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Giriş
Elinize bir gazete veya dergi aldığınızı, televizyonda ya da radyoda haberleri
dinlediğinizi veya bir internet sitesine girdiğinizi hayal edin…
Ne yaparsınız?
Haber başlıklarını ve giriş kısmını dinler/okur ve eğer dikkatinizi çeken bir konu varsa, sunulan hikaye ilginizi çekiyorsa dinlemeye veya okumaya devam edersiniz.
İnsanlar dikkatlerini çeken, ilgi duydukları, faydalı buldukları, hayatlarını katkı yapacağına inandıkları -iş ya
da özel hayatlarına etki edeceğini düşündükleri- yazıları okurlar.
Bu ilkeyi aklınızın bir köşesinde tutarak, dış dünya ile olan iletişiminizi -bu bir basın açıklaması, basılı yayınlar için bir yazı, özel bir haber, röportaj veya projeniz için sözlü bir sunum olabilir- ilgi uyandıracak şekilde
tasarlamalısınız. Hedef kitlenize ulaşabilmek için, proje uygulayıcılarına değil hedef kitlenize hitap eden ve
onların ilgi duyacağı konulardan bahsetmelisiniz.

Peki, insanlar nelere ilgi duyarlar?
Temel meseleler: sağlık, iş, tarım, çevre, eğitim, adalet, ulaştırma gibi alanlarda
uygulanan tüm işbirliği projeleri;
Günlük meseleler: enerji tasarrufu, tüketicinin korunması, gıda güvenliği gibi
insanların günlük yaşamlarına somut olarak etki eden her türlü proje

Hedef kitlenize nasıl ulaşabilirsiniz?
Öncelikle, hedef kitlenize ait profiller oluşturmalı ve onların ilgi alanlarını, cinsiyetlerini, yaş gruplarını, okuryazarlık seviyelerini ve nerede yaşadıklarını belirlemeli ve değerlendirmelisiniz.
Daha sonra, hedef kitlenize kendilerini olayların bir parçası gibi hissetmelerini sağlayacak şekilde seslenmelisiniz.

"Dikkat çekmek için yazmak" başlıklı bu el kitabının amacı, AB finansmanlı projelerin iyi ve kötü yazım arasındaki farkı, Avrupa Komşuluk Bilgi
Merkezi için yaptığımız çalışmalar esnasında karşılaştığımız gerçek
örnekler üzerinden, anlamalarına yardımcı olmaktır.
Ayrıca, okuyucularla biz gazeteciler ve iletişim uzmanlarının kullandığı
bazı faydalı püf noktalarını da paylaşacağız. Örnek olarak verilen projelerin birçoğunun ismi değiştirilerek kullanılmıştır. Bu el kitabı pratik olabilmek adına basılı materyallere odaklanmaktadır.
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İş çıkışında bir arkadaşınızla buluştuğunuzu düşünün, ona hikâyenizi nasıl anlatırdınız?

Üçüncü çerçeve koordinasyon komitesi
üyeleri, ikinci JCFHS toplantılarını alt-bölgesel
ortak eylem ekibi merkezinde düzenleyerek
proje stratejisinin uygulanmasında kaydedilen
gelişmeleri tartıştılar.

Bölgedeki gölün temizlenmesine
yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetler
gerçekten çok başarılı oldu ve gölün 20
yıldır ilk kez yüzme amaçlı halka açılması yönünde tavsiyede bulunacağız.

Sol taraftaki kadının söylediklerinden ne anladınız?
Muhtemelen hiç bir şey. Tabi eğer bahsettiği komitenin bir üyesi değilseniz!
Sağdaki kadın ise daha anlaşılır bir dilde konuşuyor ve üzerinde çalıştığı işi doğru bir açıdan yaklaşarak anlatıyor. Okuyucu ya da dinleyici ile projenin sonuçlarını, temel amacını paylaşarak, insanlarda konu hakkında
daha fazla bilgi edinme isteği uyandırıyor.
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Yazarken sıklıkla karşılaşılan sorunlar
Yazım tarzı:
Yazılarınızla ilgi uyandırın,
sıkıcı olmayın
Yazım tarzınız önemlidir çünkü okuyucunun ilgisini çeken budur.
Yazarken, insanların anlamayacağı teknik terimler ve jargon kullanmaktan ve projenizin kimsenin
ilgisini çekmeyecek unsurlarını dâhil etmekten kaçının. Basit, anlaşılır kelimelerle birlikte görselleri
olan resimli metinler oluşturun, etkili bir ton kullanın ve okuyucuyu yazının içine çekmeye çalışın.
İlginç, vurucu, kısa cümleler ve kelimeler yazınızın daha dikkat çekici ve anlaşılır olmasını sağlayan
unsurlardır. Hikâyenizi anlatırken, projenizin özellikle vatandaşlar üzerinde etkisi olan ilginç gelişmelerini, başarılarını, faaliyetlerini vurgulamalısınız; zira AB tarafından finanse edilen her projenin nihai
amacı, vatandaşların yararına sürdürülebilir değişimi sağlamaktır.
Yazarken ayrıca seçici olmalısınız. Anlatmak istediğiniz konu ya da ana mesajınız, hedef kitleniz için ve
sizin için önemli olan önceliklerle örtüşmelidir. Sadece iletmek istediğiniz fikre, mesaja, konuya odaklanmaya çalışın. Gereğinden fazla bilgi vermek sonunda hikâyenizi öldürebilir!
Lütfen unutmayın, tek bir basın bildirisi, özel bir haber ya da bir yayında söylemek istediğiniz her şeyi
söylemeniz mümkün değildir. Ancak, size tanınan zaman içerisinde, okurunuzu ilgilendiren tüm
gerekli bilgileri de vermek zorundasınız!

İPUCU: Fazla ve gereksiz bilgileri çıkarıp atmaktan korkmayın, nelerin dışarıda kaldığını sadece siz biliyorsunuz!
Neden yazı yazmalısınız?
Dikkat çekmek ve ilgi uyandırmak
İnsanları haberdar etmek için
Davanızı desteklemek, kamuoyu yaratmak için yazın.
Sadece projeniz ile doğrudan ilişkisi bulunan insanları düşünerek yazmayın. Elbette, kendi ülkenizden
ya da AB Delegasyonu’ndan bir yetkiliden bahsetmek isteyebilirsiniz, ancak girişi sadece bu tarz bir
bilgiyle yapmamalısınız. Endişelenmeyin, hem kişilerin adlarından, AB'den bahsedip hem de aktarmak istediğiniz konuya yönelik okuyucuda ilgi uyandırmanın çeşitli yolları mevcut.
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Bir Avrupa Komisyonu basın açıklaması örneği.
İKLİM-UYUM
İklim-uyum politikaları oluşturulmasında yeni bir araç
Brüksel, 23 Mart 2012 - İklim değişikliğine uyuma yönelik enteraktif
bir web-tabanlı araç olan Avrupa İklim Uyum Platformu
(CLIMATE-ADAPT), bugün Kopenhag'daki Avrupa Çevre Ajansı
(AÇA) internet sitesinde faaliyete geçiyor. İklim Değişikliğinden
Sorumlu AB Komisyon Üyesi Connie Hedegaard, Danimarka Çevre
Bakanı Ida Auken ve AÇA' nin Direktörü Jacqueline McGlade ile
birlikte platformun açılışına katıldı.
Avrupa İklim Adaptasyonu Platformu, AB, ulusal, bölgesel ve yerel
düzeylerde politika yapıcılarına, iklim değişikliğine uyum politika ve
tedbirlerinin geliştirilmesinde destek olmak üzere tasarlanmış
kamuya
açık,
web
tabanlı
bir
platformdur
(http://climate-adapteea.europa.eu). Uyum, iklim değişikliğinin
olumsuz etkilerini öngörmek ve yol açabileceği olası hasarları önlemek ya da en aza indirmek anlamına gelmektedir.

Bu örnekte ilk cümlede olay verilmekte, ikinci cümlede ise ilgili yetkililerden bahsedilmektedir. İkinci
paragrafta Platformdan bahsedilmekte ve böylece bütün hikâye başarıyla iki paragrafta aktarılmaktadır.

Proje uzmanları projeleri hakkında yazarken çok yaygın olarak dört zorlukla karşılaşmaktadırlar.
Bunlar:
Yaptıkları işe kendilerini o kadar kaptırırlar ki, neyi atacaklarına bir türlü karar veremezler ve
sonunda yazabildikleri kadar çok şey yazarak, metnin uzun, bıktırıcı ve hatta bazen anlaşılmaz
olmasına yol açarlar.
Kendileri için önemli olan ile hedef kitlesi için neyin önemli olduğu arasında ayrım yapamazlar.
Yazarken jargon, kısaltma ve teknik terimler kullanırlar.
İletişim kurmak için toplantı ve toplantı gündemini kullanırlar, bunun aslında bir sakıncası yoktur,
ancak hikâye gündem üzerinden değil toplantıda gerçekleşen tartışmaların sonuçları üzerinden
kurgulanmalıdır.
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Soru sormak, önem değerlendirmesi yapmak
Bunun üzerinde ne kadar durulsa azdır: yazarken sürekli sorular sormalısınız…
Kime ulaşmak istiyorum? Onlara ne anlatmam gerekiyor? Neyi bilmeleri gerçekten önemli?
Şu sorulara cevap arayın:
Neyi başardınız?
Neyin duyurulmaya değer olduğuna karar verdiniz?
Karar ve eylemleriniz vatandaşları etkiliyor mu?
Faaliyet(ler)iniz hedef grubunuza ne gibi faydalar sağlıyor?
Soru sormak, zihninizin berraklaşmasına yardımcı olur.
Örneğin:
Sadece proje yararlanıcılarına/takım arkadaşlarınıza mı ulaşmak istiyorsunuz?
Kime ulaşmak istiyorsunuz? Bir ya da daha fazla kamu sektörünü mü hedefliyorsunuz- öyleyse hangileri?
Etkinliklerinizden hangileri hedef kitle/okuyucu için gerçekten ilgi çekici? Yalnızca bir tanesini mi yoksa
birkaçını birden mi tanıtmak istiyorsunuz?
Ne anlatmak istiyorsunuz?
Metniniz kısa mı olmalı ya da yaklaşık bir sayfa mı?
İhtiyacınız olan tüm bilgilere sahip misiniz?
Okuyucularınıza faydalı olabilecek ayrıntılar mevcut mu? Bunları ayrı olarak mı sunacaksınız?
Yazdıklarınızı nasıl kullanacaksınız? Yazılı basın, sosyal medya, internet medyası, görsel-işitsel medya?
Medyanın ilgisini çekmek istiyor musunuz? Evet, ise, nasıl?

Ve en sona kalsa da, son derece önemli olan:
Faaliyetlerinizden ne derece basit ifadelere bahsetmelisiniz ki
“insanlar” anlayabilsin?

Yukarıdaki tüm noktaları gözden geçirmeli, önceden düşünmeli ve bir plan yapmalısınız. Bu plan
yazınızın akışına olumlu katkıda bulunacaktır.
Eğer bir planınız yoksa veya gerekli tüm bilgilere sahip değilseniz, bu durum kesinlikle yazınıza da
yansıyacaktır.
Medya için metin hazırlarken ise, bu ister bir basın açıklaması, özel haber ya da röportaj olsun, amacınız gazetecinin metni alıp olduğu gibi kullanmasını, yani gazeteci tabiri ile "kopyala-yapıştır" yapmasını sağlamak olmalıdır. Bu sadece sizin haberinizin kullanılmasını sağlamakla kalmaz, daha da önemlisi
vermek istediğiniz mesajları aynen içerecek şekilde kullanılmasını sağlar!
Bunu nasıl başarabileceğiniz konusunda püf noktalarını ilerleyen bölümlerde bulabilirsiniz.
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Kısaltma kullanımı:
EBDF kimseye bir şey ifade etmez
PPRD ya da CIUDAD sizin için ne ifade ediyor? Çok büyük ihtimalle, hiç bir şey öyle değil mi?
Eğer bu projelerde görevli birisi değilseniz ya da herhangi bir şekilde bu projelerle bir ilginiz olmadıysa, resmi
isimlerin baş harfleri kullanılarak yapılan bu kısaltmalar sizin için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Kendi aranızda
ya da bir konferansta projeniz hakkında bilgi sahibi olan kişilerle konuşuyorsanız kısaltma kullanmak çok
daha kolay olabilir, ama kısaltmalar sıradan kişiler için hiçbir şey ifade etmez...
Dolayısı ile dış dünya ile iletişim kurarken, resmi proje adınızın yanında kullanabileceğiniz ve ne yaptığınızı
açıkça anlatan daha kısa bir alternatif bulmak için biraz kafa yormalısınız.
Örneğin:

PPRD (Doğal ve İnsan Yapımı Afetler, Önleme, Hazırlık ve Müdahale Programı) = Sivil
Savunma veya Çevre Felaketleri ile Mücadele
CIUDAD (Kentsel Gelişim İşbirliği ve Diyalog projesi) = Kentsel Kalkınma İşbirliği

Projenizin resmi adını asla topyekûn rafa kaldırmanız gerekmiyor, bunları resmi yazışmalarınızda, raporlarınızda, ilgili kurumlarla iletişiminizde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, lütfen herkese ulaşmasını istediğiniz
hikâyenize zorlayıcı, uzun, teknik proje isimleriyle ya da anlamsız kısaltmalarla başlamayın.
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Kısa ve öz: metinlerin uzunluğu
"Kısa ama öz" söyleyişi özellikle yazmak söz konusu olduğunda çok geçerlidir. Bizler "hızlı ve kolay" çağında yaşıyoruz, yani kısa mesaj ve sosyal medya çağında! Dahası, insanlar fazlasıyla yoğun oldukları için,
işleri ile ilgili önemli bir içerik olmadığı sürece, uzun metinleri okuyacak zamana sahip değiller.
Bu nedenle, anlattığınız konu hedef kitlenizi yakından ilgilendirse bile ya da detaylı bir teknik rapor dahi
hazırlıyor olsanız, önce okuyucuyu düşünün ve mesajlarınızı daha kısa ve daha hedefe yönelik olarak
vermeye gayret edin.
"Tutumlu yazmak," adından da anlaşılacağı üzere daha zordur ve bir takım beceriler gerektirir, ancak biraz
pratik ve biraz da çabayla başarılabilir. Tutumlu yazmaya yönelik çabalarınız mükâfatsız kalmayacak ve
hikâyeniz daha ilginç dolayısıyla daha etkili olacaktır. Yazı yazmak aynı zamanda kültürel bir meseledir:
örneğin bazı dillerde ve kültürlerde uzun cümleler daha makbuldür. Durumunuz böyle olsa dahi, biz
gene de size ısrarla şu ipucunu vurgulamak istiyoruz... “Üç kelime ile anlatabileceğiniz bir şeyi beş kelime
ile anlatmayın!”
Yayınlar, broşürler ya da kitapçıklar için metin yazarken yapılması gereken önce metni/içerikleri parçalara
bölmektir. Metinlerinizde alt başlıklar, kutucuklar, madde işaretleri, kalın yazı gibi okuyucunun işini kolaylaştıracak unsurlara da yer vermelisiniz. Böylece bir okuyucu kendisini ilgilendiren bölümleri hızlıca yakalar ve yazınız okuyucunun dikkatini kazanarak etkili olur.
Bu yayına dikkatlice bakın, ne demek istediğimizi anlayacaksınız.
Parçalanmış metin örneklerini ve daha fazlasını 20. sayfada bulabilirsiniz.

İPUCU: Önce içinizden nasıl geliyorsa öyle yazın, daha sonra geri dönüp gereksiz şeyleri silerek kısaltın
ve düzenleyin.
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Her zaman gözardı edilen bir etmen:
Zamanlama
Mesajınız iyi olabilir. . .
… ama zamanlamanız kötü ise . . .
oyunu kaybedersiniz!
İletişimde, zamanlama her şeydir. Buna rağmen, birçok kişi zamanlama unsurunu hafife alma eğilimindedir.
Zamanlama iki açıdan çok önemlidir:
Hikâyenizi ne zaman göndereceğinize karar vermek açısından (gün, saat)
Gazetecilere ulaşmak için en iyi saatin / günün ne zaman olduğuna karar vermek açısından

Kaçınılacak günler: önemli olaylar (seçimler, dünya kupası vb), dini bayramlar, resmi tatiller
Özellikle kollanacak tarihler: bir haberin arkasına eklemlenebileceğiniz, uluslararası günler vb. Dünya
Çevre Günü, Dünya Kadınlar Günü, Dünya İnsan Hakları Günü
Düşünün: Her medyanın kendine göre bir hızı ve belli ihtiyaçları vardır, örneğin; haber ajansları ve radyolar
daha anlık iken TV veya yazılı basının daha organize olmaları gerekir ve daha fazla zamana ihtiyaçları
vardır. (fotoğraf ve görüntü temini gibi)
Son derece hassas bir konu olan zaman ile ilgili başka bir mesele de:
Önemli bölümlere tarih koymak metnin çok kısa bir sürede “eski” görünmesini sağlar. Metin, o an yazdığınız ve hemen göndereceğiz bir basın açıklaması olmadıkça, başlık ve giriş bölümlerinde tarih yazmaktan
kaçının. Haberinizi göndermekte biraz bile olsa geciktiyseniz, en azından giriş bölümüne tarih yazmayın,
"kısa süre önce" benzeri ifade ile geçiştirip, tam tarihi başka bir yere yerleştirin.

İPUCU: Eğer bir raporu göndermekte geciktiyseniz tarih olarak gönderdiğiniz günün tarihini kullanınız .
Yayınlar için yazarken, çok kısa sürede “eski” görünmesine sebep olacak tarihleri ve hatta kişi isimlerini
kullanmamaya dikkat edin. Eğer metne "... 2010 yılında" diye başlandıysa ve siz 2012 yılında okuyorsanız,
güncelliğini kaybetmiş görünecektir. İsimlere gelince, o kişi ayrılabilir, tayin olabilir ve siz sonunda rafta
güncelliğini yitirmiş bir yayınla kalakalırsınız.
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Yazma döngüsü
İşte beş adımdan oluşan hazırlamış olduğumuz bir kontrol listesi: Yazma Döngüsü.

SİZİN HİKÂYENİZ
Hedef kitlenizin ilgisini
ne çeker?

5
Redaksiyon ve düzeltmenin
başka bir kişi tarafından
yapılmasını sağlayın

1
Bilgi toplayın
&
Doğruluğunu kontrol edin

4
Hikâyenizi daha da iyi
yapılandırın ve kısaltın,
kısaltın, kısaltın…

2
3
Bir taslak hazırlayın
&
Hikâyenizi yazın
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Medya için yazmak
Gazetecilere düşen özel rol
Gazeteciler de hepimiz gibi çalışan, sıradan insanlardır. Sadece onların bizden farklı olarak hikâye anlatabilme
yetenekleri vardır. Sizi bilgilendiren, kafanızda bir resim oluşturmanıza yardımcı olan, bir konuya karşı sizde
ilgi uyandıran, gerçeklere dayalı hikâyeler yazarlar.
Bilmeniz gereken diğer önemli bir husus ise gazetecilerin her zaman haber yapacak iyi bir hikâye arayışı
içinde olmasıdır.
Bu yüzden, bölgenizdeki, çevrenizdeki yerel medyayı tanıyın, gazeteciler ile iyi ilişkiler kurmaya çalışın,
onların haber kaynağı olun, onların haberlerinde tırnak içinde alıntıladığı uzman olun, onlara haber yapmaya
değer hikâyeler verin, hatta kısmen ya da tamamen kopyala-yapıştır yapabilecekleri hikâyeler verin. Gazeteciler ile ilişki kurarken tıpkı hedef kitleniz için yaptığınız gibi onların da profillerini çıkarın -hakkında yazdıkları
konular, ne kadar yaklaşılabilir oldukları, davetiye kabul edip etmedikleri vb.- ve gazetecilere yönelik bir veri
tabanı oluşturun.

İPUCU: Gazeteciler anlatacak hikayeler ararlar, onlara verebilecek bir hikaye bulun.…

Sorular sorarak, hikâyeyi almak…
Projenizden bir hikâye çekip çıkarmak biraz zor olabilir.
Ancak, bir hikâyeniz olmamış olsa bugün bir projeniz de olmazdı.
Yani hikâyeyi ortaya çıkarmak için, yine bazı sorular sormanız gerekiyor.
Sorun kendinize:
Sizin faaliyetleriniz neden halkta ilgi uyandırsın?
Bir fark yaratabiliyor musunuz? Nasıl?
Ailenize projeniz hakkında ne anlatıyorsunuz?
Anlatacak insani yönü olan bir hikayeniz var mı? Faaliyetlerinize insani
bir karakter/açı katabilir misiniz?
Şu an hali hazırda anlamlı bir faaliyet ile ilgileniyor musunuz?
Küçük ya da büyük bir sonuç elde edebildiniz mi?
Projenizde yer alan halk nezdinde tanınmış ve projenize dışarıdan
destek ve onay veren kimse var mı?

Dikkat çekmek için yazmak
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Gazeteciler ve basın açıklamaları
Medya ile ilişkilerinizde en temel iletişim aracı elbette basın açıklamalarıdır, ancak ...
medyanın eline bunlardan her hafta yüzlercesi geçmektedir! Bu yüzden basın açıklamanız her zaman onlarca ve hatta yüzlercesi ile rekabet içerisindedir: Basın açıklamanızı olabildiğince ilginç hazırlamalı ve dikkat
çekmesini sağlamalısınız!

İPUCU: Medya ile ilişkilerinizde çok fazla unvan, jargon, kısaltma, anket, kurumsal çerçeveler vb kullanmamaya
gayret edin.

Hikâyeniz eğer bir gazetecinin dikkatini çeker ve sağladığınız bilgiler doğru zamanlı ve gerçeklere dayalı ise,
çok büyük olasılıkla haberleştirilir.
Bir basın bülteninin en önemli parçaları (ve iletişim amacıyla kullanılan diğer başka yazılı metinlerin) “başlık”
ve “giriş”tir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi aşağıdadır.

Dikkat çekmek için yazmak

www.avrupa.info.tr

13

Basın duyurusu yazmak
Cevaplanması gereken ilk sorular…
Bir basın duyurusu nedir? Ve nasıl kullanılır?
Basın duyurusu tanıtmak istediğiniz bir faaliyet hakkında bir makale, ya da proje ile ilgili halkın ilgisini
çekebilecek bilgiler olarak görülmelidir. Siz bunu medyaya ayrıntılı bilgi paketi olarak ya da şanslıysanız
kelimesi kelimesine olduğu gibi yayınlamaları için hazır metin olarak gönderirsiniz. Bir basın açıklamasında
mutlaka yer alması gereken bir takım unsurlar vardır, bunlar aşağıdaki örnekte verilmiştir.
Bu rehbere başlarken insanların ellerine gazete veya dergi aldıklarında nasıl davrandıklarından söz etmiştik.
Aynı şey, kesinlikle medya çalışanları ve haberciler için de geçerlidir. Gazetecilerin bir basın açıklamasını
ellerine alıp yaptıkları ilk iş, başlığını okumaktır. Eğer dikkatlerini çekerse ilk paragrafı okurlar ve belki de
ikinciyi. Ve içerik gerçekten ilgilerini çekerse, belki birazını daha okurlar ve sonunda nihayet haber yapmaya
karar verirler.

İPUCU: Basın duyuruları uzunluğu için daha önce boyut hakkında söylediklerimizi hatırlayalım...
bir sayfa veya ayrıntılı bilgi ve iletişim bilgileri de dahil olmak üzere bir buçuk sayfalık bir metin,
bir basın açıklaması için mükemmel bir boyuttur.

Başlık
Basın açıklamasının başlığı okuyucunun dikkatini çekmeli, daha fazla bilgi edinme isteği uyandırmalı, canlı ve
etkili olmalıdır. Ve aynı zamanda kısa olmalıdır ki, insanlar bir bakışta anlayabilsinler.
Etkileyici Başlıklar...

Başlıklar aşağıdaki gibi olmamalıdır...

Hikâyeyi anlatabilir
"Çiftçiler için güzel bir reçete? böcek ilaçları
yerine baykuşları kullanmak "

Uzun ve sıkıcı
XTP-EMW 20-21 Ocak 2012 tarihinde Ukrayna Kiev'deki otel
APC de, "Ulusal Etkinlik Eylem Planları (NEAPs)" başlıklı
bölgesel bir çalıştay düzenledi.

Olaylardan bahseder
"Futbol taraftarları ile başa çıkabilmek adına, sınır
muhafızları İngilizce öğreniyor"
Rakamlarla duyurur
“FEMIP'in 10 yılı: 9 ülkede 168 projeye 13 milyar €"
Canlı olurlar
"Düğününüz için bir troleybüs kiralayın"
Sorular sorar
"Fakir ülkelerden zengin ülkelere, beyin göçünün
yalnızca olumsuz etkileri mi vardır? Femise
raporu Filistin ve Tunus'tan vakaları inceliyor"
Kelime oyunları yapar
"Eski doğal sabun için yeni ticaret rotaları "

Jargonla dolup taşan
"AB-finansmanlı MEDSO ve URMS II projeleri Mutabakat Zaptı
İmzaladılar"
Bir sürü kısaltmalı
"EA, EDF harcamalarını KOBİler için faydalı bulmadı"
Çok genel
“FZQY Proje ekibi Azerbaycan’ı ziyaret etti"
Anlaşılmaz
"IFGO Yenilenebilir Enerji ve Enerji Etkinliği ile ilgili 'Yapı
Finansman ortaklıkları' forumunu ortaklaşa düzenliyor"
Bir toplantı, etkinlik vs hakkında olup ilginç unsurlardan yoksun
"2. Tarım Projesi Yıllık Çalıştayı, Brüksel, 20–25 Ocak 2012"

İPUCU: Başlıkların dilbilgisi açısından ille de doğru olmaları gerekmez!

Dikkat çekmek için yazmak
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Giriş
Giriş çok uzun olmamalı, yapmaya çalıştığımız en önemli şey dikkat çekmek. Dolayısıyla, uzun unvanlar,
isimler, yer isimleri, jargon ve sadece siz ve meslektaşlarınızın ilgisini çeken komite isimleriyle yer ve zamanınızı harcamayın. Giriş bölümünün tamamı iki kısa paragraftan daha uzun olmamalıdır, çünkü insanlar üzerinde daha fazla zaman harcayıp harcamamak istediklerine karar vermek için bundan daha fazlasını okumazlar.
İyi bir giriş ile sadece ilgi uyandırmaz aynı zamanda daha fazla bilgi edinmek istemeyenlere bile hikâyenin
özünü anlatmış olursunuz.
Sıklıkla yapılan bir hata basın duyurusunda girişin pratik ve sıkıcı bilgiler ile yapılıp ilginç olan şeylerin sona
saklanmasıdır. İlginç bilgileri basın açıklamasının sonuna gömmeyin... Çünkü yazınız sonuna kadar okumayabilir!
Bir haber girişi, «Beş N» (Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden) ve «bir K » (Kim) sorularına cevap verebilmelidir,
bu gazetecilerin yazarken riayet ettikleri ilk kuraldır. Gazeteciler hayali bir "ters" veya "baş aşağı piramit" kullanarak yazarlar. Bu her şeyin baştan söylenmesi gerektiği manasına gelir ki böylece makale en sondan 'kesildiğinde' , hiç bir önemli ayrıntı dışarıda bırakılmamış olsun. Haber servisinde, editör metni kısaltma ihtiyacı
duyabilir ve genellikle bunun için çok fazla zamanı olmaz ve de konuyu bilmediğinden, kısaltmalar genellikle sondan başa doğru yapılır.
« Beş N» ve «Bir K»:
Projenizde

kimler yeraldı, diğer ortaklarınız kimler

Hikâyenizde

neler oldu

Nerede oldu
Ne zaman oldu
Neden gerçekleşti
Nasıl gerçekleşti

Dikkat çekmek için yazmak
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Aşağıda aynı konuyu aktaran iki farklı başlık ve giriş ile yazılmış hayali metinler bulacaksınız.
Sizce hangisi daha iyi?
Yapılan önemli bir araştırmaya göre yüksek
hızlı tren rüyasını gerçekleştirmek için
gereken miktar, 200 milyar Euro.

MedRAIL Araştırma Raporunun
nihai taslağını sundu
MedRAIL, IRN Araştırma Raporunun nihai taslağını
26 Ocak 2008 tarihinde sundu. IRN Araştırma
Raporu önümüzdeki on yıla yönelik önerileri de
içeren ölçülebilir bir genel değerlendirme ve
stratejik analiz sağlamakta ve üzerinde mutabık
kalınan ortak bir hedef ortaya koymayı amaçlayan
raporun ikinci aşamasının temellerini atmaktadır.

AB-Finansmanlı bir proje olan MedRAIL tarafından
yaptırılan araştırmaya göre, eğer Akdeniz Ortaklığı
Ülkeleri Lübnan'dan Mısır'a kadar Akdeniz'in güney
kıyıları boyunca uzanan bütünleşmiş bir yüksek
hızlı demiryolu ağı yapılması konusunda kaydedilen ilerlemeleri sürdürmek istiyorlarsa önümüzdeki
on yıl içinde en az 200 milyar Euro alt yapı yatırımı
yapılması gerekiyor.

İkinci örnek daha iyidir çünkü ilk örnekte ne başlık ne de giriş okuyucuya herhangi ilginç bir bilgi sunmamaktadır.
Ve bir örnek daha
Orman Çevresinde Yaşayan Toplulukların
Sorunları ve Bunların Çözümleri Tartışıldı
CNBT, Moldova'da yürütülen bir program çerçevesinde gerçekleştirilen "Ormanlara bitişik Topluluklarda Yaşayan İnsanların Bilgi, Tutum ve Algıları" isimli çalışmanın sonuçlarını 1 Kasım 2011
tarihinde, ilgili resmi kurumlar ve sivil toplum
kuruluşlarına sundu.

Yapılan araştırma Moldovalıların sadece
küçük bir kısmının ormanların öneminin
farkında olduğunu ortaya koydu.
AB finansmanlı ormancılık programı FLEG tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre,
Moldova'ın ormanlık alanlarında yaşayan insanların
sadece küçük bir kısmı ormanların çevresel öneminin farkında ve geri kalan büyük çoğunluğu,
ormanları yakmalık odun kaynağı olarak görmekte
ve yasak ağaç kesiminin etkileri konusunda da fikir
sahibi değil.

Birinci başlık ve giriş bir araştırmanın yapıldığını duyurmaktan fazlasını yapmıyor, ama aslında ilginç olan araştırmanın bulguları.

İPUCU: Başlık ve giriş hikâyeyi anlatmalı, okuyucuyu hikâyenin içine çekmeli.

Dikkat çekmek için yazmak
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Yazarken bunları göz önünde bulundurun…
Güvenilirlik/inanırlık – bir kaç hata “insanların artık size güvenmemelerine sebep olabilir”
Tutarlılık –görsel kimliğinizde, logo ve renklerinizde (grafiklerinizde) proje isimlerinizde ve verdiğiniz ana
mesajlarda, metin stillerinde tutarlı olun.
“Tırnak içi ifadeler” –bir metni daha canlı, daha gerçek, daha ilginç ve ikna edici yapar, italik karakterler ile
yazarak daha da öne çıkmalarını sağlayabilirsiniz.
Dil – açık ve somut bir şekilde yazın, iddialı kelimeler kullanarak etkilemeye çalışmayın, bilmediğiniz bir
konuyu üzerini örterek kapatmaya çalışmayın, üç kelimeyle anlatacağınız şeyi beş kelimeyle anlatmayın!
Fotoğraflar - metninizin yanında onu tamamlayacak, iyi kalite, baskıya uygun, ne söylemek istediğinizi
görselleştiren, destekleyen bir fotoğraf sağlamanız daha etkili olacaktır. (Fotoğraflar hakkında daha fazla bilgi
için "Fotoğrafçının El Kitabı"na bakınız.)
Basın açıklamalarında ya da gönderdiğiniz diğer materyallerde
İçinde bulunduğunuz ya da yazıya konu olan ülke sektörüne yönelik faaliyetleriniz hakkında bir iki paragraf
ayrıntılı bilgi ekleyin.
Çok teknik olan bilgi ve verileri ya metnin en sonunda ya da ek bir doküman olarak verin.
Faydalı internet bağlantılarını eklemeyi unutmayın.
Gazeteciler sizinle iletişime geçmek isteyebileceği için mutlaka en sona bir irtibat kişisi ve telefon numarası
verin.

İPUCU: Etrafınıza bakın ve hoşunuza giden bir basın açıklaması bulun, bu açıklamanın tarz ve ilginizi çeken
unsurlarını not edin ve ileride kullanmak üzere bir şablon oluşturun.

İyi bir özel haber giriş örneği:
"Düğününüz için bir troleybüs kiralayın" 06–12–2011
Moldova'nın başkenti Kişinev'de yeni bir moda oluştu. Birçok kişi düğünler, doğumgünleri, mezuniyet
törenleri ya da diğer özel günlerde son zamanlarda oldukça revaçta olan bir araç, limuzin yerine...
Troleybüs kiralıyorlar! Bir sene öncesine kadar kimsenin aklına gelmeyen, hor görülen külüstür troleybüslerin kaderi Nisan 2012'de değişti, Paskalya arifesinde AB'nin de desteği ilk yeni troleybüs Kişinev
sokaklarında seferlerine başladı.

İPUCU: Özel haberlerden oluşan aşağıdaki dergilere bir göz atın, her projenin anlatılacak bir hikayesi olduğunu
göreceksiniz.

Avrupa Komşuluk Bilgi Merkezi
Güneyden hikâyeler www.enpi-info.eu/list_type_med.php?id_type=6
Doğudan hikâyeler www.enpi-info.eu/list_type_east.php?id_type=6

Dikkat çekmek için yazmak
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Ve iyi bir basın açıklaması örneği:

Ukrayna:
AYB yolların iyileştirilmesi için 450 milyon € kredi sağlıyor

ETKİLİ BAŞLIK

Yayın tarihi: 27 Mayıs 2011

TARİH

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Doğulu Ortaklara şimdiye kadar
verilen en büyük krediyi sağlıyor: Ukrayna'daki yolların,
özellikle de başkent Kiev'i dışarıya bağlayan kara yollarının beş
ayrı bölümünde iyileştirilme yapılması için sağlanan 450 milyon
Euro'luk kredi bugün onaylandı.

ETKİLİ GİRİŞ

Yapılan çalışmalar kapsamında Dresden-Katowice-Lviv-Kiev ile Moskova-Kiev-Odessayı bağlayan karayolların yanı sıra Ukrayna'da ana ulusal
güzergâhlarda toplam 350km yol yenilenecek.

EK AYRINTI

AYB Başkan Yardımcısı Eva Srejber şöyle konuştu:
"Söz konusu proje AB ve Doğu Ortaklığı Ülkeleri arasındaki ekonomik
işbirliğinin daha da geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu proje
kapsamında Ukrayna'nın komşu AB Üye Devletleri ve hemen yanı başındaki Belarus ve Rusya ile öncelikli ulaştırma bağlantılarında iyileştirme
yapılacaktır. ”

ALINTI

Bu Ukrayna karayolu ağının iyileştirilmesi için sağlanan ikinci AYB
kredisi. Daha önce sağlanan 200 milyon Euro’luk kredi AB Üye Devletleri, Macaristan, Slovakya ve Polonya'yı Kiev'e bağlayan M–06 karayolunun iyileştirilmesinde kullanılmıştı.

BAĞLAM

Avrupa Yatırım Bankası - Ukrayna'ya bugüne kadar, mevcut kredi de
dahil olmak üzere toplam 916 milyon Euro tutarında kredi sağladı.
Banka, bugüne kadar, karayolu altyapısı dışında, enerji sektörü projeleri,
su altyapısının iyileştirilmesi ve KOBİ'lerin desteklenmesi projelerine de
finansman sağladı.

ÖNCESİ

Dusan Ondrejička
d.ondrejicka@eib.org
Tel: +352 43 79 - 83334 Mob:
+352 621 45 92 34

Dikkat çekmek için yazmak
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5 İPUCU daha
1. İPUCU:

Teknik şartnameler hiçbir şekilde iyi bir iletişim malzemesi değildir: Ancak maalesef projeler
sıklıkla şartname ya da teknik tekliflerini iletişim amacıyla kullanırlar. Dolayısıyla genel
amaçlara,, belirgin hedeflere, çıktılara ve resmi unvanlara atıfta bulunan sıkıcı, akılda kalması
zor, garip metinlere imza atarlar. İletişim materyallerinde bu belgelerden metinler
kullanmamalısınız, yapmanız gereken içeriği yeniden ifade etmek ve basitleştirmektir.

2. İPUCU:

Direkt olun: Söylemek istediğiniz şey ne ise, odaklanın ve en başta söyleyin. Girişte ilgisiz
detaylara değinmeyin. Örneğin, projenizin Barselona Sürecinin hangi bölümü altında yer
aldığı yok denecek sayıda kişiyi ilgilendirecektir. Ayrıca, eğer projeniz bir devam projesiyse,
daha önceki aşamalara atıfta bulunarak da başlamamalısınız, bunun yerine yeni olandan
bahsetmeli ve gerekiyorsa daha sonra mevcut faaliyetlerinizi önceki aşamaların üzerine nasıl
inşa ettiğinize değinmelisiniz.

3. İPUCU:

Rakamlar iyi bir iletişim malzemesidir: Eğer elinizde yapmakta olduğunuz faaliyetlerle ilgili
projenizin etkinliğini destekleyen somut veriler varsa, örneğin hangi köylerde kaç kişinin
faydalanacağı, yapılan çalışmaların sayısı vb. bu rakamları iletişiminizde kullanın. Sayılar
inandırıcı ve akılda kalıcıdır ve bir intiba bırakmanıza yardımcı olurlar.

4. İPUCU:

Projenizin başlıkları: Tüm yazılarınızda ve hatta web sitenizde dahi, kullandığınız başlıklar
konusunda dikkatli olun. Eğer projenizin resmi adı çok uzun ya da anlamı güç ve sıkıcı ise,
daha bir kısa ve yaratıcı bir versiyonunu kullanın ve resmi başlığı metnin devamında aşağıda
yer verin. Tabi bunun için proje yöneticinizden izin almalısınız!

5. İPUCU:

Dil: Eğer ana diliniz dışında bir dilde yazıyorsanız, mutlaka ana dili o dil olan birinin metni
gözden geçirmesini sağlayın. Dilin kötü kullanımı projenizin sadece gayri-profesyonel
görünmesine sebep olmakla kalmaz, sonunda söylediğiniz hiç anlaşılmayabilir hatta
söylemek istemediğiniz bazı şeyleri bile söyleyebilirsiniz.

Dikkat çekmek için yazmak
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Örnekler ve Daha fazlası
Bu bölümde size daha önce değinilmiş olan konular hakkında birkaç örnek daha vereceğiz. Bunun
amacı sadece ne demek istediğimizi daha iyi anlamanıza yardımcı olmaktır.
Projelerin yapması gereken şey haber başlıklarını, metinleri, yayınları, basın bültenlerini ve fotoğraf gibi
iletişim araçlarını ve kanallarını yakından takip etmektir.
Hangi tarafları iyi? Hangi yönlerini beğeniyorum, hangi yönlerini beğenmiyorum?
Ve sonra taklit edin!
Örnek alınabilecek o kadar çok kaynak vardır ki, bulduğunuz örneklerin iyi unsurlarını kullanmanız kadar
etkili ve güvenli bir yöntem yok -elbette kötü olan tarafları almadığınızdan emin olduğunuz sürece-.

Dikkat çekmek için yazmak
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Yazım tarzı: Yazılarınızla ilgi uyandırın, sıkıcı olmayın

Bir proje basın açıklamasından:

Bir proje basın açıklamasından:

Avrupa Komisyonu, Komşuluk Bölgesi ve
Rusya'daki çevre koruma faaliyetlerinin faydaları üzerine bir çalışma açıkladı.
Bu hafta Avrupa Komisyonu, Avrupa Komşuluğu
Ortaklık Ülkeleri ve Rusya Federasyonu'nda Geliştirilmiş Çevre Koruma faaliyetlerinin Sosyo-ekonomik
faydaları üzerine uluslararası bir araştırma projesinin
sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre, AB çevre
mevzuatının gönüllü olarak sadece kısmi bir bölümünün kabul edilmesi bile hava kirliliğinde sağlayacağı azalma nedeniyle, bu ülkelerde yılda 50.000 ila
150.000 hayat kurtarabilir.

Radyo Vatandaş

Bilgi Merkezi flash haber:
AB'nin komşuları AB çevre mevzuatını benimseyerek 150.000 hayat kurtarabilirler
Avrupa Komşuluğu bölgesindeki ülkeler gönüllü
olarak AB çevre mevzuatının sadece kısmi bir bölümünü bile kabul etmeleri halinde sadece hava
kirliliğinde sağlanacak azalma sayesinde, yılda 50.000
ila 150.000 hayat kurtarabilir ki bunun ekonomik
faydaları 21 Milyar Euro'yu bulmaktadır. Bu rakamlar,
Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan, Avrupa
Komşuluk Ortaklığı Ülkelerin ve Rusya'da gelişmiş
çevre koruma faaliyetlerinin sosyo-ekonomik faydaları üzerine, uluslararası bir araştırma projesinin
sonuçları tarafından ortaya konmuştur.

Writing to Grab Attention

Tunus: “Medya ve Demokrasi“ Euromed projesi
Euromed Gençlik Programı 1. teklif çağrısı kapsamında bir hibe faydalanıcısı olan Tunus Görsel-İşitsel ve
Multimedia Animasyon Derneği (ATAAM), demokratik kültürün multi medya projeleri kullanılarak geliştirilmesi hakkındaki 3.Eylem Penceresi (Eğitim ve Ağ
oluşturma) çerçevesinde yaptığı projeyi 25 Mart 31
Mart Tarihleri arasında hayata geçiriyor.
ATAAM ve Ortakları bu çerçevede, 5 Mart 2012
tarihinde, insan hakları ve yurttaşlık gibi konularda
vatandaşların kendilerini ifade edebilmeleri için bir
platform olarak hizmet verecek bir WEB RADYO'suna
ev sahipliği yapan bir internet sitesi kurdu.
Bizi dinlemeye devam edin!
Bilgi Merkezi flash haber:
Tunus’da bir internet radyosu ifade özgürlüğünü teşvik edecek
Euromed Gençlik hibe programı kapsamında finanse
edilen Tunus Görsel İşitsel ve Multimedya Animasyon Derneği (ATAAM) tarafından, Tunus'ta vatandaşlarının insan hakları ve yurttaşlık gibi konularda
kendilerini ifade etmesi için bir platform olarak
hizmet vermesi amacıyla bir internet radyosu
Tunus'ta kuruldu.
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Soru sormak

Size zihninizi temizlemeye yardımcı olması için “kendinize şu soruları sorun” diyerek ne demek istediğimizi şu
hayal ürünü örnek ile açıklayalım:
Üyelerinize/takım arkadaşlarınıza ulaşmak istiyor musunuz? —Hayır, kendi programımız dışında kadınlara
ulaşmak istiyoruz.
Kime ulaşmak istiyorsunuz? — X, Y, Z şehirlerinde yaşayan, 22 ve 40 yaşları arasında kendi işini kurmak
isteyen eğitimli kadınlar.
Bir kamu sektörünü mü hedefliyorsunuz-hangisini? Aktif işgücünün bir parçası olabilecek bu üç ilden 60
genç kadın.
Eylemleriniz başkaları üzerinde bir etki bırakıyor mu? Ve nasıl? — Bu kadınların aileleri ile birlikte bu sayısının yaklaşık olarak 3.000 civarında olması bekleniyor.
Proje faydalanıcılarının bilmeleri gereken nedir? — Kadınlara nasıl bir iş kurulacağı konusunda eğitim
veren AB destekli bir programın sunduğu fırsatlar + Toplumun kadın girişimcileri desteklemesi önemlidir.
Ne anlatmak istiyorsunuz? — AB toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyor + Bu 3 ilde kadınların yaşam
kalitesini artırmak için iyi bir fırsat sağlıyor.
Medyanın ilgisini çekmek istiyor musunuz? — Evet, kadınların katılımını sağlamak için ilgi uyandırmak ve
aynı zamanda sürdürülebilirliği sağlamak için medyanın ilgisini çekmek önemli. Bu amaçla radyo ve yazılı
basın kullanılacak ve medyanın eğitim verilecek kadınlarla konuşmalarını sağlayacağız.
İhtiyacınız olan tüm bilgilere sahip misiniz? — Program faaliyetleri şartnamesi oldukça net, ancak faydalanıcıların sayısını teyit etmemiz gerekiyor.

Bu bilgilerden nasıl bir hikâye çıkıyor?
Bu programı duyuran basın açıklamasının başlığı ve girişi nasıl olabilir?
X, Y ve Z şehirlerinden altmış genç kadın iş kurmanın püf noktalarını öğreniyor
X, Y ve Z şehirlerinde yaşayan yaklaşık 60 genç kadın, hayallerini takip ederek, küçük bir iş kurma konusunda eğitim
alacaklar; amaçları sadece kendi hayatlarını iyileştirmek değil, ama aynı zamanda sayıları yaklaşık 3000’i bulan aile
üyelerinin de yaşam standartlarını yükseltmek. Hali hazırda programa katılmak üzere belirlenmiş olan kadınlar,
bilgi ve becerilerini nasıl gelişen bir iş haline dönüştürebilecekleri konusunda AB tarafından finanse edilen bir
programa katılacak.
"Değişim İçin Kadınlar" programını yöneten MM, şöyle konuştu, "Bu pilot proje kadınları iş sahibi olmaları için teşvik
ederek, kadınların toplum içindeki rolünü güçlendirecektir."

Dikkat çekmek için yazmak
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Kısa ve öz: Yazarken tutumlu olmak
Yazarken tutumlu olmak ne anlama geliyor? Bilgi içeren cümleleri, eğer dışarıda bırakılsalar bile hikâyenin
değerinden bir şey kaybettirmeyecek şekilde budamak anlamına gelmektedir.
İşte bir örnek:

Özel ihtiyaçları olan çocukları destekleyen projeye
Gazze'den altı okul katılıyor
AB, Gazze'de altı ilköğretim okulunda özel bakıma muhtaç 60 çocuğun
müfredat içi ve müfredat dışı faaliyetlere yönelik ihtiyaçlarını gidermeyi
de hedefleri arasına almış, aynı zamanda 400 okul çalışanının kapsayıcı
öğretim konusunda eğitim aldıkları bir projeye destek veriyor. Bunun
dışında yaklaşık 6.000 çocuk daha 2012 yılına kadar sürecek olan 4 yıl
süreli Gazze'de Okula Kazandırma (GA-S-INK) projesinden yararlanmaktadır ve projenin toplam bütçenin % 51, yani 400.000 € AB tarafından
karşılanmaktadır.

Tüm unsurlara
değinen bir giriş

Özel ihtiyaçları olan çocuklar için yeni umut -AB projesi
Gazze'deki okullara yardım sağlıyor
Gazze çapında altı ilköğretim okulunda, 60'ı öğrenme güçlüğü çeken,
toplam 6.000 çocuk- ve onların yanı sıra öğretmenler ve personelin de,
faydalandığı AB destekli proje , özel ihtiyaçları olan çocukların okul içinde ve
dışındaki faaliyetlere tam anlamıyla dahil olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Kısaltılmış versiyon

İzolasyonları kırmak:
AB projesi özel bakıma muhtaç çocuklar için umut oluyor
Özel bakıma muhtaç altmış çocuk AB tarafından desteklenen ve Gazze'de
altı okul genelinde 6.000 çocuk ve 400 çalışanı içeren bir proje sayesinde
yaşadıkları izolasyonunun hafifletilmesini umuyorlar.

Daha da
Kısaltılmış
versiyon

Dikkat çekmek için yazmak
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Metinleri parçalara bölmek
Metinleri madde işaretleri ve kalın yazı gibi unsurları kullanarak bölmek önemlidir. Bu şekilde bölünmüş olan,
özellikle uzun metinler, kolaylıkla okunur ve insanların şöyle bir göz gezdirerek dahi olsa vermek istediğiniz
mesajı almalarını sağlar.
İşte, bilgileri hemen kapıvermenin çok kolay olduğu iki örnek:
Euronest, AB ile Azerbaycan, Ermenistan,
Gürcistan, Moldova ve Ukrayna arasındaki
bağları güçlendirecek
02–04-2012
AB ile Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan,
Moldova ve Ukrayna arasındaki siyasi ekonomik
bağları güçlendirmek amacını güden Euronest'in
parlamenter meclisinin ikinci olağan oturumu, AB'nin
Doğu Ortaklık ülkelerinden gelen milletvekilleri ve AP
milletvekillerini enerji, ticaret ve insan hakları üzerinde birlikte çalışma yollarını tartışmak üzere Nisan 2–4
tarihleri arasında Bakü'de bir araya getirecek.

AB, Gürcistan'da finanse etmek üzere 14 sivil
toplum projesini seçti
31–01–2012
Tiflis AB Delegasyonu tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Gürcistan'da 14 sivil toplum örgütü,
ülkede sivil toplumun rolünün güçlendirilmesini
amaçlayan faaliyetleri uygulamak için seçilmiştir.
Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı (DİHAA) kapsamında finanse edilen faaliyetler, insan hakları ve
demokratik reformların teşvik edilmesini ve hukukun
üstünlüğünü ile iyi yönetişimin desteklenmesini
öngörüyor.

Yayınlanan basın açıklamasında, EuroNest'in iki eş
başkanından biri olan Bulgar Sosyal Demokrat milletvekili Kristian Vigen’in şu sözlerine yer verildi: "Bu
çok taraflı platformun, üye ülkeler arasındaki ikili
temaslara da çok faydalı olacağı konusunda çok
umutluyum."

Bu Gürcü ve Avrupalı STK'lar aşağıdaki öncelik alanlarında mikro projeler uygulayacak:

Bazı komiteler toplantı kapsamında bir araya gelecekler. Bunlar:

Sağlık, ekonomik, sosyal, kültürel haklar ile işçi hakları;
Eşit muamele ve fiziksel bütünlük hakları ve bunların
topluma entegrasyonunun teşvik edilmesi.

enerji güvenliği
sosyal işler
siyasi işler
ekonomik bütünleşme, komiteleri

Savunmasız grupların (yerinden edilmiş kişiler, etnik,
dini ve diğer azınlıklar, çocuk, kadın, engelli kişiler
dahil) haklarının desteklenmesi;

Projeler Nisan 2011 yılında başlatılan 1,2 milyon €
değerindeki DİHAA Proje Teklifleri Çağrısına
yapılan başvurular arasından seçildi. Proje bütçeleri
38,000 € ile 100.000 € arasında değişmektedir.

Şu kaynaktan uyarlanmıştır:
www.enpi-info.eu/maineast.php?id=28524&id_
type=1&lang_id=450

Dikkat çekmek için yazmak

Şu kaynaktan uyarlanmıştır:
www.enpi-info.eu/eastportal/news/delegation/27779/E
U- selects-14-civil-society-projects-to-fund-in-Georgia
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Bizi
takip
edin
BiziBizi
takip
edin
takip edin
www.avrupa.info.tr
www.abbilgi.info.tr
www.facebook.com/EUinTurkey
twitter.com/eudelegationtur
“EU in Turkey” iPhone uygulaması
http://itunes.apple.com/app/eu-in-turkey/id497392075

Bu proje ActionGlobalCommunications tarafından yürütülmektedir
Bu yayın AB Komşuluk Bilgi Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Katkıda bulunan
gazeteciler ve iletişim uzmanlarının tecrübelerine dayanmaktadır. Verilen
bilgiler yayının hazırlandığı tarih itibariyle doğrudur ancak bazı bilgiler, özellikle
de kullanılan örnekler ile ilgili bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.
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