Etkin İletişim için Referans Dokümanlar
Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken hedef kitlelerine mesajlarını en etkin
biçimde yeni ve geleneksel araçlarla iletmelerine yardımcı olabilecek referans dokümanları
derledik.

STÖ’ler İçin İletişim, İşbirliği ve Kampanya Yürütme Kılavuzu
Hazırlayan: Nafiz Güder
Yayın Tarihi : Ekim 2009
İlk baskısı Nafiz Güder tarafından hazırlanan ve Sunay Demircan'ın da katkıda bulunduğu
kılavuzun ikinci baskısı Aysun Sayın'ın katkılarıyla, kampanya örnekleri güncellenerek
yenilendi. Kılavuzda, STÖ'lerin kendi iç iletişimlerinin yanı sıra, hedef kitle ve paydaşları,
basın, devlet ve resmi makamlar, siyasetçiler, bilim kuruluşları, uluslararası kuruluşlar,
sponsor ve destekçi kuruluşlar, özel sektörle iletişim kurarken nelere dikkat edilmesi gerektiği
konusunda püf noktaları bulunuyor. STÖ'lerin dış dünyayla iletişim kurarken başvurdukları
yazışma, İnternet, basılı malzeme, basın duyurusu, sempozyum gibi araçları nasıl
kullanmaları gerektiği konusunda önerilerin yer aldığı rehberde, örnek bir kampanya
üzerinden bir kampanyanın nasıl hazırlanacağı, uygulanacağı ve izleneceği anlatılıyor.
Kitaba ve ses dosyasına STGM web sayfasından ulaşabilirsiniz.
http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sto-ler-icin-iletisim-isbirligi-ve-kampanya-yurutme-kilavuzu-2

STK'lar icin Medya Rehberi
Hazırlayanlar: Sanela Tunović Bećirović, Mehru Aygül, Ayça Bulut Bican, Aida Fazlić
Rehber sivil toplum örgütleri için iletişim stratejisi hazırlama, paydaşları belirleme, mesaj
oluşturma, medya ilişkileri geliştirme, internet ve medya için metin hazırlama süreci ve
benzeri çeşitli konularını ele alıyor.
Rehberde, sosyal medya ve internette bulunan diğer açık kaynakların yaygınlaşmasıyla
birlikte, bu alandaki iletişim araçlarının genel bir envanterini oluşturmaya çalışarak, birçok
ipucu, tavsiye ve örneğe de ulaşabilirsiniz.
Rehbere TACSO web sayfasından ulaşabilirsiniz.
http://www.tacso.org/doc/doc_manual6tr.pdf

Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi
Hazırlayan: Mutlu Binark, Koray Löker
Mutlu Binark ve Koray Löker tarafından hazırlanan Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi
örgütlere bilişim teknolojilerini kullanırken az da olsa rehberlik edebilmek, ilk elden ihtiyaç
duydukları teknik bilgiyi sunabilmek amacıyla hazırlandı.

Kitapta yeni medya ortamının özelliklerinden, bunun STÖ'ler ile toplumsal ve siyasal
hareketler tarafından kullanılmasının önemine, bilgisayar ve internet mecrası için gereken
teknik bilgilerden, sosyal ağ kullanımına kadar birçok konu ele alınıyor. Kitap ayrıca internet
üzerinden yürütülen bazı başarı örneklerine de yer veriyor.
Kitaba ve ses dosyasına STGM web sayfasından ulaşabilirsiniz.
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/b/i/bilisimkitapweb.pdf

Sivil Toplum Örgütleri İçin Kampanya Hazırlama Rehberi
Hazırlayan: Hakan Ataman, Banu Yamak
Yayın Tarihi: Ekim 2009
Rehber sivil toplum örgütlerinin kampanya hazırlama konusunda ihtiyaç duyduğu ayrıntılı ve
pratik bilgi ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Kampanya hazırlama konusunda Türkiye sivil
toplum literatüründe bir ilki oluşturan bu rehber uzun bir hazırlık aşamasının sonunda ortaya
çıktı. Kitap hem iyi bir sosyal kampanyanın içermesi gereken öğeleri ve bir kampanyanın
nasıl hazırlanması gerektiğini anlatıyor hem de dünyadan ve Türkiye’den iyi kampanya
örneklerini inceliyor. Kitaba ayrıca Laden Yurttagüler, Avi Haligua, Ayzen Atalay ve Burçak
Sade hazırladıkları bölümlerle katkıda bulundular.
Kitaba ve ses dosyasına STGM web sayfasından ulaşabilirsiniz.
http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sivil-toplum-orgutleri-icin-kampanya-hazirlama-rehberi-2

Hak Mücadeleleri İçin Medya Kılavuzu
Halkevleri İletişim Hakları Atölyesi'nin 2007'de başlattığı çalışmaların sonucunda oluşturulan
52 sayfalık kılavuz, toplumsal hareketlere basın faaliyetleri için bilgiler veriyor. Kılavuz ayrıca
hareketlerin kendi medyalarını yaratmaları için teknik bilgiler de içeriyor.
Klavuza STGM web sayfasından ulaşabilirsiniz.
http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/hak-mucadeleleri-icin-medya-kilavuzu

Yeni Medya ve Savunuculuk Eğitimi
Hazırlayan Özgür Mehmet Kütküt
Sivil toplum örgütlerine savunuculuk çalışmalarında yeni medyayı etkin kullanmaları için
araç, strateji, içerik ve yöntemler sunam eğitim içeriğine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
https://prezi.com/bsu9xyl8lzp6/demokratik-katlmn-guclendirilmesi-egitimi-yeni-medya-vesavunuculuk-ozgur-mehmet-kutkut/.

Sivil Toplum Kuruluşları için Teknoloji Çözümleri
Hazırlayan: Pınar Pınzutı
Non Profit CRM Teknolojileri Danışmanı Pınar PINZUTI aşağıdaki makalesinde STÖ'lerin
sahip oldukları kısıtlı emek gücüyle kısa sürede gerçekleştirmeleri gereken işleri
olaylaştıracak teknolojik araçları inceliyor.
Makaleye STGM web sayfasından ulaşabilirsiniz.
http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sivil-toplum-kuruluslari-icin-teknoloji-cozumleri

