
  

AVRUPA SİYASİ DANIŞMANLAR DERNEĞİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 
 
GİRİŞ 
Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC), müşterilerine politika, ekonomi ve kamuya dair 
iletişim alanlarında siyasi danışmanlık ve iletişim hizmetleri veren profesyonellerden oluşan 
gönüllülük esasına dayalı bir organizasyondur. Dernek üyeleri faaliyetleriyle siyasi iletişim ve 
kampanya danışmanlık alanlarında demokratik süreçlere katkıda bulunurlar. Tüm üyeler söz 
konusu faaliyetleri ifa ederken, bulundukları ülkenin yasal hüküm ve düzenlemelerinin yanı sıra, 
birlikte çalıştıkları ulusal düzeydeki profesyonel organizasyonlara da riayet ederler. Üyeler, 
ortaya koydukları işlerle her zaman demokrasinin prensiplerinden düşünce özgürlüğü, bilgiye 
erişim hürriyeti, medyanın bağımsızlığı ve kişisel hakların korunmasını desteklerler. Tüm EAPC 
üyeleri için şeffaflık, dürüstlük ve demokratik prensiplerin desteklenmesi vazgeçilmez 
değerlerdir. EAPC ve üyeleri, çalışanlarını da profesyonel ve etik sorumluluklar konusunda 
teşvik ederek bu sayede siyasi iletişim ve danışmanlık sektörünün itibarına da katkıda 
bulunurlar. 
 
ÜYELER İÇİN UYULMASI ZORUNLU PRENSİPLER 
Tüm EAPC üyeleri ve temsil ettikleri firmalar, aşağıda sıralanan prensiplere uyacaklarını taahhüt 
eder. 
 

1. Şeffaflık 
EAPC üyeleri görev ve sorumluluklarını ifa ederken müşterilerine karşı yüzde 100 şeffaflık 
ilkesine uygun hareket eder. Yazılı olarak kayıt altına alınan tüm vazifeler -bu vazifeler 
karşısında talep edilecek ücret de dahil olmak üzere- açık ve net biçimde tanımlanmış olmalıdır. 
EAPC üyeleri hiçbir surette başarı garantisi veren bir kontrata imza atmamalı ve işlerinin icrası 
sırasında eksik veya yanlış ifadelerde bulunarak, müşterilerini yanlış 
yönlendirmemeli/aldatmamalıdır. 
 

2. Gizlilik 
EAPC üyeleri ifa etmeleri gereken her bir vazife için ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin gizliliğini, 
müşterilerine kesin biçimde garanti eder. 
 

3. Münhasırlık 
EAPC üyeleri aldıkları görev süresince menfaat çatışmasına düşmemeye ve müşterileri için 
münhasırlık tesis etmeye özen gösterirler. Üyeler aynı kampanya dâhilinde -iki farklı siyasi parti 
veya aday, o dönemde gerçekleşen bir referandumda aynı safta veya siyasi partiler nezdinde bir 
ortaklık kurma durumunda değillerse- görevde oldukları müddetçe direkt rakiplerden herhangi 
bir görev kabul etmemelidir. 
 

4. Adil Olmayan Etkilere Karşı Koymak 
Siyasi danışmanlık ve kamu ilişkileri uzmanı olan EAPC üyeleri, profesyonel vazifelerini ifa 
ederlerken makam sahiplerini ya da kamuoyunu yanlış yönlendirecek etki yaratacak 
uğraşlardan kaçınırlar. Kendilerine bu yönde talepte bulunan müşterilerinin taleplerini geri 
çevirirler. 
 

5. Adalet ve Dürüstlük 
EAPC üyeleri adaleti vazgeçilmez, temel ve tartışmaya açık olmayan bir değer olarak 
görmelidirler. Bu tutum yaptıkları işin her adımında belirleyici olmalıdır. Üyeler aynı zamanda 
gerçeği eğip bükmekten kaçınmalı; dürüstlük ve yaygın ahlaki standartları yukarda tutmalıdır. 
 

6. Saygıya Teşvik ve Ayrımcılıkla Mücadele 
EAPC üyeleri tarafından hayata geçirilen her faaliyet, üyelerin müşterilerine, meslektaşlarına, 
rakiplerine ve tedarikçilerine tüm yönleriyle duydukları saygı çerçevesinde gerçekleşir. Üyeler 
ifa ettikleri görev ve hayata geçirdikleri kampanyalarda tüm ayrımcılık biçimlerinden kaçınmaya 



  

özen gösterirler. Üyeler bunu yaparken; bulundukları ülkenin cinsiyet, köken, din ve cinsel 
yönelim gibi alanlarda ayrımcılığa karşı olan yasalarına uyum içinde hareket eder. 
 

7. Demokrasi ve Dürüstlük 
EAPC üyeleri vazifelerini ifa ederken her zaman demokrasinin temel değerlerini teşvik ve 
desteklemeye özen gösterdikleri gibi hiçbir şekilde bu değerleri zayıflatmaya veya yıkmaya 
yönelik bir tutum sergilemez. Üyeler, ortaya koydukları işlerle meselelerin dürüst ve etkileşime 
açık hale gelmesini destekleyerek insanların kendilerini demokratik değerlere adamaları için 
motivasyon sağlar. 
 

8. Siyasi Aşırıcılığa Karşı Duruş ve İftira ve Karalamadan Kaçınma 
EAPC üyeleri siyasi aşırıcılığın her türlüsüne, her durumda karşı çıkar. Üyeler herhangi bir 
görevin ifası sırasında, kati surette herhangi bir bireye iftirada bulunamaz veya karalama 
kampanyasına girişemez. Rakiplerin kişisel yaşam alanlarını işgal eden, itibarını zedeleyecek, 
nefret teşvik eden ve iftira niteliğinde iletişim hedefleri olan kampanyalar EAPC üyeleri 
tarafından reddedilmelidir. 
 
EAPC üyeleri iletişimde oldukları süre içinde müşterileriyle başarıların, projelerin ve vizyonların  
saygın biçimde aktarılmasına kendilerini adamalılardır.  
 
Üyeler görev ve sorumluluklarının ifa ve uygulanması sırasında EAPC’nin prensiplerini dikkate 
almalı; üstlenme ihtimalleri olan tüm görevlerin EAPC’nin standartlarına sıkı biçimde uyumlu 
olduklarından emin olmak için potansiyel görevleri tüm detaylarıyla incelemelidirler.  
 
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNİ İHLAL 
Burada ortaya konulan prensiplerden biri veya birkaçının ihlali Etik Davranış İlkeleri 
kovuşturmasının temelini oluşturabilir. Söz konusu kovuşturma yazılı bir ihtara neden 
olabileceği gibi EAPC’den ihraçla da sonuçlanabilir. Etik Davranış İlkeleri’nin ihlali herhangi bir 
EAPC üyesi tarafından yazılı olarak raporlanabileceği gibi ismini paylaşarak suiistimali net 
biçimde tarif eden siyasi karar vericiler, temsilciler, medya mensubu ya da sivil topluma mensup 
kişiler tarafından da raporlanabilir. Anonim raporlamaya müsaade edilmemektedir. 
 
Raporlar email yoluyla (codeofconduct@eapc.eu) veya yazılı olarak EAPC’ye direkt olarak 
ulaştırılabilir. Her rapor, EAPC Genel Kurulu tarafından atanan ve önceki dönemlerde başkanlık 
yapmış üç isimden oluşan EAPC Davranış İlkeleri Rehberi Komitesi tarafından incelenir. Alınan 
karar, raporla ilgisi bulunan üyelere yazılı olarak ulaştırılır. İtiraz durumunda son kararı EAPC 
Yönetim Kurulu alır. Alınan nihai karar anonim bir şekilde EAPC’nin websitesinde 
(www.eapc.eu) yayınlanır. 
 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 
EAPC Davranış İlkeleri 28 Mayıs 2017 tarihinde genel kurul tarafından onaylanmasıyla birlikte 
yürürlüğe girer. Yeni üyeler kurallara uyacaklarını taahhüt ettikleri bir belge ibraz ederek**; 
halihazırda üye olanlar ise EAPC üyeliklerinin devam edebilmesi için ilkeler yürürlüğe girdikten 
sonraki üç ay içinde EAPC Davranış İlkeleri’ni imzalamak durumundadır. 
 
** Bir EAPC üyesi olarak, derneğin Davranış İlkeleri’ni bütünüyle benimsediğimi, vazifelerimi ifa 
ettiğim süre içerisinde tüm kapasitemle bu belgede geçen prensiplerin tamamına, harfiyen uyum 
içinde çalışacağımı beyan ederim. 
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