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SAVUNUCULUK VE MEDYA1 LE L K LER  
REHBER  

 
 
 
 Günümüzde medya ile ili kiler, kamuoyu yaratılması, 
karar alıcılara ula ılması, mesajımızın halka aktarılması 
açısından büyük önem ta ımaktadır. 
 
 Medya ile ili kilerde sa lanacak ba arı, çalı malarınızın 
daha iyi anla ılmasına ve anlatılmasına katkı sa layacak, 
programlarınızın tüm Türkiye’de yaygınla tırılması için önemli 
bir kapıyı aralayacaktır. 
 

 
 

 Bu kitapçık ileti im stratejisinin etkin hale 
getirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususları  
içermektedir. Konu a a ıdaki ba lıklar altında incelenecektir. 
 
 
 

                                                
1 Kitle ileti im araçlarının tümü, radyo, gazete, dergi, televizyon, internet. 

1. Savunuculuk çalı malarının planlanması. 
2. Medya ile ili kilerde hatırlanması gereken temel 

konular. 
3. Medyaya verilecek mesajınızın hazırlanması ve 

da ıtılmasında takip edilecek yol. 
4. Medya ile etkili ba lantı kurma yolları, medya ile 

yapılacak görü melerde ve verilecek mülakatlarda 
izlenecek yol. 

5. Kriz anında ileti im nasıl olmalı? 
6. Sıkça yapılan hatalardan nasıl uzak duraca ız? 

 
Birle mi  Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcili i 

tarafından hazırlanan bu çalı ma ile Sivil Toplum 
Kurulu larına (STK) yürüttükleri savunuculuk çalı malarında 
katkı sa lanması amaçlanmaktadır. 
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1. SAVUNUCULUK ÇALI MALARININ 
PLANLANMASI 

 
Günümüzde, savunuculuk çalı maları giderek önemini 

arttırmaktadır. Bu çalı malar sayesinde karar vericilerin 
deste i, kamuoyu olu turulması, halkın konu hakkında do ru 
mesajları alması sa lanmaktadır.  

 
Savunuculuk çalı malarının istenen amaca 

ula ılabilmesi için planlama a amasında konunun 
derinlemesine de erlendirilmesi gerekmektedir. 

 
Savunuculuk çalı malarının planlanmasında yaygın 

olarak a a ıda belirtilen basamaklar dikkate alınmaktadır. 
 
a. Konu: Savunculuk çalı malarının ilk a amasını 

üzerinde durulacak konunun ve çözüm yollarının belirlenmesi 
olu turur.  

 
Toplumsal cinsiyet e itli i konusunda çalı anların 

aklına öncelikle e itimde cinsiyet ayrımına son verilmesi, 
kadınların toplumsal ve siyasi hayata katılımlarının arttırılması, 
kadınlara ve kız çocuklarına kar ı iddetin sona erdirilmesi gibi 
konular gelebilir. Tabii ki çalı malar bu örneklerle sınırlı 
de ildir.  

 
Listenizi olu turduktan sonra, belki maddi 

imkansızlıklar, belki eleman eksikli i, belki de zaman kısıtlılı ı 
nedeniyle sorunların hepsinin üzerine gidemeyece inizi 
görmeniz oldukça muhtemeldir. Bu durumda, önceliklerin 
belirlenmesi için bir durum analizi yapmakta yarar vardır. 
Böylelikle, de erli kaynaklarınızı çözüme en fazla ihtiyaç 
duyulan sorun üzerinde yo unla tırabilirsiniz. 

b. Hedefler: Konu veya konuların belirlenmesini 
takiben savunuculuk çalı maları ile ula ılmak istenen hedefler 
ve elde edilmek istenen sonuçlar belirlenmelidir. 

 
Bu hedeflerin sonuçlarının ölçülebilir ve makul bir 

zaman diliminde ula ılabilir olmalarına dikkat etmekte yarar 
vardır. 

 
A a ıdaki özelliklere sahip hedefler genellikle iyi 

belirlenmi  hedefler olarak de erlendirilmektedir. 
 
- Kesin ve açık 
- Ölçülebilir 
- Harekete geçirici 
- Gerçekci 
- Belli bir zaman diliminde ula ılabilir.  
 
c. Konunun de erlendirilmesi: Bu a amada hangi 

taraflarla ortaklık yapılaca ı, ne tür mesajların verilmesi 
gerekti i, ne tür bir savunuculuk metodunun uygulanaca ı 
konuları üzerinde karara varılmalıdır. 

 
d. Çalı ma ortakları: Ortak dedi imizde aklımıza 

savunuculuk çalı malarına ve bu yolla elde edilmesi 
hedeflenen sonuçlara ilgi duyan ve çalı malara olumlu katkı 
sa layabilecek ki i ve kurumları anlıyoruz. 

 
Bu a amada ortakların veya muhtemel ortakların 

belirlenmesinde bir de erlendirme yapılmalıdır. Bu 
de erlendirmede, muhtemel ortakların beklentileri, endi eleri 
ve konuya yakla ımları detaylı olarak belirlenmelidir. Bu 
bilgiler ı ı ında olu turulacak ortaklıklar kalıcı ve verimli 
olacaktır. 
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e. Verilecek mesajlar: Ele alınan her konu ile ilgili 
farklı ve konuya özel mesajlar üretilmelidir. Bu mesajlar 
kamuoyu ile ileti imin temelini olu turacaktır. 

 
Mesajların belirlenmesinde u hususlara dikkat etmekte 

yarar vardır: 
 
- lgili tüm verilerin ve bilgilerin derlenmesi 
- Ortaklarla mesajlar üzerinde çalı ma 
- Uzman ki ilerden (senarist, yapımcı, ses teknisyeni, 

grafik tasarımcısı vb.) teknik yardım alınması 
- Önceden belirlenmi  bir grup üzerinde mesajların 

etkisinin ara tırılması, 
- Mesajlarınızın, çalı malarınızda orta ınız olmamasına 

ra men, sizin alanınızda etkili ve kamuoyuna açılımınızı 
sa layacak ki ilerle payla ılması. Böylece, muhtemel 
engellemelerin önüne geçebilirsiniz. 

 
f. zlenecek yol: Savunuculuk faaliyetlerinde genellikle 

a a ıdaki ikna teknikleri uygulanmaktadır: 
 
- Lobi faaliyetleri 
- Görü me 
- Resmi makamlara ba vuru 
- nsanların duygularına hitap edilmesi 
- Konunun tartı ıldı ı oturumların olu turulması 
- lgili güçlerin harekete geçirilmesi 
- Diyalog ba latılması 
- Baskı olu turulması. 
zlenecek yolun belirlenmesinde u üç hususa dikkat 

edilmesi gerekmektedir. 
 

- Konunun yapısı 

 - Hangi ikna tekniklerinin uygulanmasının daha yararlı 
olaca ı 
 - Elinizdeki imkanların gerçekci de erlendirilmesi 
 

g. Uygulama planı: Çalı malarınızın istenen hedefe 
do ru aksaksız ilerleyebilmesi için izlenecek yolun iyi formüle 
edilmesi gerekmektedir. 

 
Bu amaçla çalı malara katılan kurumların savunuculuk 

faaliyetlerindeki konumunu ve kurumlar arası ili kiyi belir-
lemeli ve  bir faaliyet planı olu turmalısınız. 

 
Savunuculuk çalı malarına teknik destek sa layacak 

kurumlarla ortaklık kurulmalıdır. 
 
Birden fazla kurumun katıldı ı savunuculuk 

çalı malarında mutlaka bir koordinatör kurulu  belirlenmelidir. 
 
h. zleme ve de erlendirme: Kamuoyu yakından takip 

edilerek ilginin sürekli olup olmadı ı, basında çıkan haberler, 
karar alıcıların çalı malarınızla ula ılması öngörülen hedeflere 
gündemlerinde ne a ırlıkta yer verdikleri de erlendirilmeli ve 
savunuculuk çalı maları ihtiyaca göre güncellenmelidir.  

 
Savunuculuk faaliyetlerinin önemli bir aya ını da 

medya ile ili kiler olu turmaktadır. kinci bölümde, bu konu 
ele alınacaktır. 
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2. MEDYA LE L K LERDE HATIRLANMASI 
GEREKL  TEMEL KONULAR: 

 
Son dönemde, ba ta kadına kar ı iddet olmak üzere, 

toplumsal cinsiyet ile ilgili konulara basında sıkça yer 
verilmeye ba lanmı tır. Sivil Toplum Kurulu ları ve Birle mi  
Milletler gibi uluslararası kurulu lar tarafından çe itli ortaklarla 
yürütülen “Kadına kar ı iddete son”, “Haydi kızlar okula” gibi 
ba arılı kampanyaların da bunda muhakkak ki payı vardır.  Bu 
yönde etkili olan bir di er husus ise töre cinayetlerine kar ı 
toplumda olu an infialin etkisidir. Medyanın töre cinayetlerine 
kar ı tutumu ku kusuz ki kamuoyu olu masında ana rol 
oynamı tır. 

 
Savunuculuk çalı malarına kamuoyu deste i  

sa lanması açısından da medyanın olumlu katkı yapması 
hedeflenmekte, medya kurulu larının söz konusu çalı malara 
ilgisinin kalıcı ve derinlemesine olması amaçlanmaktadır. 

 
Bu kısa giri ten sonra ana konumuza geri 
dönebiliriz. 
 
Bir ilk deneme yapmak üzere, gazetelerde kadın 

konusunda yayınlanan haberleri okuyun ve siz olsaydınız söz 
konusu haberleri kullanarak savunuculuk çalı malarınız ile 
ba lantılı olarak nasıl bir demeç verirdiniz diye dü ünün. 

 
Evet, haklısınız, birden bire size böyle bir soru 

soruldu unda hemen bir kar ılık vermekte güçlük 
çekebilirsiniz. Bu konuda ön çalı ma yapmak, gerçek hayatta 
kar ımıza çıkacak durumlara hazır olmamız açısından büyük 
önem ta ımaktadır. 

 

Medyada çalı malarınızın tam anlamıyla anla ılmasını 
sa layacak ekilde haberler çıkması sadece savunuculuk 
açısından iyi bir geli me de ildir. Bu haberler, yaptı ımız ve 
yapmakta oldu umuz zorlu çalı maların da takdir topladı ını 
bize bir kez daha teyid eden belgelerdir.  

 
Medyada çıkacak haberlerin isteyerek veya istemeden 

saptırılması, olumlu ya da olumsuz haberler, büyük oranda 
sizin medya çalı anları ile ili kilerinize ba lı olacaktır. Haber 
konusunda medya çalı anlarının ilgisini neyin çekti ini, onları 
neyin harekete geçirece ini iyice ö renmeniz gerekmektedir. 

 

 
 
Medya çalı anları genellikle tartı madan ve çeki meden 

ho lanırlar. Televizyon kanallarındaki tartı ma programlarını 
hatırlayın. Uyu mazlık ve çeki meyi kendi amacınız için 
kullanmayı ba armalısınız. Örne in, aile içi iddete maruz 
kalmı  bir kadın, medyanın oda ında olacaktır. Bu medya için 
(yazılı ve elektronik) çekici bir haberdir, bir ihtilaf hikayesidir. 
Kamuoyu sonuçlarına göre kadına kar ı uygulanan iddeti belli 
durumlar sınırlı olsa dahi hala destekleyenler vardır. 
Programımız sayesinde kadınların iddeti hak eden metalar 
olmadı ının, insan haklarından erkekler kadar onların da 
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yararlanmaları gerekti inin, zaten kanunların da bunu 
öngördü ünün vurgulanması yerinde olacaktır. Medyaya 
yansıyan iddet olaylarının ve benzeri ayrımcı davranı ın 
çalı malarınızın haklılı ını bir kez daha ortaya koydu u açıkca 
belirtilmelidir. 

 

 
 
Yerel yönetimlerin hizmetlerinde ya anabilecek 

aksaklıklardan dolayı vatanda ların yapacakları ikayetler 
medyada kolayca yer bulacaktır. Ancak, söz konusu 
ikayetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 

çalı malarınız kapsamında yapılacakların da verilecek bilgiye 
eklenmesi medyanın konuyla daha da yakından ilgilenmesini 
sa layabilecektir. Burada yerel yönetimlerle i birli i arttır. Bir 
ikayetin kısa  sürede sonuçlandırılması, medya açısından 

etkisinin teyidi, yerel yönetim açısından ise vatanda ın 
ihtiyaçlarına duyarlılı ın bir göstergesi olarak algılanacaktır. 
Böyle bir duruma da olumlu katkı yapmamız yerinde olacaktır. 
Hizmeti alanla veren arasındaki ili kinin yeniden kanun ve 
kuralların öngördü ü ekilde düzenlenmesi ana hedeflerimiz 
arasında olmalıdır. 

 

Bir bilginin haber olabilmesi için önemli (okuyucuyu 
do rudan ilgilendirebilecek bir husus) ya da ilginç (okuyucuyu 
do rudan etkilemese de ilgisini çekebilecek, örne in ba ka bir 
ehirde meydana gelen sel felaketinden etkilenenler) olması 

gerekir.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne tür haberin medya için yayınlanabilir ve iyi 
haber olabilece ini anlayabilmemiz 
gerekmektedir. Ana hedeflerden biri tartı ma ve 
uyu mazlı ı kendi amacımız için kullanabilmek 
ve mesajımızı yayabilmektir. 
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  MEDYA LE L K LERE BA LARKEN 

 

a. Medya çalı anlarına verdi iniz bilginin hiçbir de i iklik 

yapılmadan yayınlandı ına pek rastlanmaz. Söylediklerinizin 

arkasında durmaya hazır olun. 

 

b. Medyada hala önyargı vardır. Bu önyargıyı kendi amacınız 

için kullanmaya bakın. Ayrıca bu önyargılara kar ı sıkı bir 

mücadele vermeye de hazır olun.  

 

c. Medya çalı anları zamana kar ı yarı ır. Genellikle birden 

fazla haberi takip ederler ve zamanları kısıtlıdır. Bu bakımdan 

yo un bir baskı altındadırlar. Unutmayın ki onların da yazı 

i leri müdürlerine ve okurlarına kar ı sorumlulukları vardır.  

 

d. Hangi haberin yayınlanaca ına yazı i leri ve haber 

müdürleri karar verirler. Muhabirlere müdürlerine 

“satabilecekleri” hikayeler verin. Haberi okuyucuya ilginç kılan 

ana unsur ba lı ıdır. Ancak haber ba lı ını genelde muhabir 

de il haber ya da yazı i leri müdürü belirlemektedir. Bu 

durum, bazen haberde yeralan bilgi ile ba lık arasında 

uyu mazlık olmasına yol açabilmektedir. 

 
e. Mülakat esnasında bilmedi iniz konularda yorum 

yapmayın ya da gerçekleri tam olarak yansıtmayan ifadeler 

kullanmayın. Gerçek öyle ya da böyle ortaya çıkacak ve 

güvenilirli iniz sarsılacaktır. 

 

f. Her eyi yazılmak kaydıyla söyleyin. Bazı durumlarda arka 

plan bilgisi verebilirsiniz, ancak bir gazeteci ile hiçbir zaman 

off-the record  konu mayın. E er medya çalı anına 

güvenmedi iniz için isminizin gizli kalmasını istiyorsanız, 
konu madan önce iki kere dü ünün (Bknz. Sayfa 9) 
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3. MEDYAYA VER LECEK MESAJINIZIN 
HAZIRLANMASI VE DA ITILMASINDA TAK P 
ED LECEK YOL 
 
Kampanyanız boyunca kullanılacak ana mesajlara son 

halinin verilmesine yönelik önerilerimizi 1. bölümde sizlerle 
payla mı tık. A a ıda ise geli melere ba lı olarak medya 
çalı anları ile yapılacak görü melerde konuyu daha çarpıcı 
yapabilmek için nasıl mesajlar üretmemiz gerekti i üzerinde 
durulacaktır. 

 
Günümüzde, empati, profesyonel hayatta pek kullanılan 

bir yöntem olmamakla birlikte, medya çalı anlarına 
verece iniz mesajların seçiminde yararlanabilece iniz bir 
uygulamadır. Kendinizi medya çalı anlarının yerine 
koyabilirseniz onlara verece iniz mesaj ve haberi de daha iyi 
ekillendirebilirsiniz. 

 
Aktif medya politikası nasıl uygulanır?  
 
Medya çalı anlarını sizin hikayenizi yazmalarının 

neden yararlı olaca ı yönünde ikna etmeniz gerekmektedir. Bu 
a amada, kendinizi onların yerine koymanızın önemi ortaya 
çıkmaktadır. Etkili olmak için mesajınızı alacak ki inin haber 
açısından neye ihtiyacı oldu unu dü ünün. Medya çalı anları 
verdi iniz bilginin bir paket olarak (okuyucunun hikayenize 
neden ilgi gösterece i, çözece i sorunlar, konuyla ilgili olarak 
konu abilecekleri di er ki iler, söylediklerinizi destekler bilgi 
ve istatistiki veriler) kendilerine verilmesinden 
ho lanacaklardır. Nasıl bir haber yapaca ına tabii ki medya 
çalı anı kendisi karar verecektir. Ancak yukarıda belirtilen 
hususları yerine getirirseniz onların haberlerini yazı i leri 
müdürlerine “satmalarını” kolayla tırırsınız. Sizden 

aldıklarının yayınlanması halinde artık o medya çalı anı benzer 
haberler için sizinle temasta bulunmaya çaba harcayacaktır. 

 
 
 
 
 
 
Basın açıklamaları 
 
 
Faaliyetlerinizin medyada yer alması her zaman 

arzulanan bir durumdur. Böylece kitleler sizin 
çalı malarınızdan haberdar olacaktır. Faaliyetlerinizin 
duyurulmasında basın duyuruları önemli bir rol oynayabilirler. 
Basın duyurusu yapaca ınız etkinli in yeri, tarihi, katılımcıları, 
konusu ve etkinli i izlemek isteyen medya çalı anlarının 
nereye ba vurmaları gerekti i bilgilerini içermelidir. Böyle bir 
durumda medya çalı anlarının etkinli e gelerek haber 
yapmaları arzulanmaktadır. 
 
 Basın duyuruları ayrıca bir geli me veya etkinlik 
sonrası medyada yer alması istenen bilgileri de içerebilir.  
 
 Açıklamalarınızı medya çalı anlarının ilgisini çekecek 
ekilde hazırlayın. Açıklamaları okuyan medya çalı anlarının 

içindeki bilginin güncelli ini ve geçerli ini kontrol 
edeceklerini unutmayın. 

 
  

Medya çalı anına hikayenizi bir paket olarak 
verin. Mümkün ise televizyonlar için kısa bir 
spot hazırlayın, yazılı basın için ise çe itli 
grafikler, çizimler ve foto rafların 
sa lanması yararlı olacaktır. 
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 Bakı açısı belirlemek 
 
 Medya, konu ulanları, farazi geli meleri de il gerçek 
hayatta ya ananları anlatmayı tercih eder. Medya genelde u 
hususları  sayfalarına ya da ekranlarına aktarmayı sever:  
 

- Çok önemli ki iler olmadıkça, ki ilerin ne 
söylediklerini de il ne yaptıklarını, 

- nsani yan (zorluk, ba arı, insan hakları, sevinç, keder 
vb), 

- Skandal ve dedikodu, derin ara tırma ve gizli kalan 
noktaları ortaya çıkarma, 

 
Medya çalı anları haberlerini bir hikaye etrafında 

toplamaktan ho lanırlar. Siz de onların ilgisini çekmek 
istiyorsanız, yapaca ınız açıklama bir etkinlik konusunu 
içermelidir.  

 
Yazım a aması 

 
 Duyurularınızda sade ve anla ılır bir dil kullanın. 
Duyurunun bir sayfayı geçmemesi yararlı olacaktır. Olaya 
sempati ile yakla an üçüncü bir ahsın a zından açıklamayı 
kaleme alın.  

 
Medya çalı anlarına hitaben yazaca ınız açıklamalarda, 

empati kuralını unutmayın. Yazınızda neden sizin verdi iniz 
bilginin dikkate alınması gerekti ini, bu bilgilerin 
benzerlerinden ne gibi bir farkı oldu unu belirtin. Konuyla 
ilgili olarak görü ebilecekleri ilave kaynakları belirtin. Yazıya 
istatistiki bilgi ekleyin. Konunun yerelli ini vurgulayın. 

 

Yazınızda a a ıdaki hususların bulunmasına özen 
gösterin 

 
• Açıklamanın nereden yapıldı ı. 
• Sizin anlattıklarınızın daha önce anlatılanlardan 

farkı. 
• Neden okuyucular için ilginç olaca ı. 
• Di er haberlerle ve  
• Di er ilgili konularla nasıl bir ba lantısı oldu u.  
• Görü mek isterlerse arayabilecekleri ki i ve 

ki ilerin irtibat bilgileri. 
 

Yazınızda her eye yer vermeniz gerekmeyecektir. 
Açıklamayı yolladıktan sonra medya çalı anlarını telefon ile 
arayarak ilave bilgi verebilirsiniz.  Bu a amada, kendinize u  
soruyu yöneltin, “E er siz bir medya çalı anı olsaydınız bu 
hikayeyi haber yapmak ister miydiniz?” E er siz bir okuyucu 
olsaydınız bu hikayeyi gazetede görmek sizin ilginizi çeker 
miydi? 

 
 
Zamanlama 
 
Medya çalı anları muhtemelen ö leden sonra veya 

ak am  üzeri sizden haber almaktan memnun kalmayacaktır. 
Ö leden  sonra saat 15.00 ve sonrasında baskıya girecek 
sayfalar olu turulmaya ba lanmaktadır. Bu a amadan sonra, 
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çok önemli bir geli me olmadı ı takdirde sayfanın ya da yayın 
akı ının de i mesi oldukça zordur.  

 
Medyada yer almasını istedi iniz basın açıklamalarının 

bu zamanlama göz önünde bulundurularak yapılması yerinde 
olacaktır. 

 
Yapaca ınız açıklamayı ambargolu olarak da 

yayınlayabilirsiniz. Örne in, açıklamanızın ayın 20’si itibariyle 
medyada yer almasını istiyorsunuz, o takdirde, açıklamanın 
üzerine “20.00.0000 tarihi saat 10.00’a kadar ambargoludur” 
diye yazabilirsiniz. 

 

 
 
Açıklamalarınız sonrasında medya çalı anlarını 

aramaktan kaçınmayın. Bölgenizdeki medya kurulu larının 
irtibat bilgilerini toplamanız ve sayfayı ne zaman 
ba ladıklarını, yayın akı ının ne zaman belirlendi ini detaylı 
bir ekilde ö renmeniz gerekmektedir. Açıklamanıza yer 
verilmemesinin nedeni yazınızın ilgili ki iye ula maması ya da 
basit bir kurum içi ileti imsizlikten kaynaklanmı  olma ihtimali 

yüksektir. Medya çalı anlarını arayıp kibarca durumu izah 
ederseniz yayınlanma ihtimali de artacaktır. 

 
Açıklamalarınızı gündemin yo un olmadı ı zamanlara 

denk getirmeye özen gösterin. Bu yakla ım hikayenizin 
yayınlanma ihtimalini artıracaktır. 

 
Görsel malzeme 
 
Medya çalı anları, bir resim bin kelimeden daha 

etkilidir derler. Yazılı basın her zaman foto raf yayınlama 
ihtiyacı duyar. Medya çalı anlarına gerekti inde resim 
sa layabilecek bir sistem kurmakta yarar vardır. 

 
Mesajınız 
 
Mesajınız ortalama bir ki inin anlayabilece i ekilde 

hazırlanmalıdır. Kısa, öz, anla ılır olmalıdır. Mesajınız 
açıklamanızın ya da konu manızın ba ında lafı uzatmadan 
kar ı tarafa aktarılmalıdır. Söylediklerinizi destekler bilgileri 
konu manıza ya da açıklamanıza ilave etmeniz gerekir. 
Söylediklerinizde tutarlı olmalısınız. Hep aynı istatistiki bilgiyi 
vermelisiniz. 
 

 
 
 

Bu ba lamda hazırlanan bir basın duyurusu örne i 
a a ıda sunulmaktadır. 
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Basın duyurusu örne i (Etkinlik öncesi) 

BASIN DUYURUSU 
 

ABDÜLKAD R AKSU VE GÜLER SABANCI’NIN KATILACA I TOPLANTI LE HACI ÖMER SABANCI 
VAKFI’NIN  

B RLE M  M LLETLER ORTAK PROGRAMINA YAPACA I KATKI KAMUOYUNA DUYURULACAK 
 
 
(19.06.2006, Ankara, Birle mi  Milletler) Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA), Türkiye’de uygulamaya 
geçirilen en kapsamlı kalkınma projelerinden biri olan Birle mi  Milletler Ortak Programının ortakları 
arasına katılıyor. 
 
Halka ve gençli e yaygın bir hizmet götürmek, ülkenin sosyal ve kültürel yönden geli mesine katkıda 
bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren VAKSA, insanların ya amlarında olumlu yönde 
de i ikliklere imza atmak amacıyla BM ile i birli ini sürdürüyor. 
 
Kadınların ve Kız Çocuklarının nsan Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi Birle mi  Milletler Ortak 
Programının birinci dönem de erlendirme toplantısı çi leri Bakanlı ı, valilik, belediye ba kanlı ı, sivil 
toplum kurulu u, özel sektör, sponsor ülke ve BM yetkililerinin katılımıyla 21 Haziran 2006 tarihinde 
Ankara'da gerçekle tirilecektir.  
 
çi leri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun da katılaca ı toplantıda, ayrıca VAKSA’nın program ortakları 

arasına katılı ı VAKSA ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Ba kanı Güler Sabancı tarafından 
kamuoyuna duyurulacaktır. 
 
Söz konusu oturum öncesinde ayrıca, program dahilinde yer alan altı ilde yapılan kamuoyu 
ara tırmalarının sonuçları Ortado u Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Aykan Erdemir tarafından katılımcılara takdim edilecektir. 
 
Ankara Hilton Otelinde (Tahran Cad. No.12 Kavaklıdere, Ankara) 21 Haziran 2006 tarihinde saat 
13.30’da ba layacak etkinli i izlemek isteyen medya çalı anlarının 20 Haziran 2006, Salı günü saat 
17.00’ye kadar faks (312 496 14 85)  aracılı ıyla ya da meltem.agduk@un.org.tr e-posta adresine 
ba vuruda bulunmaları gerekmektedir.                       
 
Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için http://tsc.unfpa.org/protectingwomen internet adresini ziyaret 
edebilir ya da Ahmet Parla ile irtibata geçebilirsiniz. 
 
Tel: (312) 454 10 68   
Faks: (312) 496 14 85 
e-posta: meltem.agduk@un.org.tr 

 
Saygıyla duyurulur. 
 
 

Birle mi  Milletler 
Birlik Mahallesi 2. Cadde No:11 06610 Çankaya, Ankara / Turkey 

Tel: 0312 454 10 68  • Fax: 0312 496 14 85 
www.un.org.tr 

Basın duyurusu örne i: (Etkinlik sonrası) 
BASIN DUYURUSU 

 
EH RLER N YEN  SAH B  KADINLAR D YOR K  “ ÖZGÜVEN OLMADAN ASLA” 

 
“Böyle beraber çalı tıktan sonra her eyi yapabilirim- ben zaten 
dü ünüyordum ve deniyordum. Özgüvenim arttı”. 

Ay e Hür, anlıurfa 
 

(Bu bölüme tarih, açıklamanın yapıldı ı yer ve açıklamayı yapan kurulu un adını yazınız) 
Birle mi  Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi Ortak Programı 
kapsamında altı ilde ( zmir, Kars, Nev ehir, anlıurfa, Van ve Trabzon) Kadın Sivil Toplum Kurulu ları 
(STK)’nın kapasite artırımına yönelik yürütülen e itim çalı maları 1-2 Haziran 2006 tarihlerinde 

anlıurfa’da düzenlenen toplantılarla sona erdi. 
 Kadın Adayları Destekleme ve E itme Derne i (KA-DER) Ankara ubesi tarafından  verilen 
e itimlerde, ana hedef yerel sorunların tespiti ve bu sorunlar etrafında nasıl harekete geçilebilece ine 
ili kin egzersizleri içeriyordu. 
 Ba langıçta çalı malara ihtiyatlı yakla an kadın kurulu u yetkilileri, e itim programı 
sonrasında memnuniyetlerini dile getirdiler. Nev ehir’deki çalı malara katılan Nuriye Altun “Normal 
toplantılardaki gibi herkes bir eyler konu up gidecek veya birileri konu up di er ki iler bekleyecek” diye 
dü ünürken “bir ekip çalı ması oldu unu ve çok faydalı projelerin çıktı ını gördüm” diyor. 
 Katılımcılar için i lenen konular ve yöntem bir ilki olu turuyordu. Altan, “Kafa açıcı bir çalı ma 
oldu unu gördüm. Daha önce görmedi imiz bir çok sorunu görebilmemizi sa ladı” diyerek bu konudaki 
görü ünü dile getiriyor. 

Yapılan atölye çalı malarının ne kadar gerekli oldu u, bir çok kadın kurulu unun  “kadın 
sorunları” alanını oldukça dar biçimde tanımladıklarının anla ılmasıyla daha da belirginlik kazanmı tır. 
Genelde kadınlar iddet, siyasal katılım, istihdama katılamama gibi sorunlarla yakından ilgili iken 
ya adıkları kentin sorunları ve yerel yönetimlere katılım imkanlarına yönelik ciddi bir giri imleri 
bulunmuyor. KA-DER Ankara çalı maları esnasında ortaya çıkan bir di er nokta ise kadın hakları 
konusunda kurulmu  olmakla birlikte, bir çok derne in ana faaliyet olarak hayır i lerine a ırlık verdi inin 
görülmesidir.  
 Programın ana ortaklarından birini de yerel yönetimler olu turuyor. Valilik yetkilileri, illerinde 
yürütülen çalı malardan son derece memnuniyet duyduklarını, valilik olarak i birli ini sürdürmeye kararlı 
olduklarını belirtti. 
 Verilen e itim sayesinde STK mensuplarının kendilerine güvenleri artmı  ve daha yaratıcı 
projelere yönelmeleri sa lanmı tır. Trabzon’da görü tü ümüz Ay en Özsüt, “Bu çalı maya katılmadan 
önce dü ünüyordum ki…. ben ne yapabilirim. Tek ba ıma dü ündü üm eyleri gerçekle tirebilir miyim…. 
Bu çalı maya katıldı ımda gördüm ki …. beraber olursak ve bize de er veren dinleyen insanlar, 
kurulu lar olursa, hiçbir ey zor de il….” 
 Birle mi  Milletler, Binyılın Kalkınma Hedefleri çerçevesinde kadın haklarının geli tirilmesi ve 
korunması amacıyla yerel makamlarla çalı malarını sürdürmektedir. Bu çabaların en yenisi ve en 
kapsamlısı ise Ortak Program ile hayata geçirilmektedir. BM Ortak Programı süregiden toplumsal cinsiyet 
e itsizli ini, ulusal ve yerel düzeyde uygun ortam yaratılması yoluyla ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. 

Daha fazla bilgi almak için lütfen (irtibat ismini yazınız)  Tel: (000) 000 00 00. 
 Konuyla ilgili foto rafları (web adresini yazınız) internet adresinden temin edebilirsiniz. 
 

(Bu bölüme açıklamayı yapan kurulu un adı, adresi, tel ve faks numaraları, internet ve e-posta 
adreslerini yazınız) 
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4. MEDYA LE ETK L  BA LANTI KURMA 
YOLLARI, MEDYA LE YAPILACAK 
GÖRÜ MELERDE VE VER LECEK 
MÜLAKATLARDA ZLENECEK YOL 

 
Medya çalı anlarının mülakat talebinin üç ana nedeni 

vardır: 
a. Konu hakkında bilgi almak 
b. Mülakatı veren ki inin konu hakkındaki duygu ve 

dü üncelerini ö renmek 
c. Mülakatı veren ki iyi konu yapmak (Daha ziyade 

söyle i) 
 

Mülakat teknikleri genel olarak a a ıdaki gibi sınıflanabilir 
i. Saldırgan  
ii. Ö renmeye hevesli 
iii. Yönlendirici 

 
Saldırgan tekni i kullanan medya çalı anları 

kar ılarındaki ki ileri dü ünmeye fırsat vermeden konu maya 
zorlamayı amaçlamaktadırlar. Ö renmeye hevesli görünen ve 
aldı ı cevaplar kar ısında etkilendi i ve yeni bir eyler 
ö rendi i gibi davranan medya çalı anları ise böylece 
kar ısındaki ki iyi daha açık ve daha derin konu maya ikna 
edebileceklerini dü ünürler. 
 

Bir kısım mülakatta ise medya çalı anları yönlendirici 
sorular sorabilirler. Örne in, 
 
 
 

Esas olan, kar ınızdaki ki inin size söyletmek 
istediklerini de il, sizin kamuoyuna iletmek istedi iniz 
mesajı açıklamanızdır. 
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Programa bazı kadın kurulu larının 
alınmadı ı yönündeki iddialar 
hakkındaki görü ünüzü alabilir  
miyiz?  

Bu saldırgan olmayan bir soru 
eklidir. Mülakatı verene cevabında 

esnek olma imkanı tanımaktadır. 

Programa bazı kadın kurulu larının 
özellikle alınmadı ı yönündeki 
iddialar hakkındaki görü ünüzü 
alabilir  miyiz? 

Böyle bir soru genelde gerçek 
cevaptan çok mülakatı verenin ne 
diyece i üzerinde yo unla ır. E er 
“Bu konuda bir yanlı  anlama var” 
eklinde cevaba ba lanırsa, 

mülakatı verenin kaçamak 
davrandı ı ve verebilece i bir cevap 
olmadı ı  izlenimi ortaya çıkabilir.  

Programa bazı kadın kurulu larının  
gelen baskı sonucu özellikle 
alınmadı ı yönündeki iddialar 
hakkındaki görü ünüzü alabilir  
miyiz? 

Tahrik edici bir ifade içeren bu soru 
ile daha sert bir cevap alınması 
amaçlanmaktadır.  

 
 Burada esas olan, kar ınızdaki ki inin size söyletmek 
istediklerini de il, sizin kamuoyuna iletmek istedi iniz mesajı 
açıklamanızdır. 
 
 Gazeteciler ile görü ürken a a ıdaki kavramları da 
hatırlamak gerekir. 
 

 
  

 Yazılmak kaydıyla (On the record) 
 Bu durumda her söyledi inizin yazılıp yayımlanmasını 
kabul ediyorsunuz demektir. 
 
 Arka plan bilgisi (Background information) 
 Bu durumda söyledikleriniz yazılabilir, ancak isim 
verilmez. Ne var ki, medya çalı anı kayna ını tanınabilecek 
ekilde ima edebilir. Örne in, Valilik yetkililerinden alınan 

bilgiye göre... 
 
 Derin arka plan bilgisi (Deep background 

information) 
 Bu durumda söyledikleriniz yazılabilir, ancak isim 
verilmez. Kayna ın kolayca tanınmasını sa layacak ifadeler 
kullanılmaz. Örne in, yetkililerden alınan bilgiye göre... 
 
 Yazılmamak ko uluyla (Off the record) 
 Bu durumda söyledikleriniz yazılmayacaktır. 
Unutulmamalıdır ki, bir medya çalı anına  aksi söylenmedikçe 
her görü me “Yazılmak Kaydıyla” (On the record) 
özelli indedir. 
 
 Ayrıca, yazılmamak ko uluyla bile bir medya çalı anı 
ile görü mü  olsanız, söyledikleriniz bir gün mutlaka kaleme 
alınacaktır. Medya çalı anının i i haber toplamak ve bunu 
yaymaktır. 
 

Medya çalı anları, hikayeniz ile ilgilenmeleri sonucu 
sizinle bir mülakat yapmak isteyebilirler. Bu kapsamlı bir 
mülakat da olabilir, ayak üstü bir kaç soru da. Medya 
çalı anları ile konu madan önce yapaca ınız hazırlık büyük 
önem ta ımaktadır. 

 



 13

Bir medya çalı anı sizi aradı ında, ya da ayak üstü 
kar ıla tı ınızda size öyle bir soru yöneltebilir: 

 
“Merhabalar, sizin program hakkında bir yazı 

hazırlıyorum. Anla ılan kadınları örgütleyip ehirdeki yerle ik 
düzeni tamamen de i tirmeyi planlıyormu sunuz?” 

 
Bu durumda u kar ılıklardan birini verme ihtimaliniz 

ortaya çıkacabilir. 
 
a. Evet do ru söylüyorsunuz. 
b. Kekeleyerek “ u an için bir ey söyleyemeyece im”. 
c. Hemen bir toplantıya yeti meniz gerekti ini, hemen 

tamamlamanız gereken bir evrak oldu unu 
söyleyerek medya çalı anını en kısa sürede 
arayaca ınızı söyleyebilirsiniz.  

d. Medya çalı anına merkez ofisinizi aramasını 
söylersiniz. 

 
E er (c) ıkkını seçtiyseniz do ru yönde ilerliyorsunuz 

demektir. Kendinizi tam olarak hazır hissetmedi iniz sürece 
medya çalı anları ile konu mak zorunda de ilsiniz. Ancak bu 
durumda medya çalı anını en kısa sürede geri aramanız 
gerekmektedir. Aksi takdirde kendisini atlattı ınız izlenimine 
kapılabilecektir. 

 
 

E er görü meniz ileri bir tarih için ise hazırlanmanız 
için daha fazla zamanınız var demektir. Bu zamanı, mümkün 
olması halinde medya çalı anının daha önceki 
yazılarını/programlarını incelemek, kendinize bilgi notu 
hazırlamak için harcayabilirsiniz. Böylece medya çalı anının 
konulara yakla ımını daha iyi analiz ederek ona kar ı izlenecek 
en iyi yolu bulabilirsiniz. Görü menizde ayrıca, daha önce 
çıkan yazıları/yayınlanan programları hakkında gerekiyorsa 
medya çalı anına ufak bir iltifatta bulunmak da yararlı 
olacaktır. Bu davranı , medya çalı anına sizin konularla 
yakından ilgilendi iniz izlenimini verecektir. 

 
Gazetenin okuyucu kitlesini bilmek de çok önemlidir. 

Böylelikle uygun kitleye uygun mesaj verme ansınız da 
artacaktır. 

 
Mülakat öncesinde bir meslekta ınızla (valilik veya 

belediye ba kanlı ı yetkilisi) mülakatta gündeme gelebilecek 
soruları sanki gerçek bir görü meymi  gibi prova yapmak 
yararlı olacaktır. Böylece, gerçek mülakat ba ladı ında 
kendinizi daha rahat hissetme ihtimaliniz artacaktır. Mülakat 

Medya çalı anlarının sorularına sadece 
kendinizi hazır hissetti inizde cevap veriniz. 
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öncesinde size sorulabilecek en zor soruyu bulup kendinize 
sorun. Bunu sürekli tekrar edin. 

 
Mülakat sırasında 
 
Tüm hazırlı ınızı yaptınız, tüm soruları biliyorsunuz. 

Ancak bir de bakıyorsunuz ki medya çalı anı mülakatın 
ortasında gerçekten en zor soruyu size yöneltiyor. Bu noktada 
mülakatı sizin istedi iniz mecrada tutmak ana amacınız 
olmalıdır. Soruya tam kar ılı ını vermek zorunda olmadı ınızı 
genel ifadeler kullanabilece inizi unutmayın. 

 
Örnek vermek gerekirse, 
 
“Soru: Sizin yürütmekte oldu unuz programın daha 

öncekilerden bir farkı yok gibi görünüyor. Daha önce denenmi  
giri imlerin bir yenisi ba arılı olabilir mi? 

 
Muhtemel cevap: Bu görü ün gerçe i yansıtmadı ını 

dü ünüyorum. Programımız, yerel yönetimlerin ve kadınların 
kendi ihtiyaçlarını ve çözüm yollarını kendilerinin belirlemeleri 
amacıyla tasarlanmı tır. Ayrıca, kadın erkek e itli i konusunda 
Türkiye’de hayata geçirilen en büyük projedir. Bu program 
sayesinde imdiye kadar oldu undan daha fazla sayıda kadına 
ve ayrıca yerel yöneticiye ula mı  bulunuyoruz. 
Çalı malarımızın kalıcı olaca ı ve ehirdeki hayat standardını 
arttırmaya önemli katkı sa layaca ı açıkça ortadadır.” 

 
E er medya çalı anı olumsuzluk içeren bir soru sorarsa, 

cevabınızı bu olumsuzlu u tekrar etmeden verin. Cevabınızda 
evet ya da hayır kelimlerini kullanmayın. Örne in, 

 

“Soru: Bu programın daha önce bazı kadın kurulu ları 
tarafından yapılan çalı malardan a ırma yapıldı ı söyleniyor. 
Bu konudaki ele tirilere cevabınız ne olacak? 

 
Muhtemel cevap: Bu programın daha önce yapılan 

çalı maların yerine geçmek gibi bir amacı yoktur. Aksine, bu 
güne kadar yapılan ba arılı çalı maların kalıcı sonuçlar 
sa laması için geli tirilmi tir. Ortaklarımız kadınların 
ihtiyaçlarını tam olarak bilmektedir ve amacımız bu ihtiyaçlara 
kalıcı çözümler getirilmesidir. Çalı malar, sadece kadınlarla da 
sınırlı de ildir, yerel yönetimler ve karar alıcılar da program 
ortakları arasında bulunmaktadır.” 

 
Bir ba ka örnek vermek gerekirse, 
 
“Soru: Programınızın yo un bir muhalefetle kar ıla tı ı 

söyleniyor. 
 
Cevap: Evet ama bu belli ve kısıtlı bir grubun çabaları 

ile sınırlıdır.” 
 
Böyle bir cevap verdi inizde, medyada çıkacak 

haberlerde evet kelimesi ön plana geçecek oldu undan daha 
fazla bir sıkıntı ile kar ı kar ıya kaldı ınız izlenimi ve  
yapılanların ço unluk tarafından kabul görmedi i gibi bir 
önyargı olu acaktır. 
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Mülakatı kontrolünüz altında tutmanın bir yolu da, öne 
çıkarmak istedi iniz konulara özel vurgu yapmanızdır. Bunu 
yaparken de “Bakın buradaki hassas konu....”, “Bizim 
programımızı di erlerinden tamamen ayıran ve öne çıkaran 
konu...”, “Bu programın merkezinde...” gibi giri ler yapmanız 
yararlı olacaktır. Söylediklerinizi somut sonuçlarla 
desteklemeniz söylediklerinizin temennide kalmadı ını ve 
sa lanan ilerlemeyi de göstermesi açısından önemlidir. 

 
Medya çalı anları sizi ne kadar yönlendirmeye 

çalı ırlarsa çalı sınlar, siz daha önce size verilmi  mahremiyeti 
olan bilgileri görü me esnasında kesinlikle açıklamayın.  

 
Görü mede söyleyece iniz her eyin yazılabilece ini 

veya yayınlanabilece ini unutmayın. 
 
Mülakat esnasında “biz” veya “ben” gibi ifadeler 

kullanmayın. Kurum adını zikredin. “Bu proje ile biz 
kadınların ve kız çocuklarının haklarının korunmasına ve 
geli tirmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” yerine “Bu 
proje ile .... Derne imiz kadınların haklarının korunmasına ve 
geli tirmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor” eklinde bir ifade 
kullanmayı tercih etmeniz yerinde olacaktır. 

 
Telefon ile mülakat yapılıyor ise koltu unuzda arkanıza 

yaslanıp oturmayın. Mümkünse mülakat esnasında ayakta 
kalın. Bu tutum sizin mülakata daha kolay adapte olmanızı, 
konu ulanı daha iyi anlamanızı ve daha hızlı cevaplar 
vermenizi sa layacaktır. 

 
 
 
 

Televizyonlara ve  radyolara verilen mülakatlarda 
dikkat edilmesi gereken hususlar  
 

zleyiciler, hakkınızdaki olumlu ya da olumsuz 
görü lerini televizyon ekranında görünmenizi takiben be  altı 
saniye içerisinde vereceklerdir. Televizyon ekranı, bazı 
eksiklikleri oldu undan daha fazla gösterebilir. Bu nedenle 
kamera kar ısına çıkmadan önce aynada görünü ünüzü iyice 
kontrol edin. Hazırlıkların uzun ve sıkıcı olaca ını, mülakatın 
ise kısa sürede bitece ini unutmayın. 
 

E er imkan var ise, mülakat konusu hakkında kısa bir 
video görüntü hazırlanarak, mülakatı yapacak kurulu  yet-
kililerine verilmesi yararlı olacaktır. 

 
Kıyafet seçimi 
Giyece iniz kıyafetin seçimi önemlidir. Üzerinizde 

ciddi bir kıyafet olması daha iyi olacaktır. Giysilerimizin, 
mesajınızdan daha fazla  hatırlanmasını istemeyiz. Koyu renk 
kıyafet, bej ve tonları gömlek veya bluz hem ı ık açısından 
hem de genelde mavi ve koyu kırmızı tonlarına sahip 
stüdyolarda yapılan çekimlerde ekrana daha iyi görüntü 
vermektedir Genelde televizyonlarda, mülakat yapılan 

stüdyolarda mavi ve kırmızının 
tonları hakimdir. 
 

Ceplerinizdeki bütün 
e yaları ekran kar ısına 
geçmeden önce çıkartın, ı ı a 
göre kararan gözlük takmayın. 
Kadınlar üzerlerine fazla 

miktarda takı ta ımamalıdırlar, çünkü bu takılar ekranda 
parlayarak kötü görüntü vereceklerdir.  
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Stüdyo muhtemelen oldukça sıcak olaca ından rahat 
edebilece iniz bir kıyafet seçin. 
 

Muhabir ile göz temasını kaybetmeyin 
Muhabire bakın, kameraya de il. Kameraya veya ba ka 

yerlere bakmak ekranda kötü görünmenize yol açacaktır. 
Koltu unuzda dik oturun, bacakların sallanması veya 
parmaklarla masaya vurmak gibi heyecan belirtisi 
davranı lardan kaçının. E er mülakat ayakta yapılıyorsa dik 
durun yanlara veya ileri geri sallanmayın. El ve kol 
hareketlerinizi en aza indirin.  

 
Sürekli yayında oldu unuzu dü ünerek hareket edin 
Kamera kar ısında söylediklerinize her zaman dikkat 

edin. Her an canlı yayında ekranlara gelebilece inizi 
unutmayın.  Söyleyece inizi söyleyin ve susun. Bazı 
muhabirler, sizi konu turmak için özelikle sessizlik yaratırlar. 
Sessizli i siz bozmak zorunda de ilsiniz. 

 
Mülakatı yapan ki i ile de il, evlerinde sizi 

televizyonlarından izleyen ki ilere hitap etti inizi aklınızdan 
çıkarmayın. 

 
Mülakata erken gidin 
Mülakatı yapacak muhabir ve ekibi ile sohbet ederek 

olası so uk havayı ortadan kaldırın. Muhabire adı ile hitap 
edin. Tabii muhabirin ba ka bir tercihi yok ise.  

 
Teçhizat 
Mikrofonunuzun ve di er teçhizatın çalı ır vaziyette 

oldu unu mülakat öncesinde test edin. 
 
 

 Atılgan olun 
E er sizle birlikte oturuma katılan ba kaları da var ise, 

kar ı görü  belirtilmesi halinde atılgan olun ve konu mak için 
size söz verilmesini beklemeyin 
 
 Radyo mülakatlarında mesaj öne çıkmaktadır 

Yukarıda belirtilen hususların, görsel yönler hariç,  
büyük bölümü radyo mülakatları için de geçerlidir. Radyo 
mülakatlarında mesaj ön plana çıkmaktadır.  
 

Dinleyicilerin dikkatini çekmeyi ba arın. Mesajınızı 
açıkca iletin. lk soruda do rudan konuya girip mesajınızı 
verin.  

 
Do al olun, insanların sizi mutfakta i  yaparken ya da 

trafikte araçlarının içinde dinlediklerini unutmayın.  
 
Canlı olun, duygularınızı ortaya koydu unuzu gösterin. 

 
Panele katılan di er konu macıların kim oldu unu 

ö renin.  
Konu macıların konu hakkındaki görü lerini ö renin ki 

bunlara yayın öncesinde kısa kısa cevaplar hazırlama ve bu 
cevapları yayın sırasında kullanma imkanı bulabilesiniz. 

 
Canlı ya da banttan mülakatlar birbirinden farklılık 

göstermektedir ve ayrı ayrı de erlendirilmelidir. Yazılı basına 
verilen mülakatın  muhabir tarafından nasıl kurgulanaca ı ve 
yazı i leri müdürü tarafından hangi bölümlerinin 
kısaltılaca ını, nasıl bir ba lık atılaca ını önceden bilmek 
mümkün olamamaktadır. Yazılı basın çalı anlarına verilen 
mülakatlarda bu açıdan dikkatli olunması gerekmektedir.  
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TV ve radyolarda canlı yayınlanan mülakatların, 

mülakatı veren ki i tarafından  yönlendirilme olasılı ı daha 
yüksektir. Bu a amada sorulardan ziyade mesajımız 
do rultusunda cevaplara odaklanmak en iyi tutum olacaktır.  
 

TV veya radyolar tarafından banta alınarak daha sonra 
yayınlanan mülakatlar da yazılı basına verilen mülakatlar gibi 
kesilebilir, hatta hiç yayınlanmayabilir.  

 
 
 
 
Mülakat sonrası 
 
Medya çalı anlarına mülakatı yayınlanmadan önce 

görmek istedi inizi söyleyebilirsiniz. Medya çalı anları 
genelde yazılarını size göndermeyeceklerdir. Ancak en azından 
sizin söylediklerinizi nasıl yansıtacaklarını size belirtebilirler.  

 

 
 

Mülakatın ya da haberin ne zaman yayınlanaca ını 
ö renin ve e er yazı/program tarafsız veya olumlu bir göz ile 
aktarılmı  ise, yayınlanmasını takiben muhabire ya da yazara 
bir te ekkür mesajı gönderin. Medya çalı anları yazdıkları 
yazılar nedeniyle kendilerine ele tiri mektupları 
gönderilmesine alı ıktırlar, ancak te ekkür mektubunu pek sık 
alamadıkları için jestiniz ho larına gidecektir. 

 
Medya çalı anları ile haber amacı dı ında da görü meyi 

ihmal etmeyin. Onlarla belli aralıklarla ve çe itli vesilelerle bir 
araya gelmeye çalı ın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her fırsatta kurum adını zikredin 
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5. KR Z ANINDA LET M NASIL OLMALI? 
 

Kamuoyuna hızlı bilgi akı ı mutlaka sa lanmalıdır. 
Pozitif, duruma hakim bir ileti im stratejisinin temelini, 
sorunun en önemli noktasına odaklanmak ve çözüm için tüm 
imkanları seferber etmek olu turmalıdır. Bilginin de bu mecra 
da akı ı sa lanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, medya çalı anları 
haber yapmakla görevlendirilmi lerdir. Onlar, yetkililer 
i birli i yapsa da yapmasa da bilgi edineceklerdir. E er, do ru 
yetkililer konu hakkında do ru zamanda açıklama yapmaktan 
kaçınırsa, bilinmelidir ki, açıklama yapacak ba ka biri 
bulunacaktır. Yapılması gereken, kriz ile ilgili do ru, güvenilir 
zamanlı bilgi veren kaynakların ba ında gelmeyi ba armak, en 
azından bu kaynakların belli ba lılarından biri olabilmektir. 

 

 
 
 Ancak, bunların yanında bir de yapılmaması gerekenler 
vardır. 
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1. Spekülatif bilgi verilmemelidir.  
2. Hemen suçlu ilan edilmemelidir. 
3. Medya çalı anlarının “yazılmamak/yayınlanmamak 

kaydıyla” diye ba layan hiçbir sorusuna cevap 
verilmemelidir. Unutmamak gerekir ki, medya 
çalı anları bu bilgiyi, bugün olmazsa yarın 
muhakkak kullanacaklardır. 

4. Sorulara “yorum yok” cevabı da verilmemelidir. 
Aksi takdirde bilgi saklandı ı veya konuya yeterli 
önem verilmedi i izlenimi yaratılabilir. “Yorum 
yok” yerine, “Bu konuda elimize u anda bilgi ula tı 
ve ara tırıyoruz” gibi bir cevap verilmesi daha 
yararlı olacaktır.  

 
 Ba arılı bir kriz yönetimi için açık ve dürüst ileti im 
temeldir. Ancak, kriz anında bunu ba armak pek kolay 
de ildir. Unutulmamalıdır ki, çe itli nedenlerle açık ve dürüst 
ileti ime kar ı çıkanlar olabilir. Bunların bir ço u da mantıklı, 
akla yatan ve hatta geçerli nedenler olabilir. Ancak bu 
itirazlarla zamanında ba a çıkılmadı ı takdirde, onlar ileride 
daha büyük bir engel olarak kar ınıza çıkacaktır. 
 
 Winston Churchill “… Gerçek o kadar de erlidir ki, 
yalana kar ı muhafızlarla sıkı sıkıya korunması gerekir” 
demi tir. 
 
 Ancak, savunuculuk çalı maları kapsamında yukarıda 
belirtilen ölçekte bir kriz ya anması beklenmemektedir. Daha 
küçük ölçekli ve genelde Konu Yönetimi (Issue Management) 
uygulamasına yer verilmesi gerekebilecektir. 
 
 Bu noktada yapılması gereken yukarıda belirtilen 
hususlar do rultusunda medya çalı anları ile ili ki kurularak i  

ba tan sa lam tutulmalı, yanlı  anla ılmaya yol açabilecek 
ifadelerden kaçınılmalı, çatı macı bir tavır takınılmamalı, 
medya çalı anlarına haber akı ında aksaklık yaratılmamalıdır.  

 
 Medyada program ile ilgili 
yanıltıcı bilgi yayınlanması halinde 
hemen devreye girilmeli, gerekti i 
takdirde ilgili tarafların olaya müdahale 
etmeleri istenmelidir. Bu a amada, 

medyaya verilmesinde yarar görülen mesaj da söz konusu 
taraflara açık ve sarih olarak aktarılmalıdır.  
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6. SIKÇA YAPILAN HATALARDAN NASIL UZAK 
DURACA IZ? 

 
 Herkes hata yapabilir, ancak medya çalı anlarının 
yanında yapılan hatalar hayatınız boyunca pe inizi 
bırakmayacaktır. Hata yapmanın en kestirme yolu medya 
çalı anları ile görü menize hazırlıksız gitmenizdir. E er hazır 
de ilseniz medya çalı anları ile görü meyiniz.   
 
A a ıda, basın ile temasta sıkça yapılan hatalar özetlenmi tir. 

 
- Medyayı yanlı  anlamak. Medya çalı anları sizin 

bedava reklam yapmanıza yardımcı olan ki iler 
de ildir. Onların görevi sizin reklamınızı yapmak de il, 
okuyucularına ilginç bir hikaye anlatmaktır. Bunu 
aklınızdan çıkarmayın ve bırakın medya çalı anları 
i lerini yapsınlar.  

 
- Dinlememek. Medya çalı anının sözünü kesmeyin. 

Bırakın konu masını bitirsin. Anla ılmayan bir husus 
var ise bunu konu ması bitti inde sorabilirsiniz. 

 
- Eksik mesaj vermek. Belirlenecek belli ba lı birkaç 

mesajın her seferinde tekrarlanması gerekir. Medya 
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çalı anları konuyu her defasında kendilerine uzun uzun 
anlatmanızdan ho lanmayacaklardır. 

 
- Cevabı uzatmak. Kısa ve öz cevaplar verin. Medya 

çalı anının ilgi alanının dı ına çıkmayın. Böylece 
söylediklerinizin yanlı  aktarılma ihtimali de 
azalacaktır.  

 
- Jargon kullanmak. Muhtemelen medya çalı anı konu 

hakkında detaylı bilgiye sahip de ildir. O bilgiye sahip 
olsa dahi okuyucuların konu hakkında derin bir bilgiye 
sahip olmamaları büyük bir olasılıktır. Medya 
çalı anının anlayamayaca ı jargonları kullanmaktan 
kaçının. Mülakat öncesinde medya çalı anına konuya 
ne kadar yakın oldu unu sorarak cevabına göre terim 
seçimi yapabilirsiniz.  

 
- Varsayıma dayalı sorulara cevap verilmesi. 

Varsayıma dayalı sorulara “Bu varsayıma dayalı bir 
soru, buna cevap veremeyece im” di erek kar ılık 
vermeli ve kurumunuzun ana mesajını 
tekrarlamalısınız. 

 
Önemsiz mülakat ve görü me yoktur. En dü ük tirajlı 

gazete muhabirine de, en etkin yaygın medya kurulu u 
çalı anına da aynı ihtimam ile yakla ın. çinde bulundu umuz 
ileti im ça ında dü ük tirajlı bir gazetede yayınlanacak habere 
kimler tarafından ula ılabilece ini tahmin etmek oldukça 
zordur. 

 
 
 
 

leti im Sorumlusu 
Bu faaliyetlerin ve savunuculuk çalı malarının 

yürütülmesi için bir ileti im sorumlusunun görevlendirilmesi 
yararlı olacaktır.  

 
Bu ki i, bir çok faaliyetinin yanı sıra, 
 

- Medya ile irtibatı sa layacaktır. 
- Medya çalı anları ile tanı ıp onları etkinliklere davet 

edecektir.  
- Basın duyurularını kaleme alacak veya kontrolünü 

yapacaktır. 
- Mülakat için medya çalı anları ile teması sa layacaktır. 
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Bu el kitapcı ı, Birle mi  Milletler Nüfus Fonu 
tarafından Sivil Toplum Kurulu larının savunuculuk 
çalı malarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmı tır. 
Gerçek hayatta, muhtemelen bu kitapcıkta yer alan örneklerden 
daha farklı konularla da kar ıla ılacaktır. Ancak, bu kitapcı ın, 
savunuculuk çalı malarınızda ba vurabilece iniz bir kaynak 
görevini yerine getirmesi, medya ile ba arılı bir ili ki 
kurmanızda, kar ıla abilece iniz sorunlara çözüm yolları 
bulmanızda, hatta bu sorunların ortaya çıkmasını engellemede 
sizlere  katkı sa laması ümit edilmektedir. 

 
Savunuculuk çalı malarınızda ba arılar dile iyle, 
 

“… Tüm olasılıkları göz önüne almak akıllılıktır. 
Hareketlerinizin do uraca ı sonuçları gözden 
geçirin. Böylece en kötü duruma hazır 
olursunuz…”.  
 

Büyük Hun mparatoru Atilla 
 
 

 


