkiler faaliyetlerinin sahte
imajlar yaratma, yanýltma aracý olma ve
gerçeði üretme düþünceleri yatar. Amerikan
halkla iliþkiler deneyiminin geçmiþine
bakýldýðýnda, halkla iliþkilerde önemli ölçüde
bilinçli yanýltma ve propagandanýn kul-
lanýldýðý görülmüþtür. Ancak yazarlarýn halkla
iliþkilerin bu olumsuz yönlerini vermekten
kaçýnmalarýnýn altýnda halkla iliþkilerin
meslekleþmeyle ve etikle ilgili endiþelerini
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körükleyecek, propagandayla özdeþleþtirilme
korkusu gelmektedir (L'Etang, 2002). 

Propaganda; genellikle duygusal sözcükler
kullanarak ve bir þeyi birçok kez tekrar ederek,
kamuda veya bir kýsým halk üzerinde belli
davranýþlarýn özendirilmesini saðlayan
örgütlenmiþ bir çaba olarak tanýmlanabilir. Bu
durumu ile propaganda, tek yönlüdür; yalnýz
hedef kitleyi etkileme vardýr ancak "kaynak"
olarak etkilenme, tepkilerden yararlanma yok-
tur. Tek yönlü olduðu için de tartýþmaya açýk
deðildir. Kullanýlan sözcükler abartýlýdýr.
Büyük oranda duygusallýða yer verilir. Bu
nedenle her zaman doðru deðildir; yanýltýcý
olabilir, fazla tekrarlamakta tek düzeliðe
dönüþür, sýkýcýdýr ama belleklerde yer etmesi
için de tekrar edilmesinden baþka yol yoktur
(Ertekin, 2000). 

Propaganda halkla iliþkilerde, yüz yüze
iliþkilerde, örgütsel eylem ve iþlemlerde de
önem taþýr. Halkla iliþkilerin örgütlerde çevre-
den etkilenme aracý olarak kullanýlmasý bu
savý kanýtlamaktadýr. 

Propaganda aracý olarak halkla iliþkilere
yöneltilen en belli baþlý eleþtirilerden biri
seçim kampanyalarýndaki halkla iliþkiler
uygulamalarýdýr. Halkla iliþkilerin etik sýnýr-
larýný zorladýðý halký yanlýþ bilgilendirdiði ve
propaganda yaptýðý ifade edilmektedir.

Bu noktada halkla iliþkiler iki yönlü iletiþim
akýþýný saðlamalýdýr. Reklam ve propaganda
gibi ayrý amaç ve yöntemlerle yapýlan iletiþim-
den ayrýlmalý; doðruluk, inandýrýcýlýk ve
karþýlýklý yarar ilkesine dayandýrýlmalýdýr. 

4. HALKLA ÝLÝÞKÝLER ETÝÐÝNÝ
BELÝRLEME ÇALIÞMALARI

Etik kurallarýn, sanat etiði, halkla iliþkiler
etiði, yönetim etiði, vb. belirli bir alana iliþkin
yazýlý kurallarý bulunmaktadýr. Farklý alanlara
iliþkin bu etik ilkeler, katýlýmcý bireylerin özel-
liklerine göre deðil, evrensel olarak kabul
gören kavramlara dayalý olarak geliþtirilirler
(Pehlivan, 1998). Etik evrenseldir; tartýþmaya

açýk deðildir. Çünkü burada kurallar söz
konusudur ve bir toplumda doðru olarak
deðerlendirilen davranýþ biçimlerinin, baþka
bir ülke, toplum veya kiþi tarafýndan da doðru
olarak kabul edilmesi gerekir. Aksi halde
evrensel etik kavramýndan bahsetmek
mümkün olmaz. Bu husustaki önemli faktör-
ler, etik anlayýþýn uygulandýðý çevredeki
toplumsal, ekonomik ve kültürel deðerlerdir.
Týpký doktorlar tarafýndan dile getirilen
"Hipokrat Yemini"nin evrenselliði gibi halkla
iliþkiler alanýnda da evrensel olacak ilkeler
belirlenmiþtir.

Meslek etiðini belirleme çalýþmalarý mesle-
ki dayanýþmayý teþvik etmenin de bir yoludur
ayný zamanda. Günlük yaþamdaki çýkar iliþki-
leri, sapmalar ve yozlaþmalar sebebiyle halkla
iliþkilerde de bir iyi niyet sözleþmesi olarak
etik ilke ve kurallarýnýn belirlenmesi
öngörülmüþtür (Bülbül, 2001). Toplum içinde
mesleki etik ilkelerini oluþturacak ve bu
ilkelerin yürütülmesini denetleyecek özel bazý
gruplara ihtiyaç vardýr. Genç ve yeni bir bilim
dalý olan halkla iliþkilerde, etiðe iliþkin ilke ve
kurallarýn kurumsallaþmasý basýnda olduðu
gibi, örgütlenme çalýþmalarýyla baþlamýþtýr. 

Mesleki etik kurallarý olarak belirlenen ve
üyelerinin genel ve ortak olan davranýþ biçim-
lerini tanýmlayan ilkelerin 3 temel iþlevi
vardýr.

- Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayýrmak,

- Meslek içi rekabeti düzenlemek,

- Hizmet ideallerini korumak.

Halkla iliþkiler uzmanlarýnýn dernekleþme-
si belirli bazý sorunlarýn çözümünde hiç
kuþkusuz katký ve yarar saðlamaktadýr ve
saðlamaya da devam etmektedir. Ancak bu
örgütlenmenin ülkemiz genelinde yetersiz
olduðu ifade edilmelidir. Halkla iliþkiler çalýþ-
malarýnýn ve uzmanlarýnýn sahip olmalarý
gereken nitelikleri açýklayan ve halkla iliþki-
lerin nasýl bir anlayýþ içinde yürütüleceðini
belirleyen ilkeler 1965'te "Atina Kuralý" adý
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altýnda maddeleþtirilmiþtir.

Bu tür çalýþmalarýn temeldeki amacý
mesleði belli kalýplara koymak, sýnýrlarýný
çizmek, ne olduðunu ve de ne olmadýðýný
anlatmak, bu alanda faaliyet gösteren kiþilerin
özel yaþamlarýnda da dikkatli olmalarý gerek-
tiðini vurgulamak ve gerektiðinde yaptýrým
uygulamaktýr. 

Günümüzde halkla iliþkilerin imaj yöneti-
mini daha çok halkla iliþkiler cemiyetleri yap-
maktadýr. Bu amaçla her halkla iliþkiler
cemiyetinin belirlediði etik prensipleri vardýr
ve "Kurallara Uymayan Þirketler" adý altýnda
listeler bile yayýnlanmaktadýr. (Erdoðan,
2005). Ancak günümüzde bu derneklerin yap-
týrým güçlerinin yeterli düzeyde olduðunu
söylemek zordur. Görüþlerine baþvurduðu-
muz Ceyda Aydede IPRA'da dahil olmak
üzere bu tür derneklerin yaptýrým güçlerinin
olmadýðýný dile getirmiþtir. Aydede konuyla
ilgili þu örneði de aktarmýþtýr: "Maalesef yap-
týrým yok. Geçen yýl Roger Haywood isimli bir
meslektaþýmýz alkollü araç kullandýðý için
Londra Polisi tarafýndan gözaltýnda tutuldu
diye e-grup da epey tartýþýldý. Dernekten atýl-
masýný isteyen bir grup vardý. Sonuç da bir
eylem yapýlmadý. Ayný kiþinin Capital
Dergisi’nin Aralýk sayýsýnda "Reputation
Management" gurusu olarak lanse edildiðini
gördüm. Global iþ dünyasýnda bunlar da olu-
yor. Ýngiltere'de itibarýný kaybedip Türkiye'nin
en itibarlý dergisinde bulmaya çalýþýyor".
Görüldüðü üzere, dernekler ve bu konudaki
çalýþmalar bazen kâðýt üzerinde kalabilmekte,
yerleþik bir düzen olamadýðýndan yaptýrým-
dan uzak bir tablo çizilebilmektedir.”

Daha önce de ifade ettiðimiz gibi halkla
iliþkilerin ilk etik kanunu Ivy Lee tarafýndan
yayýnlanan deklarasyon ile 1906'da gerçek-
leþtirilmiþtir. Halkla iliþkiler mesleði ülke-
mizde henüz yeni olduðundan bu konuda
uluslararasý çalýþmalar daha kapsamlýdýr.
Ülkemizde de bu uluslararasý çalýþmalar örnek
alýnarak IDA (Ýletiþim Danýþmanlýðý Þirketleri
Derneði) ve TÜHÝD (Türkiye Halkla Ýliþkiler

Derneði) gibi mesleki örgütler kendi kural-
larýný belirlemiþ durumdadýrlar. Þirketlerin ve
çalýþanlarýn bu örgütler etrafýnda toplanmasý
ile mesleki etik kurallarýnýn uygulanmasý
hýzlanacaktýr.

Amerika'da 1948 yýlýnda kurulan "Halkla
Ýliþkiler Topluluðu"nun 1950 yýlýnda tamam-
ladýðý "Halkla Ýliþkiler Pratiðinin Profesyonel
Standartlar Yasasý" adlý çalýþmada üç gereksi-
nim öne çýkmýþtýr. 

1-Üyeler bir davranýþ rehberine sahip
olmalýdýr. 

2-Yöneticiler etik standartlarýný anla-
malýdýr. 

3-Uzmanlarla, piyasadaki taklitleri ayýrt
etmelidir. 

Standartlar genel olarak kalite bilinci,
sosyal sorumluluk ve yeni yönetim anlayýþý
üzerinde odaklanmýþtýr. Çalýþmada ayrýca,
tüm ilke ve kurallarýn sonuç verebilmesi için
halkla iliþkiler alanýnýn kamusal gücün
desteðini görmesi gerektiði ve etiksel karar
almada kapsayýcý bir çerçeve bulmak için halk-
la iliþkilerin kendi etiðini yeniden deðer-
lendirmesi gerektiði vurgulanmýþtýr.

4.1. Uluslararasý Çalýþmalar

Halkla iliþkiler mesleðinde, örgütsel çalýþ-
malar ve bu alandaki kuruluþlarýn hayata
geçmesiyle birlikte, etik baðlamýnda da
kurumsallaþma örnekleri ortaya çýkmaya
baþlamýþtýr.

Halkla iliþkiler uygulamalarý için Ahlak
Ýlkeleri, Amerika Halkla Ýliþkiler Derneði
(PRSA) tarafýndan 1950'de kabul edilip 1954,
1959, 1963, 1977, 1983 yýllarýnda ve son olarak
1988'de revize edilen, halkla iliþkiler hizmetini
üyeler arasýndaki anlayýþ, saygý ve dürüstlük
ilkeleri doðrultusunda sürdürmek amacýyla
oluþturulmuþtur (Cutlip, 1999). Derneðin halk-
la iliþkiler mesleðiyle ilgili aldýðý kararlardan
bazýlarý þunlardýr:

- Üye, müþterisine ya da iþverenine
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dürüstlük ve doðruluk prensipleri içinde ve
demokratik sürece saygýlý hizmet vermekle
yükümlüdür.

- Üye, abartýlý iddialardan, adil olmayan
karþýlaþtýrmalardan, kaçýnarak ve baþkalarýnýn
fikir sözlerinin hakkýný teslim ederek doðruluk
ve gerçeðe mümkün mertebe en yakýn olma
standardýna sadýk kalacaktýr.

- Üye, bilerek yanlýþ veya yanýltýcý bilgi ver-
meyecek, sorumlu olduðu hatalý iletiþim
faaliyetlerini acilen düzeltecektir.

- Üye, ilgililerin onaylarý olmadan ve duru-
mun iki tarafça da tam olarak bilinmesi söz
konusu olmadan, çatýþan veya rekabet eden
çýkarlarý temsil edemez.

- Üye, kendini, kendisinin kiþisel çýkar-
larýný, iþverene, müþteriye ya da baþkalarýna
olan yükümlülükleriyle çatýþtýðý bir pozisyona
sokmamalýdýr.

- Üye, açýk rýzalarý olmadan adlarýna
hizmet verdiði müþteriler hariç, herhangi bir
kiþiden ücret, komisyon, hediye ve ya herhan-
gi bir maddi menfaat kabul edemez.

- Bir üye, bir baþka üyenin, bu ilkeleri ihlal
edilmesi dahil etik, yasal ve adil olmayan bir
uygulamada bulunduðuna dair bir kanýta
sahipse, acilen bu bilgiyi, gerekli otoritelere
sunmak zorundadýr (Aydede, 2001).

Amerika Halkla Ýliþkiler Derneði (PRSA)
tarafýndan belirlenen ve uyulmasý öngörülen
maddeler mesleðe saygýnlýk kazandýrmak
amacýyla doðruluk, saygý, güven, kalite
kavramlarý üzerinde durarak, mesleði icra
edenlerin yanlý tutum sergilemesinden, çýkar
saðlama giriþimlerinden ve propaganda çalýþ-
malarýndan uzak olmalarý gereðinin altýný
çizmektedir. 

12 Mayýs 1965'te IPRA Genel Kurulu
tarafýndan Atina'da düzenlenmiþ olan otu-
rumda kabul edilen "Halkla Ýliþkiler Meslek
Ahlak Yasasý" 17 Nisan 1968'de Tahran'da
birkaç deðiþiklikle onaylanmýþ ve mesleðin
etik çerçevesi belirlenmiþtir. IPRA'nýn

belirlediði etik kurallarýna göre; bir halkla
iliþkiler görevlisi, her koþul altýnda iliþki kur-
duðu insanlarýn güvenini kazanacak biçimde
davranmak, özel yaþamý dahil tüm
davranýþlarýnýn mesleðin bir bütün olarak
deðerlendirilmesinde etkili olacaðýný daima
göz önünde bulundurmak, Ýnsan Haklarý
Evrensel Beyannamesi'nin ilke ve kurallarýna
uymak, insan onuruna saygý göstermek,
taraflara iddialarýný ortaya koyma ve görüþ-
lerini belirtebilme hakký tanýmak, hizmet ettiði
kuruluþun çýkarlarýyla birlikte kamuyu da
gözetmek görevini dürüstlük içinde yürüt-
mekle sorumludur. Ayrýca gerçeði bazý zorun-
luluklar karþýsýnda ikinci plana itmekten, belli
ve doðrulanmýþ verilere dayanmayan bilgileri
iletmekten, ahlaki ve dürüst olmayan, insan
onurunu zedeleyen herhangi bir giriþime katýl-
maktan, bireylerde kontrol edemeyecekleri ve
sorumlu tutulamayacaklarý bilinçaltý güdüleri
geliþtirecek aldatýcý yöntem ve tekniklere
baþvurmaktan sakýnmakla yükümlüdür
(Bülbül, 2001). Amerika Halkla Ýliþkiler
Derneði'nin kurallarýna göre ise bir halkla
iliþkiler çalýþaný meslek yaþamýný kamu yararý-
na uygun þekilde sürdürmeli, doðruluk ve
içtenliðin yüksek standartlarýný temsil etmeli,
ölçüsüz iddialardan kaçýnmalýdýr. Yanlýþ ve
yönlendirici bilgiler iletmemeli, kendi deneti-
mini aþan konularda vaatte bulunmamalýdýr.
Eski ve mevcut müþterilerin gizlilik haklarýný
ve mahremiyetlerini ciddiyetle korumalýdýr.
Ayrýca halkla iliþkiler mesleðini icra edenlerin
aþaðýdaki olumsuzluklardan kaçýnmalarý
önemle vurgulanmýþtýr:

- Zorunluluklarý gerçeklerden üstün tut-
mak,

- Kesin ve kanýtlanabilir gerçeklere dayan-
mayan bilgilerin dolaþýmýný saðlamak,

- Ahlak dýþý, dürüst olmayan ya da insan
onuruna ve dürüstlüðüne zarar verebilecek
her hangi bir etkinlik ya da taahhüde katýl-
mak,

- Bireylerin kendi özgür iradeleri ile kontrol
edemedikleri ve dolayýsýyla sorumluluðu
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onlara yüklemeyecek bilinçaltý dürtüler oluþ-
turmak amacýyla tasarlanmýþ "yönlendirici"
yöntemler ya da teknikler kullanmak
(Aydede, 2001).

Halkla Ýliþkiler Meslek Etiði konusunda IPRA
ve PRSA dýþýnda Avrupa Konfederasyonu,
Portekiz'in Lizbon kentinde yaptýðý oturumda
“Etik Kurallarý”ný benimsemiþ ve 1978 tarihinde
kabul etmiþtir. Bir diðer uygulama, kýsa adý IPR
olan Halkla Ýliþkiler Enstitüsü tarafýndan
gerçekleþtirilmiþ ve meslekle ilgili 17 madde-
den oluþan etik kurallarý benimsenerek
1986'da kabul edilmiþtir. Kýsa ICO olan
"Uluslararasý Halkla Ýliþkiler Danýþmanlarý
Komitesi" 25 Ekim 1991'de Roma'da yaptýðý
toplantýda etik ilke ve kurallarýný içeren bir
bildiri yayýnlamýþtýr. Roma Bildirgesi olarak
ünlenen ICA Uluslararasý Meslek
Bildirgesi'nde yine halkla iliþkiler uygula-
masýnda aktif olarak görev alan kurum ya da
kuruluþlarýn dikkat etmesi gereken noktalara
ayrýntýlarýyla deðinilmiþtir.

4.2. Ulusal Çalýþmalar

Ýstanbul'da 1972 yýlýnda kurulan Halkla Ýliþ-
kiler Derneði'nin 1996'da yürürlüðe giren
Disiplin Yönetmeliði, mesleðin etik ilke ve kural-
larýný belirlemiþtir. Disiplin Yönetmeliði’nin yaný
sýra Halkla Ýliþkiler Meslek Ýlkeleri Yönetmeliði
de belirlenmiþtir. Yönetmeliðin amacý;
Türkiye'de halkla iliþkiler mesleðinin genel
ilkelerinin korunmasý, haksýz rekabetin önlen-
mesi, mesleki etik ve dayanýþmanýn yerleþtirilme-
si, halkýn ve iþ dünyasýnýn halkla iliþkiler
kavramýna güven duymasýnýn saðlanmasý olarak
ifade edilmiþtir. Yönetmeliðin diðer maddeleri
þöyledir:

- Halkla iliþkiler, kuruluþla hedef kitlesi
arasýnda karþýlýklý yarar ve güvene dayalý iliþ-
kilerin geliþtirilmesi, kuruluþ çalýþmalarýnýn
toplum yararý ön planda tutularak kamuoyu-
na tanýtýlmasýný saðlayan bir hizmettir.
Dürüstlük ve mesajlarýn doðru bilgiler
iletmesi esastýr.

- Mesajlarýn hazýrlanmasýnda duygu, inanç

ve politik görüþlerin sömürülmesi gibi
toplumsal zararlar oluþturacak yöntemler kul-
lanýlamaz.

- Mesajlarda baþka kuruluþu kötüleyici,
alay edici ifadelere yer verilemez.

- Çocuklarla ilgili ürünlerin tanýtýlmasý için
hazýrlanan halkla iliþkiler mesajlarýnda onlarýn
güven duygularýný zedeleyecek içerik kul-
lanýlamaz.

- Halkla iliþkiler uzmaný veya firmasý, ben-
zer alanda faaliyet gösteren iki ayrý kuruluþa
danýþmanlýk yapamaz, bunun için paravan
firma kuramaz.

- Bir halkla iliþkiler elemaný, halkla iliþki-
lerin yaný sýra iletiþim alaný dýþýnda bir iþten
geçimini saðlýyorsa iki meslek arasýnda tercih
yapmak zorundadýr.

Ülkemizde konu ile ilgili çalýþmalara Leyla
Alaton, Ayfer Hortaçsu, Betül Mardin'in de
içerisinde bulunduðu 1994 yýlýnda kurulan
"Halkla Ýliþkiler Danýþmanlarý Derneði"nin
ilkeleri örnek gösterilmektedir. Söz konusu
derneðin meslek ilkeleri; halkla iliþkiler danýþ-
maný ya da görevlisinin müþterisinin sýrlarýný
genel etiðe ve yasalara aykýrý olmamak koþu-
luyla korumasýný, medya ile iliþkilerde basýn
özgürlüðünü ve onurunu zedeleyecek giriþim-
lerden sakýnýlmasýný, toplum çýkarlarýna ters
düþülmemesini, yanlýþ ve yanýltýcý bilgi
iletilmemesini, mesleðin onurunu zedeleyecek
davranýþlardan kaçýnýlmasýný öngörmektedir.

Görüldüðü üzere ülkemizde halkla iliþkiler
mesleðiyle ilgili çalýþmalar yeterli deðildir.
Uluslararasý baðlamda alanla ilgili çalýþmalar
mesleðe itibar ve saygýnlýk kazandýrdýðý gibi,
kabul görmesine ve bilinçli olarak tercih
edilmesine vesile olmaktadýr. Ülkemizde de
halkla iliþkiler mesleðine itibar kazandýrmanýn
temelinde bu disiplini kabul ettirmeye yönelik
çalýþmalarýn hayata geçmesinin gerekliliði yat-
maktadýr. Buna giden yollardan biri de disipli-
nin kendi etik yaptýrýmýný hayata geçirmesinden
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geçmektedir. Yaptýrým beraberinde düzeni,
düzen beraberinde baþarýyý, baþarý da uzun va-
dede itibarý mesleðe kazandýracaktýr.

5. SONUÇ ve DEÐERLENDÝRME

Etik kavramý günümüzün zorlaþan piyasa
koþullarýnda her alanda olduðu gibi halkla
iliþkiler alanýnda da her geçen gün artan bir
öneme sahiptir.

Acaba amacý kiþi ya da kurumlarýn imajýný
yükseltmek ya da hedef kitlenin kararlarýný
belli yönde etkilemek olan halkla iliþkilerin
etik ilkeleri nelerdir? Halkla iliþkiler uygu-
layýcýsý bu etik ilkelere sadýk kalabilir mi?
Acaba hangi noktalarda halkla iliþkiler uygu-
layýcýsý yol ayrýmýna gelir? Tüm bu sorular
aslýnda halkla iliþkilerin ince sýnýrýný oluþtur-
makta ve tüm kampanyalarýn en belirgin
sýkýntýsý olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 

Bu çalýþmamýzda öncelikle etik kavramýna
deðindik. Ardýndan dünyada bir meslek
olarak kendine yer bulmuþ ancak ülkemizde
hala meslekleþme yolunda olan halkla iliþkiler
disiplinini tanýmaya çalýþtýk. Çalýþmamýzýn
temeldeki amacý halkla iliþkilerde etik
anlayýþýný bir sentezden geçirmek ve bu di-
siplinde etik anlayýþýnýn yerini tartýþmaktý. 

Çýkarýlabilecek en önemli sonuçlardan biri
iþin temelinde insan ve insanýn kalitesi olmasý
sebebiyle, baþlangýçta insan kalitesinin yük-
sek tutulmasýnýn gerekliliðidir. Günümüzde
halkla iliþkiler birimlerinde çalýþanlarýn
eðitim görmüþ olmalarý koþulu dikkate alýn-
madýðýndan bilgisiz, deneyimsiz kiþilerin
hatýr-gönül yaklaþýmýyla iþe alýnmalarý bu
alanda yaþanan etik sorunlarý da beraberinde
getirmiþtir. Mesleðe giriþte hiçbir yönetsel
düzenleme yoktur; sýnav yapýlmamaktadýr.
Sonuç tamamen yönetime aittir. Bunun bir
baþka anlamý, mesleðe girmede fýrsat
eþitliðinin olmamasýdýr. Halkla iliþkilerle
ilgilenecek kiþilerin mesleki formasyona sahip
olmalarý konusunda baðlayýcý bir düzenleme

bulunmamaktadýr. Alanda çalýþacaklar için
sýnýrlama ya da tanýmlamaya gidilmemesi
alandaki kaliteyi ve etik deðerleri tahribata
uðratmakta ve bu durum mesleðin
yürütülmesine, sübjektiflik, kuralsýzlýk gibi
olumsuz nitelikler ekleyebilmektedir.

Ýnsan unsurunun iyi yetiþtirilmiþ ve eði-
tilmiþ olmasýnýn yanýnda, içinde bulunulan
uygun olmayan sistem ve gerekli kurallarý
oluþturulamamýþ, denetim mekanizmalarý
kurulamamýþ, gerekli yaptýrýmlarý uygulana-
mayan bir disiplin de karþýmýza çýkan önemli
bir diðer sorundur. Bir meslek olarak kendine
bir yer edinmesi gereken bu disiplin öncelikle
meslekleþme sürecini tamamlamalýdýr. Aksi
takdirde yaptýrýmý olmayan etik deðerlere
ulaþmak ve bunda tutarlýlýk elde etmek
mümkün görülmemektedir. Çünkü halkla
iliþkiler pratiði, farklýlýklara göre biçimlenmiþ,
ancak dünyanýn her yerinde geçerli temel hak
ve sorumluluklarý esas almýþ bir etik anlayýþý-
na sahip olmalýdýr. Ayrýca halkla iliþkilerle
ilgili ön plana getirilmesi gereken bir diðer
konu da iþ yapýþ biçiminin kendisidir. Bu nok-
tada halkla iliþkileri bir meslek olarak oturt-
mak ve kendine özgü disiplinini çizmek
gerekmektedir.

Ayrýca halkla iliþkiler uzmanlarýnýn ulus-
lararasý örgüt olarak organize olmalarý,
deðiþik ülkelerdeki meslek uygulamalarýnýn
kalitesinin yükseltilmesi ve etkinliklerinin
artýrýlmasý halkla iliþkiler disiplinine itibar
kazandýracaktýr.

Halkla iliþkiler, etik ya da adaletin herhan-
gi bir þekilde göz önünde tutulmasýndan
ziyade kestirme bir yoldan davranmak olarak
görülmekten çýkmalýdýr. Bu nedenle, halkla
iliþkiler alanýnda etikle ilgili uygulamalarda
yasal ve yönetsel, kaynak ve düzenlemeler
mutlaka olmalýdýr. Özellikle etik sorunlarýnýn
çözümünde kamusal gücün desteðine
gereksinim vardýr. Çalýþtýðý kurumun etkin-
liðini artýrma çabasý içinde bulunan halkla
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iliþkiler uzmanlarý destek bulmalýdýr. Bu gibi
sorunlarýn çözümünde yalnýzca uluslararasý
toplantýlarýn önerileri deðil, ülke içinde 
sektörde çalýþanlarýn bilinçli çabalarý da etkili
olacaktýr. 
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