
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği 
Kurumsal İlkeler ve Çalışma Etiği 

Derneğin ilke ve değerleri uyarınca, tüm kurumsal faaliyetlerde aşağıdaki Kurumsal İlkeler ve 
Çalışma Etiği kuralları kabul edilmiştir. Bu belge Yönetim Kurulu üyelerinin, çalışanların ve gönüllülerin 
kurumsal ilkeler çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak ve karar alma süreçlerinde göz önüne 
alınması gereken ilkelerle ilgili yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Kurumsal İlkeler ve Çalışma Etiği 
kuralları tüm üyeler, çalışanlar ve Yönetim Kurulu için bağlayıcıdır. Bu kuralların ihlali durumunda, 
Dernek Tüzüğü ve Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nu gerekli caydırıcı önlemleri almak için görevlendirir.  

Dernek,hukuk devleti, bilme hakkı, basın ve ifade özgürlüğü değerleri ile uyumlu bir yapının 
oluşması için gereken ilke ve değerlerle hareket etmeyi en önemli kurumsal amaç olarak görür. Bu 
bakımdan, aşağıda belirtilen haliyle bu ilke ve değerler son derece genel ve ideal anlamda ifade 
edilmiştir.  

Buna göre Dernek aşağıdaki şekillerde hareket eder:  
• Siyasi partiler, hükümetler ile dini ve ticari kuruluşlardan bağımsız hareket eder.  
• Yaratıcı, girişken ve cesaretle attığı adımlarda hep mükemmelliği hedefler. Bu bağlamda, 

tartışmalı ve karmaşık sorunlar söz konusu olsa da, misyonuna olumlu bir katkısı olacağını 
düşünüyorsa çekimser kalmaz.  

• Özelde basın özgürlüğünün sağlanması ve genelde ifade özgürlüğüne yönelik her türlü ihlalin 
ortadan kaldırılması doğrultusunda çalışır. İfade özgürlüğü konusunda yürüttüğü yasal ve 
savunuculuk çalışmalarında cinsiyet, sınıf, yaş, din, etnik köken, milliyet, cinsel yönelim, medeni 
durum, yetenek, dil ve diğer faktörlere dayalı fakrların gözetilmesine karşıdır. Çalışmalarının tüm 
insanların insan haklarına saygı göstermesine ve her çeşit ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına 
yönelik olmasına dikkat eder. Politikaları, uygulamaları ve işbirliklerinde, Dernek ifade 
özgürlüğünü desteklemeyi hedefler.  

• Basın ve ifade özgürlüğünü desteklemek için çeşitli düzeylerde birbirine bağlı, ortak hareketlerin 
bir parçası olarak çalışmayı taahhüt eder. Dayanışma ve ağ kurma çalışmalarıyla farklı 
düzeylerdeki (yerel-ulusal-bölgesel-uluslararası) ifade özgürlüğü gruplarıyla ilişkilere önem verir. 
Nesiller arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması için açık ve güçlü politikalar 
geliştirmeye önem verir.  

• Katılımcı demokrasinin yerleşmesi için gösterdiği çabanın yanı sıra, tüm çalışmalarında karar 
alma yapılarının her düzeyinde katılımcı bir yaklaşımı benimser. 

• Militarizm karşıtıdır ve şiddet içeren politika ve uygulamaların her türüne karşıdır.  
• Tüm homofobik yaklaşım, politika ve uygulamalara karşıdır.  
• Her türlü şiddete karşı olmakla birlikte özellikle toplumsal cinsiyet temelli her türlü fiziksel ve 

psikolojik şiddete karşıdır. 
• Çeşitliliğe, emeğe, tecrübeye, bilgiye ve düşüncelere saygı gösterir. Hak ihlallerinde “mağdur 

tarafın ifadesine” öncelik verilir.  
• Çalışmalarının her aşamasında dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirliği benimser. Bütün 

ilişkilerinde kaynakların sağduyuyla kullanımı, doğruluk, dürüstlük, açıklık ve şeffaflık için çaba 
gösterir ve bu yüzden faaliyetlerinde gerekli düzeni muhafaza eder. Dernek yapıcı eleştirilere 
açıktır.  

• Kurumsal faaliyetler Anayasa, ilgili yasal mevzuat, uluslararası hukuk ve Türkiye’nin taraf olduğu 
anlaşmalar çerçevesinde geliştirilir ve uygulanır.  

• Faaliyet ve programlarını düzenli olarak izleme ve değerlendirmeye özen gösterir. 


