
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği 
Yayın Politikası 

MLSA yerel mevzuat, Anayasa ve uluslararası sözleşmeler kapsamında korumada olan ifade 
özgürlüğü ve basın özgürlüğü haklarının her alanda korunması ve geliştirilmesini desteklemek amacıyla 
yerel, ulusal ve uluslararası farklı hedef kitlelerine hitap eden yayınlar hazırlamakta ve dağıtımını 
sağlamaktadır. MLSA’nın süreli ve süresiz yayınlarıyla savunuculuk çalışmaları ve kampanyalarının 
daha fazla insan tarafından duyulmasını ve destek toplamasını sağlamayı; karar vericiler ve basın 
mensupları üzerinde baskı oluşturmayı, MLSA’nın görünürlüğünü artırmayı, mevcut üyeler, gönüllüler, 
hedef kitleler, MLSA katılımcılarıyla iletişimi güçlendirmeyi, üyeler ve gönüllülerle ilişkileri 
güçlendirmeyi, ifade özgürlüğünü yaygınlaştırmayı, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası örgütlerle 
dayanışma ağları kurmayı ve Türkiye’de ve dünyada ifade ve düşünce özgürlüğü hakkını savunmak ve 
hayata geçirmeyi ve hak bilincinin artmasını sağlamayı hedeflemektedir. 

 
1. Amaç  
Bu belgenin amacı yayınlarla ilgili etik ilkeleri belirlemek, yayınların görsel ve söylemsel 

bütünlüğünü sağlamak, yayınların basım ve dağıtım aşamalarındaki adımları netleştirmek, yayın ekibi 
ve diğer ilgili kişilerin yetki ve sorumlulukları belirlemek; böylece bu belge temelinde uygulama ve 
süreçleri kurumsallaştırmaktır.  

 
2. Kapsam  
Derneğin görünürlüğünün bir parçası olarak yayın kimliği ve özellikleri, logo, resim, fotoğraf 

kullanımı, telif hakları, yayınların satış, dağıtım, arşivleme kuralları ve yayın ekibi ve danışmanların 
görev ve sorumlulukları bu kapsamda ele alınmıştır.  

 
3. Yayın ilkeleri  
Dernek ifade özgürlüğü ile ilgili hem teorik hem hukuki konularda doğru bilgi üretmenin önemine 

inanır. Yayın politikası çerçevesindeki temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir.  
• Doğru bilgi: Doğru bilgiye ulaşmak için konuyla ilgili tüm unsur ve bilgilerin tartılması, tarihsel 

arka planın araştırılması, bulguların deliller ve kaynaklarla desteklenebilir olması gerekmektedir. 
Henüz emin olunmayan konularda uzmanların görüşlerine danışmalı, edinilen bilgiler mutlaka 
çeşitli kaynaklardan kontrol edilmelidir.  

• Mahremiyet: MLSA özel yaşama saygı duyar, gizliliğini ihlal etmez. Yayınlarda isim ve fotoğrafı 
olan kişilerden yazılı onay almaya dikkat edilir. Onay alınmadan bilhassa hassas durumlarda 
(şiddet görme tehlikesi olan basın çalışanları, yasalarca suç kabul edilen eylemlerde bulunan, 
politik risk altında bulunan kişiler, çocuklar, bir suç eyleminin mağdurları, tanıkları ve kaynakları 
vs.) özel davranışların, haberleşmelerin ve söyleşilerin aleniyete dökülmeyeceği teyit edilir.  

• Hassas konular ve suç olarak tanımlanan eylemler: Hassas konuları işleyen özgün içerik 
yayımlama hakkı toplumun kolay incinen kesimlerini koruma sorumluluğuyla dengelenerek 
kullanılır. Aranan bir suçluyla mülakat yapmak, kimliğini gizlemek, kimliği polis tarafından 
açıklanmamış bir şüpheli ya da cinsel suçlunun adını ya da fotoğrafını yayımlamak, mahkemeye 
intikal etmiş bir olaya ilişkin malzemeyi kullanmak gibi konularda yayın kurulu etik değerler 
çerçevesinde hukuki danışmanlık da alarak karar verir. 

• Şiddet: MLSA yayınlarının şiddeti, tehlikeli davranışları, ciddi anti-sosyal davranışları ya da 
başkalarını bu tür davranışlara teşvik edebilecek unsurları onaylayan ve/ya öven malzeme 
içermemesini sağlamak için özen gösterilir.  



• Cinsellik ve çıplaklık: Cinsellik ve çıplaklık eğitim amacına hizmet eder şekilde yayınlarda 
kullanılabilir.  

• Ayrımcılık ve nefret söylemi: Ayrımcılığın dile yansıyan şekilleri de dahil olmak üzere (cinsel 
nitelikli küfür ve hakaretler, ırkçı hakaret niteliğindeki terimler, cinsel nitelikte ve cinsel üstünlük 
taslayan hakaret terimleri, hastalık ya da sakatlıkla ilgili yerici terimler vs.) en yüksek 
hassasiyetle ele alınır ve herhangi bir cinsiyet, ırk, etnik köken, din, dil, mezhep, kültür, cinsel 
yönelim, renk, sınıf, siyasi düşünce, felsefi inanç, yaş, sağlık durumu ayrımına yol açacak 
terimlerden kaçınılır.  

• Telif hakları: MLSA içerik sağlayıcıların telifle ilgili haklarına saygı gösterilir. MLSA her türlü 
iletişim materyalinde kullandığı bilgiler için kaynak ve referans gösterir. Telif haklarıyla korunan 
bir materyali kullanmamaya özen gösterir.  

• Yanlışların düzeltilmesi: Yayınlardaki yanlışlar kabul edilir, süratle ve açıkça düzeltilir. ● Cevap 
hakkı: Kişi ve/veya kurumların şeref ve haysiyetlerini, kamuoyu nezdindeki itibarlarını 
zedeleyecek gerçeğe aykırı yayınlar yapılması halinde bu kişi ve kurumların cevap hakkı doğar. 
Bu kişiler MLSA’ya başvurup düzeltme ve cevap yayınlanmasını isteme hakkına sahiptirler. 
Dernek bu konuda hassasiyet göstererek gerekli onarıcı tedbirleri yürürlüğe koyar.  

• Spam: Almayı kabul etmemiş kişilere e-posta (spam) gönderilmez. Kişisel bilgiler onay 
alınmadan üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Kişisel bilgiler, tanıtım, pazarlama, araştırma vb. 
ikincil amaçlarla kullanılacaksa kullanıcılara seçme hakkı verilir.  

• Doğaya saygı: MLSA yayınlarında mümkün olduğu kadar doğaya saygılı malzeme ve 
teknolojiler kullanmaya dikkat eder.  

• Fiyatlandırma: Fon alarak yayımlanan materyaller ücretli olarak satışa çıkarılmaz. Mümkün 
olduğunca fazla kişi ve kuruma ulaşması için ücretsiz yayınlar elektronik ortamda da dolaşıma 
sokulur. Derneğin satışa sunduğu yayınlarda adil ticaret ilkeleri uygulanır.  

• Açık kaynak ve bilgi politikası: Açık kaynak ve bilgi politikası gizli tutulması için ciddi bir 
neden olmayan bilgilerin şeffaf bir şekilde açıklanmasını gerektirir. İletişim mahremiyeti, telif 
hakları, kurumsal bilgiler izin alınmadan açık kaynak olarak kullanılamaz. Teliflerle ilgili zaman 
aşımı ya da açık kullanım politikası olduğu durumlarda Dernek bu kaynakları açık kaynak olarak 
kullanır.  

• Sansür ve görüş bildirme: Spam, hakaret, küfür, iftira, uygunsuz ya da ayrımcı ifadeler ve 
nefret söylemi içeren yorumlar MLSA tarafından asla kullanılmaz. Diğer kullanıcıların bu tip 
yorumları MLSA tarafından yayınlanmayabilir ya da silinebilir. MLSA spam, hakaret, küfür, iftira, 
uygunsuz ya da ayrımcı ifadeler ve nefret söylemi içermeyen eleştirilere açıktır ve gereksiz yere 
sansür olarak algılanabilecek uygulamalara gitmez. Fakat bazı eleştirilere cevap vermeme hakkı 
saklıdır.  
 
4. Sorumluluklar  

• Denetim: Yayın politikasının uygulanmasının koordinasyonu ve yönetilmesi Yönetim Kurulu, Eş 
Direktörler ile Editör tarafından yapılır. Denetleme Kurulu ise yılda iki kere uygulamaları kontrol 
eder.  

• Uzmanların Görevlendirilmesi: Dernek adına yayın hazırlanması süreçlerinde dışarıdan bir 
uzmanın görevlendirilmesi Eş Direktörlerin onayı ve işin detaylı açıklamasını içeren bir 
sözleşmenin imzalanmasıyla olur. 


