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2001 yılında,  Kadınların Haklar, Kalkınma ve Barı� Hakkında Ö�renmeleri için Ortaklık 

(WLP) Fas’tan Association Democratique des Femmes du Maroc (ADFM), Nijerya’dan 

Kadın Hakları için BAOBAB ve Filistin’den Kadın Sorunları Teknik Komitesi (WATC) ile 

ortakla�a yürüttü�ü çalı�malarla kadınlar için bir liderlik e�itimi el kitabı yayınladılar. Bu el 

kitabı kadınlar ve erkekler için yenilikçi ve ilkeli liderlik becerilerini tanıtır ve demokratik ve 

e�itlikçi toplumlarda katılımcı liderli�in teorik yapısını anlatır.  

WLP ve ortakları el kitabının deneme ve de�erlendirmesi sırasında kolayla�tırma, ileti�im 

ve savunuculuk alanlarında ilave e�itim materyallerine gereksinim oldu�unu fark ettiler. 

Deneyimli kolayla�tırıcı ve e�iticiler bile katılımcı liderlikle ilgili teorik bilgilerin kolayla�tırma, 

ileti�im ve savunuculuk becerilerini güçlendirecek �ekilde uygulanabilmesi için bazı 

alı�tırmalardan yararlanabileceklerini dü�ündüler.  

Bunun üzerine WLP Seçenekler Yaratmak ba�lı�ı altında, üç adet el kitabı ve videodan 

olu�an bir set hazırladı:  

• Etkile�imli Kolayla�tırmayı Ö�renme kolayla�tırıcıların e�itimleri kapsayıcı ve katılımcı 

stratejiler kullanılarak daha etkili �ekilde uygulamalarına; kolayla�tırıcılar, katılımcı 

dinlemeyi te�vik etme, sorumlulukları payla�ma, tartı�maları canlandırma, farklı görü�leri 

cesaretlendirme ve i�birli�i içinde çalı�ma gibi beceriler kazanmasına yardımcı olur.  

• De�i�im için �leti�im ki�isel ve örgütsel ileti�im becerilerini geli�tirmeyi sa�layacak 

materyaller sunar;  belirli hedef kitlelere hitap eden, özlü, dikkat çekici mesajların nasıl 

olu�turulaca�ı, bu mesajların yerel ko�ullara uygun ileti�im kanallarını kullanarak 

yaygınla�tıraca�ına dair stratejik ileti�im planlarının nasıl hazırlanaca�ı ve mesajların 

medya söyle�ileri yoluyla nasıl iletilece�i konularında yardımcı olacak alı�tırmalar içerir.  

• Etkili Savunuculuk Kampanyaları Geli�tirme; Etkile�imli Kolayla�tırmayı Ö�renme 

içindeki ilkeli liderlik ve De�i�im için �leti�im içindeki katılımcı ileti�im alı�tırmalarını temel 

alır. Ba�arılı savunuculuk kampanyaları güçten ve haklarından mahrum bırakılan bireylerin 

ya�amlarını etkileyen politikaların olu�umda etkili aktörler olmalarını sa�lar. Bu el kitabı 

savunuculu�u tanımlama, bir savunuculuk planının bile�enlerini ara�tırma ve ba�arılı bir 

savunuculuk kampanyası uygulama becerilerini geli�tirecek alı�tırmalar içerir. 
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Bu el kitapları ve video tek ba�ına ya da birlikte kullanılabilece�i gibi, Seçenekler Yaratmak: 

Kadınlar için Liderlik E�itimi sırasında da kullanılabilir. Ayrıca liderlik, insan hakları, 

toplumsal cinsiyet ve beceri geli�tirmeye yönelik ba�ka e�itimlerde de kullanılabilir. Bu el 

kitaplarındaki alı�tırmalar farklı e�itim gruplarının ihtiyaçları do�rultusunda gözden geçirilip 

uyarlanabilir ö�renme modelleri olarak sunulmu�tur. 
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Bu Kitapçık ve Videonun Kullanımı 

Bu el kitabı ilham verici, bilgilendirici, ikna edici, kapsayıcı ve ba�layıcı �ekilde ileti�im 

kurmakla ilgili kavramsal bir özet ile ba�lar. �ster bir savunuculuk kampanyası yönetin ister 

bir arkada�ınızla konu�un, etkili ileti�im becerileri her durumda gereklidir. 

Bu el kitabının Nasıl Daha Etkili �leti�im Kurarız? ba�lıklı ilk bölümü ki�isel ve örgütsel 

olarak ikna edici ileti�im becerileri geli�tirme, ikna edici mesajlar yaratma ve hedef gruba 

göre uyarlanan mesajları iletmek için stratejik ileti�im planları hazırlamak üzerine 

odaklanmı�tır. Bu bölümdeki alı�tırmalar, katılımcıların di�erleri ile etkile�imlerini 

geli�tirecek yolları arayıp ve bulmalarına yardımcı olacaktır. 

Mesajımızı Nasıl �letiriz? ba�lıklı bir sonraki bölüm, mesajımızı hedefledi�imiz kitleye 

iletmede yayınlar, radyo, televizyon ve Internet gibi medya araçlarını kullanmanın yararları 

üzerinedir. Alı�tırmalar etkili basın bildirileri hazırlama ve iletme konularında pratik yapma 

fırsatı sunar. 

Kitapçı�ın sonunda katılımcıların ö�rendiklerini ve ö�renme sürecini de�erlendirmeleri için 

bir alı�tırma bulunur. 

E�itimi a�a�ıdaki noktaları dikkate alarak uygulamanızı öneriyoruz: 

• Katılımcılarla bir araya gelmeden önce el kitabını okuyun, De�i�im için �leti�im 
videosunu izleyin ve etkili ileti�im ile ilgili yeni yakla�ımlar üzerine dü�ünün. 

• El kitabında önerilen alı�tırmalara siz de katılın. 

• Videoyu 7. Sayfada yer alan �kna Edici Mesajlar ba�lıklı üçüncü alı�tırma ile tekrar 
izleyin. 

• Etkili Medya Mesajları ba�lıklı sonuncu alı�tırmayı tamamladıktan sonra grubunuzla 
de�erlendirme yapın. 

Bu kitapçı�ın temelini olu�turan ilke kapsayıcı, yatay ve katılımcı ileti�imin demokratik ve 

e�itlikçi toplumları güçlendirdi�idir. Bu yakla�ım, ö�retmenler ve yöneticilerden, aktivistlere, 

memurlara ve siyasi liderlere kadar hepimiz için verimli olabilir. Birçok beceri gibi,,de�i�im 

için etkili ileti�im kurmakta inanç ve uygulama gerektirir. 
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Dinleme ve ileti�im kurma biçimimiz liderlik anlayı�ımıza da do�rudan etkiler. Hiyerar�ik bir 

ili�ki, örgüt veya toplumda, ileti�im sistemi esas olarak dikeydir, yani “astlar” “üstlerinin” 

talimatlarını takip eder.  

Kar�ılıklı saygı üzerine kurulmu� olan ö�renen toplumlarda ise etkili ileti�im yataydır. �deal 

�ekli akranlar arasında diyalogdur. Her birey sürece katılır ve ö�renir. Liderler, i�

arkada�ları ile e�it ili�ki kurar ve ortak amaçları do�rultusunda ortakla�a çalı�ır.  

Ö�renen toplumlarda etkili ileti�im ve etkili liderlik arasında önemli bir ili�ki vardır: 

• Etkili liderler iyi birer dinleyicidir. Di�erlerinin ihtiyaçlarına kar�ı duyarlıdırlar. Konu�tukları 

kadar dinlerler, böylece sadece kendi mesajlarını iletmez ayrıca di�erlerinin mesajlarını 

dinler ve dinlediklerinden ö�renirler. �yi dinleme, önyargıları bir yana bırakmak, 

konu�macının bakı� açısını anlamak ve en önemlisi di�erlerinin fikirlerine samimi �ekilde 

saygı duymayı gerektirir.  

• Etkili liderler iyi birer ileti�imcidir. Hangi durumda hangi ileti�im biçimine ihtiyaç 

duyuldu�unu sezer ve mesajlarını amaca göre �ekillendirirler. Örne�in motivasyon amaçlı 

bir mesaj, ö�retici veya farkındalık artırıcı bir mesajdan oldukça farklıdır. 

• Etkili liderler örneklerle önderlik eder. Vermek istedikleri mesajı somutla�tırırlar. �leti�imde 

örnekle açıklamaktan daha ikna edici bir unsur yoktur.  

���������������������������������������� �������������������
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�Bu bölüm, Seçenekler Yaratmak: Kadınlar için Liderlik E�itimi el kitabının Liderli�in Yapıta�ları: �leti�ime Dayalı Ö�renme 

Olarak Liderlik bölümünde Mahnaz Afkhami tarafından sunulan fikirlerin bir özetidir. 
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Birinci Bölüm 

Nasıl Daha Etkili �leti�im Kurarız? 

Birey olarak, uyandı�ımız andan uyudu�umuz ana kadar sürekli etrafımızdakilerle ileti�im 

içindeyizdir. Etkili ileti�im becerileri geli�tirmemiz ailemiz, dostlarımız, i� arkada�larımız ve 

dünya ile etkile�imimizi güçlendirmemiz için önemlidir. �leti�im becerilerimizi artırmak ayrıca 

daha etkili liderler olmamızı da sa�lar. 

Bir topluluk veya örgütün üyeleri olarak ise, ileti�im planı tasarlamak, farkındalık artırmak, 

toplumu harekete geçirmek ve de�i�im yaratmak için gerekli olan i�birliklerini kurma 

açısından önem ta�ır. Bir ileti�im planı amaçlarımızı netle�tirmemiz, bu amaçlara eri�mek 

için stratejiler belirlememiz ve ortak bir vizyon çevresinde farklı grupları bir araya getirecek 

yöntemler geli�tirmemize yarar. 

Etkili ileti�im hem bireyler hem de örgütler için durumun analiz edilmesi ve problemin 

tanımlanması ile ba�lar. Her gün ya�amımızı etkileyen adaletsizlik ve e�itsizlikleri görür ve 

deneyimleriz. Pozitif yönde bir de�i�imin ilk adımı da de�i�tirmeyi istedi�imiz problemi 

tanımlamaktır.  

Siz veya örgütünüz problemi tanımladı�ında bir sonraki adım amaçların belirlenmesidir: 

neyi ba�armayı umuyorsunuz? Problemin çözümü nedir? Küçük ya da ulusal boyutta bir 

de�i�ime yönelik bir veya daha çok amaç belirleyebilirsiniz. 

Mesajınızın ula�masını istedi�iniz insan, grup veya kamu kurumları hedef kitleniz olabilir. 

Hedef kitleyi tanımlamak, Genellikle amacınıza ula�mada önem ta�ıyabilecek birkaç grupla 

ileti�im kurmanız yararlı olur. “halk” veya “medya” hedef kitle de�ildir. 

Amaçlarınızı ve hedef kitlenizi belirledi�inizde, mesajınızı geli�tirmeye hazırsınız demektir. 

Etkili bir mesaj, üzerinde durmak istedi�iniz problemi tanımlar ve önerdi�iniz çözümü tarif 

eder. Güçlü bir mesaj kim oldu�unuzu, grubunuzun vizyonunu ve bunu nasıl ba�araca�ınızı 

ifade eder. Etkili bir mesaj ikna edici ve farklı olmalı, hedef kitlenizin tutkularına hitap etmeli 

ve eyleme geçmek gerekti�ini göstermelidir. 

Mesajınızı geli�tirdikten sonra da bir ileti�im planı hazırlamalısınız. Öncelikle amacınıza 

ula�mak için bir strateji, bir yakla�ım tasarlamalısınız. Bireysel ya da örgütsel stratejiniz 

grubun deneyimini, uzmanlı�ını, güçlü ve zayıf yönlerini yansıtmalıdır. Sonra taktiklerinizi, 

yani stratejinizi destekleyecek faaliyetleri planlayın. Taktikler, amacınıza ula�mak için ne 
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kadar zaman, para ve çaba harcayabilece�inizi yansıtmalıdır. �leti�im planı ayrıca 

çabalarınızın etkisini ve ba�arınızı ölçmek için zaman ve yöntemler içermelidir. Ölçüm 

yöntemleri, örne�in, di�er örgütlerle birlik olu�turma ba�arınızı, kampanyanızın basında ne 

kadar sık yer aldı�ını veya bütçenizdeki artı�ı ölçebilir. Öznel ölçütleriniz olması için 

kampanyanın farklı a�amalarında hedef  kitleniz örne�in seçmen grubu vb., veya kanaat 

önderlerine yönelik anketler yapabilirsiniz. 

��������
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Hedefler: 

• Etkili bir ileti�imcinin özelliklerini incelemek 

• Etkili ileti�im örneklerini belirlemek 

Zaman: 30 Dakika 

Materyaller: Yazı tahtası veya büyük boy kâ�ıt,  tebe�ir veya keçeli kalem 

Grup üyelerinden bir gönüllü grup tartı�masını kolayla�tırma görevini üstlenir. Kolayla�tırıcı,  

alı�tırmada belirtilen adımların izlenmesi, zaman kullanımı ve söz isteyen katılımcılara söz 

verilmesi için gruba yardımcı olur. Bir gönüllü de katılımcıların görü�lerini herkesin görece�i 

�ekilde tahtaya veya kâ�ıda yazar.  

1. Bir kâ�ıda katılımcıların görebilece�i �ekilde a�a�ıdaki gibi ETK�L� �LET���MC� ve 

ETK�L� �LET���M yazın. 
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2. Katılımcılar sırayla ETK�L� �LET���MC� oldu�unu dü�ündükleri ki�i veya örgütleri sayar. 

Sonrasında ETK�L� �LET���M ile ba�da�tırdıkları kelime, ifade ve kavramları sıralar. 

Gönüllü bunları kaydeder. 

3. Liste tamamlandıktan sonra, katılımcılar a�a�ıdaki soruları tartı�ır: 

• Birey veya örgütlerin daha etkili ileti�imciler olmasını sa�layan özellikler nelerdir? 

• Bu birey veya örgütleri iyi dinleyici oldukları için mi, iyi konu�macı oldukları için mi daha 

etkili buluyorsunuz? Neden? 
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• Bu birey veya örgütlerin etkili ileti�imci olmalarının nedeni; 

o ikna edici mesajları olması mı? 

o hedef kitlelerini diyaloglara dahil etmeleri mi? 

o ba�kalarının fikirlerine içten saygı göstermeleri mi? 

o mesajlarını örneklerlerle iletmeleri mi? 

• Etkili ileti�imle ilgili örneklerin ortak özellikleri nelerdir? 

• Etkili ileti�imle ilgili örneklerin farklılıkları nelerdir? 

• Etkili bir ileti�imci aynı zamanda daha etkili bir lider midir? Neden? 
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Hedef:

• �kna edici bir ileti�imcinin becerilerini tartı�mak 

Zaman: 30 Dakika 

Materyaller: Yazı tahtası veya büyük boy kâ�ıt,  tebe�ir veya keçeli kalem 

Grup üyelerinden bir gönüllü grup tartı�masını kolayla�tırma görevini üstlenir. Kolayla�tırıcı,  

alı�tırmada belirtilen adımların izlenmesi, zaman kullanımı ve söz isteyen katılımcılara söz 

verilmesi için gruba yardımcı olur. Bir gönüllü de katılımcıların görü�lerini herkesin görece�i 

�ekilde tahtaya veya ka�ıda yazar  

1. Bir kâ�ıda katılımcıların görebilece�i �ekilde a�a�ıdaki gibi �KNA ED�C� ve �KNA ED�C�
OLMAYAN yazın. 
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2. Katılımcılar bir kaç dakika aileleri, dostları veya i� arkada�ları ile ileti�im kurma yöntemlerini 

dü�ünür. Ayrıca kendi örgütleri veya toplum içinde hedef kitle, fikir adamları veya basınla 

ileti�im kurma yöntemlerini dü�ünürler. 

3. Grup a�a�ıdaki soruları tartı�ır: 

• Hangi ileti�im becerileri birey veya örgütlerin ikna edici olmasını sa�lar? Gönüllü yanıtları 

�KNA ED�C� ba�lı�ının altına yazar.  
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• Hangi ileti�im becerileri birey veya örgütleri ikna edici olmaktan uzakla�tırır? Gönüllü yanıtları 

�KNA ED�C� OLMAYAN ba�lı�ının altına yazar. 

4. Katılımcılar belirledikleri ikna edici ileti�im becerilerini tartı�ır ve birey veya örgütlerin ileti�im 

becerilerinin nasıl artırılabilece�ini bulmaya çalı�ır Tartı�ma sırasında a�a�ıdaki sorulardan 

yararlanılabilir: 

• Birey veya örgütler farklı �ekillerde mi ileti�im kurar? Açıklayınız. 

• Daha ikna edici olan ileti�im becerileri var mıdır? Evetse, hangileridir? 

• Kadınlar ve erkekler ikna edici olmak için farklı ileti�im becerileri mi kullanırlar mı? Evetse, 

bunlar nelerdir? 

• Bazı ileti�im becerileri kadınlardansa erkekler için daha mı yararlıdır ? Evetse, nelerdir? 

• Kadınlara için daha yaralı ileti�im becerileri var mıdır? Evetse, nelerdir? 

• Sizin ikna edici ileti�im becerileriniz var mı? 

• Siz veya örgütünüz nasıl ikna edici ileti�im kurabilirsiniz? 
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Hedefler: 

• �nsanları etkileyecek, ikna edici bir mesajın özelliklerini belirlemek. 

• �kna edici bir mesaj geli�tirmek. 

Süre: 120 dakika 

Materyaller: De�i�im için �leti�im videosu, video oynatıcı, projeksiyon, yazı tahtası ve 

büyük boy ka�ıt, tebe�ir ve keçeli kalem 

Grup üyelerinden bir gönüllü grup tartı�masını kolayla�tırma görevini üstlenir. Kolayla�tırıcı,  

alı�tırmada belirtilen adımların izlenmesi, zaman kullanımı ve söz isteyen katılımcılara söz 

verilmesi için gruba yardımcı olur. Bir gönüllü de katılımcıların görü�lerini herkesin görece�i 

�ekilde tahtaya veya kâ�ıda yazar.  

Bölüm 1 

1. Katılımcılar sıra ile etkileyici ve ilham verici oldu�u dü�ündükleri birer cümle, slogan, 

kampanya, reklam ya da söz belirler. Gönüllü bunları kaydeder 

2. Tüm katılımcıların yanıtları sıralandıktan sonra, katılımcılar a�a�ıdaki soruları tartı�ırlar: 

a. Bu slogan (cümle, reklam, kampanya vb.) neden akılda kalıcı? 

b. Bu mesajı ikna edici kılan veya hedef kitlenin harekete geçmesini sa�layan nedir? 

c. Bu mesaj sizi duygusal olarak etkiliyor mu? 

d. Bu mesaj sizin de�erlerinize hitap ediyor mu? 

e. Bu mesaj sizin hemen harekete geçmenizi sa�lar mı? 
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f. Bu mesajın içeri�inde güvenilir, ikna edici olmasını sa�layan gerçekçi bilgiler var mı?  

g. Bu mesaj sizi bir �ey yaparken, alırken ya da dü�ünürken yeni bir yol izlemeye ikna ediyor 

mu? 

3. Katılımcılar yukarıdaki sorularla ilgili tartı�maları akıllarında tutarak De�i�im için �leti�im isimli 

videoyu izlerler. Video etkili ileti�imle ilgili temel kavramlar ile ikna edici bir mesaj 

geli�tirmeye yönelik öneriler sunar. Bireylerin ve kurulu�ların mesajlarını televizyonu 

kullanarak nasıl stratejik �ekilde yayabileceklerini ara�tırır.  

4. Videoyu izledikten sonra, gruptan bir gönüllü videoda anlatılan, ikna edici bir mesajda olması 

gereken a�a�ıdaki özellikleri yüksek sesle okur.

5.

�kna edici bir mesaj… 

Kısa ve özdür. Mesajınız açık, hatırlanabilecek bir dilde bir veya iki cümleden olu�malıdır. 

Çok fazla odak içermesi kafa karı�tırıcı olabilir. Bu yüzden mesajınızdaki önemli noktaları 

birkaç tane ile sınırlayın. 

Basittir. Etken fiiller kullanın. Argo, teknik kelimeler, kısaltmalar kullanmayın. Ya da 

kullanıyorsanız bunları açıklayın. 

Çekicidir. Mesajınız hedef kitlenizin de�er ve duygularına, tutkularına hitap etmelidir. 

�nsanlara zaten bildikleri �eyleri ve neyin önemli oldu�unu hatırlatmalıdır. �nsanların pasif 

destekçiler, sempatizan olmaktan çıkıp harekete geçmeleri için bir aciliyet hissi vermelidir. 

Somut ve eylem odaklıdır. �nsanların durumu de�i�tirmek için ne yapabilece�ini 

belirtmelidir. 

Hedef kitleye özgüdür. Mesajınız anlamını yitirmeden her hedef kitleye hitap edecek 

�ekilde uyarlanmalıdır.  

Uyarlanmı�tır. Mesajınız yazılı materyaller, web siteleri, konu�malar ve röportajlar gibi her 

türlü yolla etkili bir biçimde iletilebilmelidir.  . 

Asıl amacınızı destekler. Mesajınız amaçlarınıza ula�manıza yardımcı olacak �ekilde 

geli�tirilmelidir.  

   Seçenek Yaratmak: De�i�im için �leti�im videosu, 2003. Bethesda, Maryland: Women’s Learning Partnership. 

6. Grup a�a�ıdaki soruları tartı�ır: 

• Mesajınızda etken fiiller kullanmanız neden önemlidir? (örne�in “aç insanlar var” 
demek yerine “insanlar aç” demek) 

• Mesajları nasıl somut ve eylem odaklı hale getiririz? 

o Kısa ve öz bir mesajı nasıl daha güçlü ve akılda kalıcı hale getiririz? 

o Bir mesajı ikna edici yapan di�er özellikler nelerdir? 



�

���

o  �yi bir ileti�imci mesajının etkilili�ini sunumuyla artırabilir mi? Nasıl? 

o Tüm iyi liderlerin etkileyici, ikna edici mesajları var mı? Sizce bir lider, etkili 
liderlik için güçlü ve ikna edici mesajlar vermeli midir? 

Bölüm 2 

1. Katılımcılar 2-3 ki�ilik ekipler halinde çalı�arak mesajlar geli�tirir. Mesajlar slogan, �arkı, söz, 

reklam, misyon bildirisi vb olabilir ve farklı hedefler içerebilir. 

2. Her ekip mesajını geli�tirirken a�a�ıdaki soruları tartı�ır: 

• Çözmeyi istedi�iniz özel sorun nedir? 

• Getirmek istedi�iniz çözüm nedir? 

• Ula�mak istedi�iniz 3-5 hedefiniz nelerdir?  

• Amaçlarınıza nasıl ula�mayı planlıyorsunuz? 

• Amacınıza ula�mak ve ihtiyaç duyulan de�i�imi yaratmak için eri�mek istedi�iniz ki�i 
ve kurulu�lar hangileridir? 

• Çözmek istedi�iniz sorunu iletirken hedef kitlenizi de dâhil etmek için nasıl bir yol 
izleyebilirsiniz? 

• Hedef kitleniz amaçlarınıza ula�manıza yardımcı olmak için nasıl bir adım atabilir, 
hangi eylemde bulunabilir? 

• Hedef kitlenizi sizinle i�birli�i yapması için nasıl motive edebilirsiniz? 

• Mesajınız kısa ve basit bir dile sahip mi? 

• Mesajınız asıl amacınıza yönelik midir? 

• Mesajınız örgütünüzün misyonunu, hedeflerini vb. yansıtıyor mu? 

3. Her ekip geli�tirdi�i mesajı grubun bütününe iletmek için kısa birer sunum hazırlar. Bunu 

yaparken ikna edici ileti�im beceri ve taktiklerini (Alı�tırma 2 – �kna Edici �leti�im) kullanırlar. 

4. Katılımcılar mesajların ve sunumların etkilili�ini tartı�ırlar. Tartı�ma sırasında a�a�ıdaki 

sorular dikkate alınır: 

• Sunumun amacı ne idi? Örne�in; motive etmek mi, e�itmek mi, farkındalık artırmak 
mı, görü� birli�i sa�lamak mı? 

• Hangi ikna yöntemleri kullanılmı�tı? 

• Sunum size etkiledi mi? Neden? 

• Mesaj sizi etkiledi mi? Neden? 

• Siz mesajınızı nasıl sunardınız? 
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Hedef:  

• Bir mesajı farklı hedef kitlelere uyarlamak 

Süre: 45 Dakika 

Materyaller: Yazı tahtası veya büyük boy kâ�ıt, tebe�ir ve keçeli kalem 

Grup üyelerinden bir gönüllü grup tartı�masını kolayla�tırma görevini üstlenir. Kolayla�tırıcı,  

alı�tırmada belirtilen adımların izlenmesi, zaman kullanımı ve söz isteyen katılımcılara söz 

verilmesi için gruba yardımcı olur. Bir gönüllü de katılımcıların görü�lerini herkesin görece�i 

�ekilde tahtaya veya kâ�ıda yazar.  

1. Bir gönüllü, ekiplerin önceki alı�tırmanın ikinci bölümünde geli�tirdikleri mesajları yüksek 

sesle okur. 

2. Katılımcılar beyin fırtınası yaparak amaçlarına ula�abilmeleri için önemli olabilecek hedef 

grupları sıralar. Gönüllü her söyleneni kaydeder. 

3. Önceki alı�tırmanın ikinci bölümünde olu�turulan ekipler  yeniden bir araya gelir ve her ekip 

listeden bir hedef kitle seçer. Her ekip seçti�i hedef kitlenin amaçlarına ula�mada nasıl 

yararlı olabilece�ini tartı�ır ve mesajları bu kitleye göre uyarlar. Bu sırada a�a�ıdaki soruları 

tartı�ırlar: 

• Hedef kitlenizin ele aldı�ınız konuya ili�kin tutumu ve davranı�ını nasıl ö�renebilirsiniz? 

• Hedef kitleniz amacınıza ula�mak için bu konuyu ele almanızı destekliyor mu? 

• Hedef kitlenizle nasıl ortak bir paydada bulu�abilirsiniz? 

• Hedef kitleniz ele aldı�ınız konunun amaçlarınıza ula�manızı engelleyebilece�ini dü�ünüyor 

mu? Nasıl? Bu sorunların üstesinden nasıl gelirsiniz? 

• Hedef kitlenizin siz ve örgütünüzle ilgili basmakalıp dü�ünceleri var mı? Varsa, nelerdir? 

4. Her ekip, olu�turdu�u mesajı gruba sunar ve hedef kitlesini tanımladı�ını açıklar. Grup 

mesajları de�erlendirir ve bunları daha etkili bir �ekilde iletmenin yollarını tartı�ır. Grup 

tartı�ma sırasında a�a�ıdaki sorulardan yararlanabilir: 

• Mesaj hedeflenen kitle ile ba�da�ıyor mu? Neden? 

• Mesajınızı iletmesi için belirledi�iniz sözcü, hedef kitlenizin dikkate alması için hangi 

özelliklere sahip olmalı? 

• Mesajınızı iletmesi için belirledi�iniz sözcü, hedef kitlenizi ikna edecek hangi özelliklere sahip 

olmalı? 

• Bu hedef kitle için en etkili ileti�im stratejisi nedir? 

Bir sonraki alı�tırmada, her ekip hedefledikleri kitleye uyarladıkları mesajı iletmek için bir 
ileti�im planı tasarlayacaktır. 



�

���

 �!��!	��
0�
��������
1���!


Hedef:  

• Bir mesajı hedeflenen kitleye iletmek için bir ileti�im planı geli�tirmek 

Süre: 45 Dakika 

Materyaller: Yazı tahtası veya büyük boy kâ�ıt, tebe�ir ve keçeli kalem 

Grup üyelerinden bir gönüllü grup tartı�masını kolayla�tırma görevini üstlenir. Kolayla�tırıcı,  

alı�tırmada belirtilen adımların izlenmesi, zaman kullanımı ve söz isteyen katılımcılara söz 

verilmesi için gruba yardımcı olur. Bir gönüllü de katılımcıların görü�lerini herkesin görece�i 

�ekilde tahtaya veya kâ�ıda yazar. 

1. Katılımcılar 2-3 ki�ilik ekipler olu�turur ve Do�ru Hedef Kitleye Do�ru Mesaj ba�lıklı 

4..alı�tırmada olu�turdukları mesajları belirli bir hedef kitleye iletmek için bir ileti�im eylem 

planı tasarlarlar.  

2. Her takım, dikkat çekecekleri problem, önerdikleri çözüm ve hedeflerini içeren mesajlarını bir 

kez daha gözden geçirir. 

3. Stratejik ileti�im eylem planlarını geli�tirirken a�a�ıdaki sorular tartı�ılır: 

• Sahip oldu�unuz insan kaynakları nelerdir? Mesajınızı kimlerin katılımı ile 

yaygınla�tıracaksınız? Deneyimleri, uzmanlıkları, güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 

• Maddi, finansal ve di�er kaynaklarınız nelerdir? Ne kadar zaman ve bütçe ayırabilirsiniz? 

• �leti�im planınızın boyutu nedir? Mesajınızı hangi düzeyde yaygınla�tıracaksınız (yerel, 

ulusal, bölgesel veya uluslararası)? 

• Mesajınızın hedef kitlenize çekici gelip gelmedi�ini nasıl test edersiniz? 

• Hedef kitlenizden nasıl geri bildirim alabilirsiniz? 

• Mesajınızı belirli bir gruba hangi faaliyetlerle yaymak için benimsersiniz? 

• Mesajınızı yaygınla�tırmak için hangi birey ve örgütlerle koalisyon olu�turacaksınız? 

• Hedef kitlenizle ileti�im kurmada hangi medya aracı daha uygundur (basın-yayın, radyo, 

televizyon ve/veya internet)? Hedef kitleniz bilgiyi hangi medya aracından alıyor? Mesajınızı 

yaymada bu medya aracını nasıl kullanabilirsiniz? 

• Ba�arınızı nasıl ölçeceksiniz? Çabalarınızın sonuçlarını belirlemek veya ba�arılı olup 

olmadı�ınızı ölçmek için hangi göstergelerden faydalanacaksınız? 

4. Katılımcılar Etkili Medya Mesajları ba�lıklı 7. alı�tırmada hazırladıkları ileti�im planlarına 

dayanarak kısa bir basın bildirisi hazırlayacaklar.
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Etkili bir ileti�imci do�ru izleyiciye do�ru mesajı, o kitlenin dikkatini çekecek stratejiler 

kullanarak iletir. Örne�in, amacınıza ula�mada yardımcı olabilecek gazeteciler, e�itimciler, 

kanun yapıcılar veya politika yapıcılar gibi fikir adamları ile mahalle toplantıları 

düzenleyebilirsiniz. Veya hedef kitlenize, yerel ko�ullara uygun bilgi ve ileti�im teknolojilerini 

(örn. gazete, dergi, radyo programları, televizyon, e-mail veya web siteleri) kullanarak 

ula�abilirsiniz. Bu medya kanalları mesajınızı kendi sesiniz ve kendi tarzınızla iletmenizde 

çok etkilidir. 

Mesajınızı medya yoluyla iletmenin en etkili yöntemlerinden biri de röportajdır. Bir 

röportaja ne kadar iyi hazırlanırsanız o kadar etkili olursunuz. �ster basın, ister radyo-

televizyon ister internet olsun, bir röportaj vermeden önce neden röportaj verdi�inizi, 

muhabirin kim oldu�unu, ba�ka kimlerin röportaj verece�ini ve onların konu hakkındaki 

görü�lerini bilmeniz önemlidir. Röportajın hedef kitlesini belirleyin ve ileti�im planınız için 

stratejik önemi olup olmadı�ını gözden geçirin. Mesajınızı bu hedef kitleye uyarlayın. 

Röportaj sırasında kontrolü elinizde tutun. Mesajınızı iletmesi için muhabire bel ba�lamayın. 

Verilen tüm bilginin do�ru oldu�una ve amacınıza ula�manıza hizmet edece�ine emin olun. 

Prova yapmak ve farklı ki�ilerden geri bildirimler almak, röportaj sırasında daha etkin 

olmanızı sa�lar. 

Mesajınız ne kadar etkili olursa, o kadar ba�arılı olursunuz. Etkili bir mesaj basit 

olmalıdır. Fikri do�rudan ve hatırlanabilir bir dille, argo, teknik terimler veya kısaltma 

kullanmadan bir veya iki cümlede vermelidir. Mesajınız, ula�mak istedi�iniz bir kaç temel 

hedefle sınırlanmalı ve insanların bu hedeflere ula�mak için nasıl yardımcı olabileceklerini 

yönelik öneriler içermelidir. Mesajınızı istatistikler, sloganlar, semboller, somut örnek ve 

kısa hikâyelerle destekleyin. Mesajınızı kısa bir zaman dilimi içerisinde, çe�itli medya 

kanalları aracılı�ıyla sık sık tekrarlamanız büyük ba�arı sa�layacaktır. 
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Hedef:  

• Çe�itli medya kanallarının kullanımını gözden geçirmek

• Mesajı, farklı medya kanalları aracılı�ıyla etkili bir �ekilde yaymanın yollarını belirlemek 

Süre: 90 Dakika 

Materyaller: “De�i�im için �leti�im” videosu, video oynatıcı, televizyon, yazı tahtası veya 

büyük boy kâ�ıt, tebe�ir veya keçeli kalem. 

Grup üyelerinden bir gönüllü grup tartı�masını kolayla�tırma görevini üstlenir. Kolayla�tırıcı,  

alı�tırmada belirtilen adımların izlenmesi, zaman kullanımı ve söz isteyen katılımcılara söz 

verilmesi için gruba yardımcı olur. Bir gönüllü de katılımcıların görü�lerini herkesin görece�i 

�ekilde tahtaya veya kâ�ıda yazın. 

1. Grup beyin fırtınası yaparak akıllarında kalan medya kampanyalarını listeler. Bir gönüllü 

söylenenleri katılımcıların görece�i �ekilde not alır. 

2. Liste tamamlandı�ında katılımcılar a�a�ıdaki soruları tartı�ır: 

• Kampanyada hangi medya araçları kullanıldı: basın, radyo, televizyon ve/veya internet? 

• Kampanya etkili miydi? Neden? 

• Mesajınızı a�a�ıdaki kanallarla iletmenin avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

• Yazılı basın 

• Radyo 

• Televizyon 

• �nternet  

• Daha önce bir mesajınızı geni� kitlelere duyurmak için hangi medya araçlarını kullandınız? 

• Daha önce basılı ve internet tabanlı herhangi bir gazeteye röportaj verdiniz mi? Radyoda ya 

da televizyonda röportaj yaptınız mı? 

• Basından ba�arıyla yararlanabildiniz mi? Neden? 

• Medya ile ileti�imde daha çok i�inize yarayacak belirli ileti�im becerileri var mıdır? Hangileri? 

3. Grup bu grup tartı�masına dayanarak, mesajı medya ile yapılan röportajlarla nasıl daha 

ba�arıyla ileteceklerini tartı�ır. Gerek olursa De�i�im için �leti�im videosunu tekrar 

izlenebilir. 

4. Ardından a�a�ıdaki sorulardan yararlanarak grup tartı�ması yapın.  
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Mesajınızı özelle�tirmek: Malezyalı insan hakları aktivisti  Zainah Anwar videoda �öyle 

diyor: “E�er bir de�i�im yaratmak istiyorsanız, mesajınızı farklı hedef kitlelere göre 

uyarlamanız çok önemlidir.” 

• Mesajınızı farklı hedef kitlelere uyarlamanızın avantajları nelerdir? 

• Mesajınızı farklı hedef kitlelere uyarlamanızın dezavantajları nelerdir? Bu dezavantajların 

üstesinden nasıl gelebilirsiniz? 

Mesajınızı iletmek: �leti�im uzmanı Dana Vickers Shelley videoda �u yorumda bulunuyor: 

“Basınla konu�mak önemli, çünkü mesajınızı kendi sesinizle iletme olana�ı sa�lar.” 

• Hikayenizi kendi tarzınızla anlatmanın yolları nelerdir? 

• Hangi problemlerle kar�ıla�abilirsiniz? Bu problemleri nasıl a�abilirsiniz? 

Röportaj için hazırlanmak: Shelley videoda ayrıca �unu söylüyor: “Her istendi�inde 

röportaj vermek zorunda de�ilsiniz. Kendinize �u bir kaç soruyu sorun: Bu röportaj hedef 

kitlenize ula�acak mı? Bu medya aracı, hedef kitlenizin takip etti�i bir araç mı? E�er 

seçimle gelmi� yetkililere ula�maya çalı�ıyorsanız, bu ba�lıca basın kurulu�larından biri ya 

da büyük bir radyo kanalı mı, yoksa bu ki�ilerin dikkate almayaca�ı yerel bir basın kurulu�u 

mu?” 

• Röportaj vermeden önce kendinize sorabilece�iniz sorular nelerdir? 

• Farklı medya araçlarına verilecek röportajlar için (örn. basın, radyo, televizyon) yapaca�ınız 

hazırlıklar nasıl farklıla�ır? Canlı yayınlanan ya da önceden kaydedilen röportajlara için 

yapılacak hazırlıklar nasıl olmalı? 

Giyim ve duru�unuza özen göstermek: Televizyonda, izleyicilerin ilgisini üzerinizdekilere 

de�il mesajınıza çekebilmek için sade görünmeniz çok önemlidir. Videoda Shelley lacivert 

veya haki gibi do�al, düz renkler giymenizi, beyaz giymemeyi, güven vermek için dik 

oturmanızı ve ellerinizi çok az hareket ettirmenizi öneriyor.  

• �zleyicilerin ilgisini mesaja yönlendirmek için görünü� nasıl sadele�tirilebilir? 

• Siz görünü�ünüzü nasıl sadele�tirebilirsiniz? 

Röportaj verirken bilgiden yararlanmak: Shelley videoda �unu tavsiye ediyor: “Mesajlar 

kısa açıklamalar, istatistikler, deyimler ve kısa hikâyeler ile zenginle�ir. Ne kadar bulgu ve 

rakam kullanırsanız o kadar yararlı olur. Mesajınızın güvenirlili�ini artırır ve insanların 

mesajınızı farklı yollarla anlamasını sa�lar... �zleyicilere anlattıklarınıza dair somut bir �eyler 
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sunmanızın ne kadar önemli oldu�unu anlatamam. Yani söylediklerinizin ne kadar iyi 

oldu�u de�il, neden iyi oldu�unu anlatın.” 

• Mesajınızın daha güvenilir olması için hangi gerçek bilgilerden yaralanabilirsiniz? 

• Mesajınızı kısa bir zaman süresince sık sık birçok medya aracını kullanarak tekrarlamanızın 

nasıl olumlu bir etkisi olabilir? 

Kontrolü ele almak: Röportaj öncesi serinkanlı olmanız mesajınızı etkili bir �ekilde 

iletmenizi sa�lar. Shelley’nin tavsiyesi �öyle: “Röportaj süresince kontrol daima siz de 

olsun, çünkü kamera çekime ba�ladıktan sonra kontrolü ele almak için çok geçtir.”

• Röportaj süresince sakin ve serinkanlı kalmak için kontrolü önceden nasıl elinize alırsınız? 

• Röportaj sırasında kontrolü nasıl ele alırsınız? Hangi zorluklara kar�ıla�abilirsiniz? Bunların 

üstesinden nasıl gelebilirsiniz? 

Olumsuz Sorular: Videoda katılımcılar röportaj sırasında kar�ıla�abilece�iniz ele�tiriler ve 

olumsuz sorularla ba� etmeniz için farklı yollar öneriyor. Örne�in, Faslı bir e�itici ve aktivist 

olan Amina Lemrini ele�tiri kar�ısında diplomatik davranmanın etkili bir yanıt oldu�una 

de�iniyor. “Hayır, bu do�ru de�il,” veya “Hayır, bu yanlı�,” �eklinde cevap vermek yerine 

diplomatik davranabilir, “Aslında, �una inanıyoruz ki..,.” veya, “Benim burada açıklı�a 

kavu�turmak istedi�im �ey...,” �eklinde ba�layan cümleler kurabilirsiniz. 

• Olumsuz soruları nasıl yapıcı �ekilde yanıtlayabilirsiniz? 

• Saldırgan soru veya ele�tiriyi mesajınızı güçlendirecek bir fırsata nasıl dönü�türebilirsiniz? 

Röportaj Yapma Becerilerinizi Geli�tirmek: Shelley’e göre, “Medyadaki zorluk, normalde 

yaptı�ınızın tersini yapmaya çalı�maktır. Ailemizle, i�te veya herhangi bir yerde sohbet 

ederken yaptı�ımız bir dizi �ey vardır. Ancak bu sohbet kaydediliyor. �imdiye dek 

ö�rendi�iniz ve normal �artlarda yaptı�ınız her �eyin tersini yapmanız gerekir.” 

• Röportaj verirken hangi davranı� ve ileti�im tarzlarını de�i�tirmeniz gerekir? 

• Röportaj verme becerileriniz ile ilgili hangi yollardan geri bildirim alabilirsiniz? 

Mesajı iletmedeki rolünüzü belirlemek: Mesajınızı etkili bir biçimde iletmede kendi 

yolunuzu bulmanız, etkili liderli�in de önemli bir parçasıdır. Shelley’e göre, “Herkes basın 

sözcüsü olamaz. Bu özellikte olmadı�ınızı deneyerek ve hata yaparak ö�renebilirsiniz. Belki 

de siz mesajı geli�tiren, bu konuda rehberlik yapan ve geribildirim sa�layan ki�isinizdir. 

Ancak kameraların kar�ısına geçmek ve görü� bildirmek isteyen ba�ka biri olabilir. ��te bu 

yüzden i�birli�i yaparak çalı�mak çok iyidir.” 

5. Grup olarak De�i�im için �leti�im videosunu de�erlendirin. A�a�ıdaki soruları tartı�ın: 
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• Video ikna edici bir mesajı nasıl yarataca�ınızı anlamanızda yararlı oldu mu? 

• Video medya yoluyla daha etkili ileti�im kurmanın yollarını anlamanızda yararlı oldu mu? 

• Videonun en çok ve en az yararlandı�ınız bölümleri hangileridir?  

• Yararlı olabilecek ba�ka görsel materyaller de var mıdır? Varsa, hangileridir? 
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Hedef:  

• Etkili bir medya mesajı olu�turma ve iletme 

Süre: 60 dakika 

Materyaller: Video kamera, televizyon, video oynatıcı, tahta veya büyük boy kâ�ıt, tebe�ir 

veya keçeli kalem 

Grup üyelerinden bir gönüllü grup tartı�masını kolayla�tırma görevini üstlenir. Kolayla�tırıcı,  

alı�tırmada belirtilen adımların izlenmesi, zaman kullanımı ve söz isteyen katılımcılara söz 

verilmesi için gruba yardımcı olur. Bir gönüllü de katılımcıların görü�lerini herkesin görece�i 

�ekilde tahtaya veya kâ�ıda yazın. 

1. Katılımcılar �leti�im Planı ba�lıklı 5. Alı�tırmada olu�turdukları iki veya üç ki�ilik ekipler 

halinde hazırlanan eylem planına göre kısa bir basın bildirisi hazırlarlar. Bu bildirinin ekibin 

ortak vizyonunu yansıtmalı ve a�a�ıdaki be� ö�eyi içermesi gerekir: 

• Problem veya konuyu tanımlar. 

• Birey veya örgütün amacını belirtir. 

• Amaçlara eri�meyi sa�layacak yolları içerir. 

• �kna edici kanıtlar, bulgular ve/veya harekete geçirecek kısa hikâyeler sunar.. 

• Hedef kitlelerinizin de�erleri veya önceliklerine hitap eder. Mesajlarınızı buna göre uyarlayın. 

• Hedeflenen kitlenin nasıl sürece dâhil olaca�ını ve problemi çözmek için ne yapabileceklerini 

anlatır. 

• Adınız, örgütünüzün adı ve önemli programlarınızın ba�lıklarını içerir. 

2. Ekip üyeleri arasından televizyon röportajıyla mesajınızı iletecek biz sözcü seçin. Di�er 

ekipten bir gönüllü ise muhabir olsun. 

3. Konu�macı röportaja ba�lamadan önce muhabire ele aldıkları konu hakkında kısa bilgi verir. 

Muhabir röportaj sırasında sormak için iki soru belirler. 

4. Sırayla her gruptan bir konu�macı üç dakika içinde bildirilerini sunar (mümkünse röportajları 

videoya kaydedin. Böylece daha sonra röportajları izleyebilir ve grubun tümü bir mesajı 

nasıl daha iyi iletecekleri hakkında geri bildirimde bulunabilir. De�i�im için �leti�im

videosundan bu etkinli�in bir örne�ini izleyin.) 
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5. Grubun tümü her bir sunumun etkilili�ini tartı�ır ve ele�tirir. Bu a�amada a�a�ıdaki 

sorulardan yararlanabilirsiniz: 

• Basın bildirisi sizi ikna edecek bilgiyi sa�ladı mı? 

• Ba�ka ne tür bir bilgiye ihtiyaç duydunuz? 

• Mesajla ilgili olmayan gereksiz bir bilgi var mıydı? 

• Takımın sözcüsü mesajı iletirken hangi ileti�im becerilerini kullandı? 

• Sunum ikna edici miydi? Nasıl? 

• Sunum etkili miydi? Nasıl? 

• Sunumun etkisini artırmak için ba�ka ne yapılabilir? 
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Bu Kitapçık ve Videonun De�erlendirilmesi 

De�erlendirme, katılımcıların neler ö�rendikleri ve ö�renme sürecinin ne kadar etkili 

oldu�unu anlamak açısından her e�itimin önemli bir bölümüdür. Ayrıca kolayla�tırıcılar 

de�erlendirmeler sonucunda edindikleri bilgiyi gelecekteki e�itimleri iyile�tirmek için de 

kullanabilirler.  
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Hedefler: 

• Katılımcıların bu el kitabı ve video aracılı�ıyla ö�rendiklerini de�erlendirmek 

• Bu el kitabı ve videoda kullanılan ö�renme sürecini de�erlendirmek 

Süre: 30 dakika 

Materyaller: Tahta veya büyük boy kâ�ıt, tebe�ir veya keçeli kalem 

Grup üyelerinden bir gönüllü grup tartı�masını kolayla�tırma görevini üstlenir. Kolayla�tırıcı,  

alı�tırmada belirtilen adımların izlenmesi, zaman kullanımı ve söz isteyen katılımcılara söz 

verilmesi için gruba yardımcı olur. Bir gönüllü de katılımcıların görü�lerini herkesin görece�i 

�ekilde tahtaya veya ka�ıda yazar.  

  

1. Katılımcılar sırayla De�i�im için �leti�im el kitabı ve videosunda en çok be�endikleri bölümü 

ve nedenini açıklar.  

2. Katılımcılar sırayla De�i�im için �leti�im el kitabı ve videosunda en az be�endikleri bölümü ve 

nedenini açıklar. Ardından katılımcılar a�a�ıdaki soruları tartı�ır: 

• Bu e�itim ve De�i�im için �leti�im el kitabı ve videosundaki alı�tırmalar beklentilerinizi 

kar�ıladı mı? 

• Etkili ileti�im konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duydu�unuz bölümler var mı? Evetse, 

hangileri? 

• Yeni ileti�im becerilerini günlük hayatınızda nasıl kullanmayı dü�ünüyorsunuz? 




