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Adsiz Seks ve Aşk Bağımlıları (A.S.A.B.) 
  

1. A.S.AB.'a bir bütün olarak kamu medyasından gereğinden fazla dikkat çekmekten kaçınmaya çalışıyoruz.  

2. A.S.A.B.’ ın dış meseleler hakkında hiçbir fikri yoktur, bu nedenle A.S.A.B. ismi asla kamu tartışmasına  
girmemelidir.  

3. Halkla ilişkiler politikamız tanıtımdan çok çekime dayanmaktadır. (A.S.AB. ilke olarak reklamı tercih etmez.)  

4. Herhangi bir A.S.A.B. üyesi tarafından gerçekleştirilen tek taraflı eylemler, kamusal veya herhangi bir  
düzeyde açıkça tavsiye edilmemektedir.  

5. Her türlü medya veya halkla ilişkiler fırsatını kabul etmenin veya reddetmenin uygun olup olmadığına ve bir  
fırsat kabul edilirse hangi yollarla yanıt verileceğine ilişkin olarak bu yönergelerin ruhuna uygun olarak her 
zaman  grup vicdanına dayalı kararlar alınması gerekir. 

6. A.S.A.B..'a sunulan tüm medya veya halkla ilişkiler tekliflerinde zaman kısıtlaması varsa dikkat edilmelidir.  
Eğer bu kısıtlama grubun beraberce karar verme sürecini atlamayı veya hızlandırmayı gerektiriyorsa  
reddedilmelidir..  

7. İhtiyaç duyulan halkla ilişkiler veya medya durumları her zaman en az iki "ayık" A.S.A.B. üyesi tarafından  
gerçekleştirilmelidir. Katılımcı üyeler, A.S.A.B adına değil, yalnızca birey olarak konuştuklarını açıkça 
belirtmeli  ve bir bütün olarak A.S.A.B.. adına konuşuyormuş izlenimi veren bir pozisyonda olmamalıdır.  

8. Herhangi bir A.S.A.B. medya/halkla ilişkiler teklifine yanıt veren üyeler takma adlar kullanmalıdır. TV, film 
veya  video içeren tüm medya kanallarında görsel anonimlik şiddetle tavsiye edilir. Basın, radyo, TV, film ve 
diğer  kamu medyası düzeyinde her zaman kişisel anonimliği korumamız gerekir.  

9. A.S.A.B. üyelerinin muhalif bakış açıları veya diğer çıkarları temsil eden sözcülerle karşı karşıya  
getirilmesinden kaçınılmalıdır.  

10. Medya veya halkla ilişkiler konularında danışılması gereken uygun “grup vicdanı” düzeyi, A.S.AB.'ın 
coğrafi  alanını temsil eden düzeydir. Daha büyük bir A.S.A.B. kitlesini etkileyecek medya/halkla ilişkiler 
fırsatları,  A.S.A.B'nin daha büyük düzeyinde faaliyet gösteren “grup vicdanı” organına yönlendirilmelidir. 
A.S.A.B. içindeki  her bir "grup vicdanı" seviyesi dilerse, kendisini atayan “grup vicdanı”na karşı doğrudan 
sorumlu bir medya/halkla  ilişkiler komitesi atayabilir .  

11. A.S.A.B.'ı potansiyel olarak etkileyebilecek herhangi bir medya/halkla ilişkiler fırsatı, bir bütün olarak,  
Mütevelli Heyeti düzeyinde faaliyet gösteren “grup vicdanı” karar alma organına sevk edilmelidir.  

12. A.S.A.B.'ın arkasındaki yol gösterici Tanrı'nın varlığının kendini göstermesi için, herhangi bir "grup vicdanı"  
düzeyinde medya/halkla ilişkiler karar verme sürecinden önce bir dakikalık sessiz meditasyonun yapılması  
tavsiye edilir. Bu ulu gücün, "grup bilinci" gerektiren kararların alınma sürecinde bizlere yardımcı olması ve yol  
göstermesi ümit edilmektedir.  

 
Daha fazla Türkçe bilgi için lütfen A.S.A.B web sitesini ziyaret edin https://slaafws.org/turkish 
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