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CHP Parti Meclisi Üyesi Doç. Dr. Nuran Yıldız:

Sosyal medya, bir ilan tahtası değil, 
g e ç i r g e n l i  b i r  p l a t f o r m
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadaki en aktif liderlerden biri olduğunu belirten 

Yıldız, ilan tahtası gibi değil geçirgenli bir platform olarak değerlendirdikleri sosyal medyanın 

sunduğu tüm olanak ve fırsatlarından yararlanmayı hedeflediklerini vurguladı.

Siyasi partilerin, sosyal medyaya bakışı ve kullanımını yansıtmayı amaçladığımız dosyamız kapsamında köşe yazarı, akademisyen, CHP Parti Meclisi Üyesi Doç. Dr. Nuran Yıldız 
ile yoğun gündemi nedeniyle elektronik ortamda bir söyleşi gerçekleştirdik. Siyasal iletişim uzmanı olarak anılan ve ünlü politikacıların danışmanlığını da yapan Yıldız, Ankara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü hocalarından. Yıldız, Ankara Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nü de yürütüyor. 

Türkiye’de son iki seçimde sosyal medyanın önemli bir kampanya aracı olarak değerlendirildiğine işaret eden Yıldız, tüm siyasi partilerin özellikle gençlere ulaşacak mesajlarda 
sosyal medyanın gücünü kabul ettiğine dikkat çekti. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun  hem Twitter’da hem de Facebook’ta aktif olarak yer aldığını belirten Yıldız, bunun için 
doğrudan genel başkana bağlı gençlerden oluşan bir ekip kurulduğunu bildirdi.

Seçim kampanyalarının çekirdeğini hâlâ yüz yüze iletişimin oluşturduğunun altını çizen Yıldız, 
CHP’nin web sitesinin yenilenip hem kullanıcı odaklı, interaktif, hem de sosyal medyayla entegre edileceğini söyledi. Yıldız, önümüzdeki günlerde CHP’nin sosyal medyanın en 
önemli ve aktif kullanıcısı olacağını iddia etti. 

Sosyal medyaya bir bütün olarak baktıklarını sunduğu tüm olanak ve fırsatlardan yararlanmayı hedeflediklerini bildiren Yıldız, sosyal medyanın, 
kullanıcılardan gelen soruların yanıtlanacağı bir platform olduğunu ve CHP’nin bu konu üzerinde çalıştığını söyledi. Yıldız, sosyal medya ortamını 
bir tür ilan tahtası gibi kullanmak yerine geçirgenli bir platform olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Doğru ve etkin kullanıldığı zaman sosyal medyayı, “etkili bir politik araç” olarak değerlendiren Yıldız, politikanın yalnızca politikacılara açık bir 
alan olmadığını, gündelik hayatın içindeki her şeyin politika dahilinde olduğuna işaret etti.
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-Sosyal medya, dünyada ve Türkiye’de, partiler tarafından nasıl kullanılıyor? 
Partilerin seçim kampanyalarında sosyal medya kullanımına ilişkin 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?  

- İnsanların gittikçe daha çok sayıda ve daha uzun sürelerde sanal dünyada zaman geçirmesi 
elbette partilerin seçim kampanyasına da yansıyor. Sosyal medya başta ABD olmak üzere pek 
çok ülkede önemli bir siyasal iletişim ortamı oldu. Türkiye’de de özellikle son iki seçimde önemli 
bir kampanya aracı olarak değerlendiriliyor. Özellikle gençlere ulaşacak mesajlarda sosyal 
medyanın gücü, tüm siyasi partiler tarafından kabul edilmekle birlikte partiler arasında verilen 
önem açısından farklılıklar söz konusu. 

-Seçim kampanyanızın çekirdeğini sosyal medyanın oluşturması söz konusu 
olabilir mi? Genel başkanınız vaatlerini medya üzerinden değil de doğrudan 
kendisine bağlı birimler tarafından bu platformu kullanarak yaymayı düşünüyor 
mu?

 -Genel Başkanımız sosyal medyayı son derece önemsiyor. Bunun sonucu olarak da hem 
Twitter’da hem de Facebook’ta aktif olarak yer alıyor. Buna rağmen sosyal medyanın seçim 
kampanyamızın çekirdeğini oluşturacağını sanmıyorum. Kampanyamızın önemli bir destekleyici 
alanı ve bileşenlerinden biri olabilir. Çünkü bir seçim söz konusu olduğunda kampanya çekirdeğini 
hâlâ yüz yüze iletişim oluşturuyor. Türkiye’de de, dünyada da bu böyle.

-Partinizin, parti genel başkan ve üst düzey yöneticilerinizin, sosyal medya 
kurguları ve stratejileri hakkında bilgi verebilir misiniz? Partiniz sosyal medyanın 
farkında mı? Partinizin sitesi sosyal medya süreciyle entegre mi?  İnsanları 
sitenize yönlendirmek için neler yapıyorsunuz? Bu platformlar seçim süreciyle 
ilişkilendirilebildi mi? 

- CHP yöneticilerinin önemli bir bölümü, hem sosyal medyanın çok farkında hem de doğrudan 
kullanıcı olarak içinde. Bildiğiniz gibi yeni CHP yönetimi, Mayıs 2010’da göreve geldi. Henüz 6 
aylık bir süreç yaşadık ve referandum sürecini saymazsak bir seçim geçirmedik. Bununla birlikte 
yeni yönetim, parti örgütleriyle Genel Merkezi yeni iletişim teknolojileriyle birbirlerine bağlama 
çabası içine girdi. Yalnızca Internet değil, cep telefonları da buna dahil ediliyor. CHP’nin web 
sitesinin yenilenme çalışmaları başladı. Sanırım Aralık 2010’da yenilenmiş olarak görülebilecek. 
Yeni sitemizin en önemli özelliği de hem kullanıcı odaklı, interaktif hem de sosyal medyayla 
entegre edilmiş olması. 

-Partinize ait web sayfasının dışında seçime özel değerlendirme, inceleme, 
araştırma ve bilgilendirme yazılarının oluşturulduğu bir blog sayfası veya web 
sayfası oluşturma düşünülüyor mu? 

- Elbette düşünülüyor. Başka türlüsü mümkün mü?

-Twitter  veya Friendfeed gibi kullanıcıların birbirleriyle etkileşiminin en üst 
düzeyde olduğu sosyal medya siteleri üzerinde partinizin gündemine paralel 
olarak kullanıcılar organize ediliyor mu? Liderinizin gezileri hakkındaki bilgiler 
resim ve lokasyon bilgisi veriliyor mu?

- Bunun için çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki 
günlerde CHP’nin sosyal medyanın en önemli 
ve aktif kullanıcısı olduğunu göreceksiniz.

-Parti liderinizin sosyal medyadaki 
hareketlerini tek bir sayfada takip 
edilmesini sağlayan bir yapının 
kurulmasını gerekli buluyor musunuz? 

- CHP’nin yeni web sayfası bu ortamı sağlayacak 
biçimde tasarlanıyor.
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-Bunun için bir ekip kuruldu mu? Nasıl bir ortamda çalışılıyor?

- Bu çalışmalar için doğrudan Genel Başkanımıza bağlı bir ekip kuruldu. Gençlerden oluşuyor ve 
Genel Merkez’de kendileri için düzenlenmiş bir ortamda çalışıyorlar.

-Sosyal medya platformlarının daha çok duyuru/bülten/reklam amaçlı kullanıldığı 
görülüyor. Parti olarak bu yaklaşımı kişiler ile ikili diyalog, seçmenlere ulaşım 
aracı olarak kullanılması hakkında düşünceleriniz nedir? 

- Eğer sosyal medyadan söz ediyorsanız, onun en önemli niteliğinin, interaktif yapısı olduğunu 
akıldan çıkarmamanız da gerekiyor. O kadar ki reklam bile olsa bir yanıyla interaktif nitelik taşımalı. 
Genel Başkanımızın yoğunluğu arasında ilgili arkadaşlarımız, uygun süreler bulabildiklerinde 
doğrudan seçmenle Genel Başkanın bu ortamda bir araya gelmesi için çalışacaklar.

-Parti yöneticilerinizin yapıkları toplantı veya konferanslardaki videoları canlı 
veya sonradan tekrarı izlenebilecek bir web sayfası yaratmayı düşünüyor 
musunuz?

- Biz sosyal medyaya bir bütün olarak bakıyoruz. Sunduğu tüm olanak ve fırsatlardan elbette 
yararlanmayı hedefliyoruz.

-Partiniz, genel başkanınız veya parti yöneticileriniz adına sosyal medyada açılan 
profiller var mı? Bu platformlarda kurulan ilişkiler partiye üyeliklere yol açtı 
mı? Bu sayede yeni üye kayıtları gerçekleşti mi? Atılan mesajların hepsi okunup 
yanıtlanıyor mu? 

- Elbette var. Bu profillerin bir kısmı doğrudan ilgili kişi tarafından düzenlendiği gibi gönüllüler 
tarafından düzenlenen profiller de var. Mümkün olduğunca o profillerdeki varsa yanlışları 
düzeltmek için çalışılıyor. Üyelikleri doğrudan bu profillerle ilişkilendirmek yerine, zaten hem 
CHP’ye hem de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na duyulan ilginin kullanıcıları bu profillere yönelttiğini 
düşünüyorum. Dolayısıyla da ilgi ve platform, birbirlerini besliyor demeyi tercih ederim.

-Bürokrasinin sosyal medyanın hızına yetişemediğinden söz ediliyor. Bu tespite 
ilişkin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Bu konuda yaşadığınız olumsuz 
deneyimler var mı?

- Sosyal medyanın hızına yetişmek, yalnızca bürokrasi için geçerli değil, yaşamın diğer alanları 
için de geçerli. Kullanıcı kafasında oluşturduğu somut bir soruya sosyal ortamda hemen yanıt 
istiyor. Oysa o sorunun yanıtının ne olduğu, önce araştırılmak zorunda. Bu da zaman zaman 
evrak araştırması zaman zaman ilgili kimselerle konuşmayı gerektiriyor. Yanıtı bulmak zaman 
alabiliyor. Kullanıcı da bu süreci hantal bulabiliyor. 

-Sosyal medya platformlarına liderinizin aktif olarak katılımını sağlayabildiniz 
mi? Bu platformlarda neleri paylaşıyorsunuz? 

- Sanırım sosyal medya ortamındaki en aktif liderlerden biri Sayın Kılıçdaroğlu. Güncel konularla 
ilgili görüşlerini paylaşıyor.

-Sosyal medya ağlarında yer alan kullanıcılardan gelen soruların yanıtlanacağı 
bir platformun yaratılması konusundaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz? 

-Şimdilerde en çok bu konu üzerinde çalışıyoruz. Çünkü 
sosyal medya ortamını bir tür ilan tahtası gibi kullanmak 
yerine geçirgenli bir platform olarak değerlendiriyoruz. 
Zaten sorularını yanıtlamadığınız ya da beklettiğiniz bir 
kullanıcı için cazibe merkezi olamazsınız ki…
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-İnternet ortamında bilgi kirliliği söz konusu. Seçime gidilen bu süreçte birçok 
bilgi kirliliğinin yaşanacağı da malum.  Partiniz, yöneticileriniz ve amaçladığınız 
siyaset hakkında yapılacak olan yanlış bilgilerin önüne geçmek için bir ön 
hazırlığınız var mı? 

- CHP’ye ait olduğu bilinen benzer ortamlarda bilgi kirliliğinden uzak durmak istiyoruz. Partimizle 
ilgili yanlış, kötü niyetli olarak yayılan bilgilerle mücadele için doğru bilgilerin verildiği bir adres 
olmak, bu bilgileri sürekli güncellemek ve yanlış bilginin yer aldığı ortamlarda doğrusunun da yer 
almasını sağlamak için çaba sarf ediyoruz.

-“Sosyal medya; politika, siyaset ve düşünsel dünyanın bir silahıdır” sözüne 
katılıyor musunuz?

- Ben şahsen kendimizi ifade etmek için “silah” sözcüğünü kullanmamayı tercih ederim. Bence 
sosyal medya bir silah değil, doğru ve etkin kullanıldığı zaman etkili bir politik araç. 
Üstelik politika yalnızca politikacılara açık bir alan değil ki, gündelik hayatın içinde her şey politika 
dahilindedir, politiktir.

-Sosyal medya üzerinde etkin bir rol de video paylaşım sitelerinde yer alan 
tanıtım videoları. Parti yönetimi olarak Youtube, Dailymotion, İzlesene.com gibi 
video paylaşım sitelerinde yer alacak bir kanalın açılması veya paylaşımlı video 
tanıtımlarını oluşturulmasının etkinliği hakkında neler söylemek istersiniz?

- Kesinlikle bu alanın içinde olacağız.

-Sosyal medyada yer alacak reklam giderleri için partiniz gerekli bütçeyi ayırdı 
mı? Miktarını öğrenebilir miyiz?

- Bu soruyu yanıtlamak için henüz erken. Ancak elbette gereken bütçe ayrılacaktır. Bir kampanya 
için kesin rakamları ne bugün ne de kampanyanın içerisinde tam olarak bilmeniz mümkün 
değildir. İşin başında limitler belli olur ancak daha sonra o limitlerden çok farklı harcamalar 
yapılmış olabilir.

-Siyasi Partilerin e-Demokrasi uygulamasına geçişi ne zaman olacak? Partiler 
bunu ister mi? Doğrudan demokrasi için çalışmaları var mı, olacak mı? 
e-Referandum, e- Seçim parti programlarına girecek mi? 

-e-Demokrasi belirli bir alandaki uygulamayla 
açıklanamaz ki. Bir bütün olarak uygulanması 
gerekir ki e-demokrasiden söz edilebilsin. 
Bu da insanların bilgi alma haklarının 
korunmasından, eleştirme ve talep edebilme 
olanaklarının sağlanmasına, son noktada da 
oy verme biçimine kadar yayılan geniş bir 
süreçtir. Dolayısıyla e-referandum, e-seçim 
gibi uygulamalar yakın geleceğin olmazsa 
olmazlar arasındadır. 
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