
 
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ BASIN SORUMLUSU AYRINTILI GÖREV TANIMI  
 
1.1 Basın sorumlusu, Kampanyalar ve Savunuculuk Bölüm Direktörü’ne bağlı olarak çalışır ve rapor verir.  

1.2 Bölüm Direktörü’nü bilgilendirerek ve yerel kampanya faaliyetleri ve uluslararası çalışmalar 
arasındaki dengeyi gözeterek, yayınlanacak basın açıklamalarının seçimini yapar.  

1.3 Kurumun resmi internet sitesi amnesty.org.tr adresinde bulunan tüm haberlerin içeriğinden ve 
takibinden sorumludur.   

1.4 Uluslararası Af Örgütü’nün anlaşmalı olduğu medya takibi firması ile tüm iletişimi yürütmekle 
görevlidir; her hafta düzenli olarak medya takibi firması üzerinden raporlama yapar ve bunu IS 
Türkiye Masası ve Bölüm Direktörü ve Türkiye Şubesi Direktörü ile paylaşır. 

1.5  Medyadan gelen röportaj ve görüşme taleplerini değerlendirir, talepte bulunan kişiyi ilgili Direktör ya 
da Koordinatöre yönlendirir. Röportaj sözlü ise, röportaj öncesi ilgili Direktörü ya da Koordinatörü konu 
ve nasıl bir yol izleneceği ile ilgili bilgilendirir. 

1.6 Tüm basın toplantılarının düzenlenmesi, tüm organizasyon işlerinin yapılması, toplantının 
duyurulmasının yanı sıra mekanların seçilmesi, teklif ve talep formlarının doldurulması, ödeme ve 
fatura takibi için İdari Koordinatör ile birlikte çalışır ve basın toplantısı sonrasında, medya 
görünürlüğünün raporlamasını yapar.  

1.7 Kaynak Geliştirme Bölümü ile işbirliği içinde 4 ayda bir yayınlanan basılı BÜLTEN’in içerik ve tasarım 
çalışmalarını yapmaktan ve bültenin zamanında basıma hazır hale getirilmesinden sorumludur. 
BÜLTEN’in hazırlanmasında, Bölüm Direktörü’ne bağlı olarak ilgili koordinatörlerle birlikte ve Kaynak 
Geliştirme Ekibi ile uyum içinde çalışır.  

1.8 Herhangi bir yazılı basın organında ya da televizyon kanalında (vb.) Uluslararası Af Örgütü Türkiye 
Şubesi ya da yürüttüğü kampanyalarla ilgili tanıtım ya da reklamın yayınlanmasından sorumludur. 
Konuya ilişkin sürecin tamamını (mecra ile iletişime geçilmesi, teklif ve talep formlarının 
doldurulması, ödeme ve faturanın takibi) Basın Sorumlusu takip eder. 

1.9 Geleneksel medya stratejisinin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında birinci derece 
sorumluluk sahibidir.  

1.10 Uluslararası Af Örgütü’nün basın/fotoğraf/görsel arşivini oluşturmak, güncellemek ve Kampanya 
ekibi ile koordineli olarak takibini yapmak Basın Sorumlusu’nun görevidir.   

1.11 Uluslararası Af Örgütü’nün tanınırlık, bilinirlik ve etkisini artırmak için yeni yöntemler geliştirmek ve 
mevcut bağlantıları geliştirmekten sorumludur. Bunun için basında gerekli bağlantıları ve ilişkileri 
kurmak ve bunları güncel tutmak için çalışır.  

 

 


