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Sunuş

Önsöz 

1. İletişim nedir?

2. Halkla ilişkiler nedir?

3. İletişimin hedef grupları kimlerdir?

4. Farklı iletişim araçları nelerdir?

A. Basılı Malzemeler

Mektuplar

Bülten ve dergiler 

Afişler

Broşürler

Tanıtım dosyası

B. Internet Araçları

Web sitesi

E-mektup ve e-bültenler

E-gruplar

C. Görsel ve İşitsel Malzemeler

5. Seçilen hedef gruplarına uygun iletişim araçları nasıl belirlenir?

6. İletişim stratejisi nedir, nasıl hazırlanır?

7. STK’lar içinde ilişki ve iletişim nasıl sağlanır, araçları nelerdir?

8. STK’lar arasında ilişki ve iletişim nasıl sağlanır, araçları nelerdir? 

9. Yerel/ulusal/uluslararası iletişim ağlarının etki ve yararları nelerdir?

10. Basın-yayın mensuplarıyla ilişki ve iletişim nasıl kurulur? Nelere dikkat etmek gerekir?

11. Destekçilerle ilişki ve iletişim nasıl kurulur?

12. Merkezi ve yerel yönetimlerle ilişki ve iletişim kurulmasında nelere dikkat edilmelidir?

13. Haber nedir?

14. Haber/basın bülteni nedir, nasıl hazırlanır ve dağıtılır?

15. Basın toplantısı nasıl düzenlenir? 

16. Röportaj nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekir? 

17. Masaüstü yayımcılık yardımıyla basılı malzemeler nasıl hazırlanır?

18. Görsel/işitsel iletişim araçları nelerdir; nasıl hazırlanır?

19. Bilgisayar sunumu nasıl hazırlanır?

20. Elektronik yayıncılık yöntemlerinden iletişim için nasıl yararlanılır?

21. Internet üzerinde e-gruplar nasıl kurulur; iletişim ve işbirlikleri açısından önemi ve yararları 
nelerdir?
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Sunuş

Bu yayın çevre alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının yürüttükleri projelerde gerçek-
leştirdikleri iletişim çalışmalarına yardımcı olması hedeflenerek hazırlanmıştır.

Yayın iletişim alanında uzman olan personelden çok, asıl uzmanlığı teknik konular olan STK 
personelini ya da bünyesinde iletişim uzmanı bulundurmayan STK’ları hedeflemektedir.    

STK’lardaki insan kaynaklarının azlığı göz önünde bulundurularak, mevcut teknik perso-
nelin iletişim alanında karşılaşacağı durum ve sorulara cevap olacak ipuçlarını içermektedir.

SUNUŞ
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Önsöz

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) asli görevleri arasında iletişim araçlarını kullanarak,  hal-
kın çevre koruma gibi çeşitli toplumsal konulardaki duyarlılığını, bilincini ve bilgisini arttır-
mak ve böylece hem halkın karar alma süreçlerine katılımlarını kolaylaştırmak, hem de düşün-
ce, davranış ve tutumları etkilemek gelir.  STK’ların misyonları ve yapıları elbette farklılıklar 
gösterir. Ancak, temelde iletişim ve halkla ilişkilerin başarıya ulaşmadaki rolü yadsınamaz.  

Verilen mesajların etkin olması ve ulaşmak istenilen hedef kitleye başarılı bir şekilde ula-
şılabilmesi için önceden planlanmış bir stratejiyle, doğru iletişim araçlarının doğru bir şekil-
de kullanılması gereklidir. Elbette ki iletişim keyfe keder bir şekilde yapılmamalıdır. İletişim 
planlı yapılmalı ve takip edilmelidir. Aksi taktirde kuruluşunuzun güvenirliği ve inanırlığı sağ-
laması zorlaşır ve ortaya çıkabilecek olası hatalarla kuruluşunuzun izlenimini ciddi anlamda 
zedelenebilir.  

Bu yayını hazırlama kararını alırken, yakın çalıştığımız pek çok kuruluşun bize iletişim 
konularıyla ilgili olarak sık sık sordukları sorular ve destek talepleri etkili oldu. Özellikle, sivil 
toplum kuruluşlarına yönelik düzenlemiş olduğumuz sayısız eğitim ve seminerin sonucunda 
iletişim konusu en sık gündeme gelen konular arasında olduğu için çok yakından çalıştığımız 
bir konu haline geldi.  Bize gelen sorular arasında hedef gruplara mesaj seçiminin nasıl yapıla-
cağı, mesajların hangi amaç ve araçla verileceği, hangi yoldan iletilmesi gerektiği, medya ilişki-
leri, halka ilişkilerin amacının tam olarak ne olduğu  gibi genel sorular soruldu. Aynı zamanda,  
temel iletişim araçlarının ne olduğu; basılı, işitsel ve görsel malzemeler ile internet araçlarının 
kullanım amaçları, farklıları, hedef gruplara ulaşmada başarı oranları ve yöntemleri  gibi daha 
detaylı ve teknik sorular da soruldu. Tüm bu sorular yayınımızda yer alıyor. Bazı soruları da 
önemli olduğunu düşündüğümüz için biz ekledik. Mesela, örgüt içi ve dışı iletişimin farkılık-
ları  ve gerekli kurumsal mekanizmalar; geribildirimin önemi, saydamlık, zamanında paylaşım, 
gönüllü yönetimi, istenilen sonuca ulaşılamadığında nasıl tepki verilmeli; STK’lar arasında 
iletişimin  sağlıklı bir şekilde ilerlemesinin önemi ve araçları gibi sorulara yanıt aradık.  

Soruları yanıtlarken temel bilgiler ve iletişim konularında etkin sonuca ulaşmanız için ge-
nel kullanım kuralları ile gerekli  ipuçlarını vermeye gayret ettik. Ancak, tüm kararlarlarda her 
zaman çevreci yaklaşımı içselleştirmeyi de unutmamak gerekir.

STK’larda iletişim konusunun Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci konusuyla da yakından 
ilgilidir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde sivil toplum kuruluşları çevre koruma gibi konularda 
politikaların oluşturulması ve uygulanması aşamalarında halkın katılımını sağlayan köprü rolü 
üstlenmektedir. Ayrıca, AB kurumlarıyla iletişimlerini güçlendirmek ve uluslararası ağlarda 
yer almak da STK’lar için önemsediğimiz roller arasındadır. Türkiye’de çalışan STK’ların, AB 
sürecinde daha aktif rol alabilmek için doğru iletişim kurmaları önemlidir.

Bölgesel Çevre Merkezi (REC), sivil toplumun güçlendirilmesi ve halkın karar alma me-
kanizmalarına katılımının artırılması amacı neredeyse 20 yıl boyunca Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerinin AB’ye uyum süreçlerine destek vermiştir. 2004 yılında, 16. ülke ofisi olarak ülke-
mizde çalışmalarına başlayan REC, Türkiye’de, STK’ların AB’ye katılım sürecinde gereksinim 
duydukları teknik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesini desteklemektedir.

ÖNSÖZ
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REC Türkiye olarak,  Sivil Toplum Kuruluşları’nda (STK) Iletişim temalı yayınımızla, 
Türkiye’de sivil toplumun daha etkin çalışması için destek olmayı amaçlıyoruz. Özellikle, 
Türkiye’de daha iyi bir çevre yönetimine ulaşmak amacıyla etkin iletişim sağlamaya ve işbirli-
ğini güçlendirmeye yönelik katkı sunacağını umuyoruz.

Yayınımız, sadece çevre STK’larının kullanımına sınırlı olacak şekilde hazırlanmamıştır, 
tüm STK’ların faydalanabileceği kapsam ve içerikten oluşmaktadır. 

REC Türkiye olarak, halkın karar alma mekanizmalarına katılımının ve sonuçlarını sahip-
lenmelerinin, politikaların hayata geçirilmesinde önemli bir başarı ölçütü olduğuna inandığı-
mız için bu sürece destek olmayı amaçlıyoruz.

Özde, REC Türkiye’nin tarafsız rolü çerçevesinde, bu ve benzeri yayınlarımızla Türkiye’de  
sürdürülebilir kalkınma ve demokrasi hedeflerine ulaşmak için katkı sunacağımızı umuyoruz. 

Bu yayının gerçekleşmesini sağladığı finansal destek ile mümkün kılan Avrupa Komisyonu’na 
özellikle teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum. Ayrıca, engin deneyim, bilgileri ve görüşlerini 
bizlerle paylaşan yazarımız sayın Gürel Tüzün’e ve yayında emeği geçen herkese de teşekkürü 
bir borç biliyorum. 

Dr. Sibel Sezer Eralp
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye Direktörü

ÖNSÖZ
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SIK KARŞILAŞILAN SORULARA CEVAPLAR

1. İletişim nedir?
Haberleşme olarak da bilinen iletişim, “bireyler arasında ortak bir simgeler sistemiyle ger-

çekleştirilen anlam ve bilgi alışverişi” olarak tanımlanabilir (AnaBritannica, 2004; c. 11, s. 
536). Bu tanım, iletişimin bütün bileşenlerini ve özelliklerini ortaya koymaktadır. Her şeyden 
önce, iletişim için birden fazla kişi ya da kurum gerekir. İkinci olarak, iletişim sürecine katılan-
lar arasında, genellikle mesaj ya da ileti olarak adlandırılan bir anlam ve bilginin alışverişi söz 
konusudur. Kuşkusuz, bu alışverişin anlamlı olabilmesi için iletişimin farklı yanında olanların 
birbirini anlaması, yani ortak bir dil kullanmaları gerekir. Son olarak, yukarıdaki tanımda açık-
ça belirtilmemiş olmakla birlikte, söz konusu alışverişin gerçekleşmesi için bir iletim kanalına 
ve iletişim aracına gereksinim vardır.

Burada verilen tanım, iletişimin başarısının koşullarını da ortaya koymaktadır: Eğer baş-
kalarına bir mesaj iletmek istiyorsanız, (a) önce hedefinizi, yani iletiyi göndereceğiniz kişi ya 
da kuruluşları doğru biçimde belirlemeli; (b) mesajın, hedef kişi ya da kuruluşun ilgi duyacağı 
ve anlayacağı bir biçimde oluşturulduğundan emin olmalı; (c) iletim için en doğru kanalı ve 
iletişim aracını ya da araçlarını seçmelisiniz.

2. Halkla ilişkiler nedir?
STK’lar hem varlıklarını sürdürmek için gerekli mali kaynakları sağlamak hem de benimse-

dikleri vizyon ve misyona toplumda destek ve yandaş bulmak amacıyla, kendileri ve yaptıkları 
işler hakkında hedef kitlelerini bilgilendirmek zorundadırlar. Bunun için de, hedef gruplarıyla 
aralarında karşılıklı iletişim, anlayış, işbirliği ve hoşgörüyü içeren bir ilişki kurmaları gerekir. 
Bu tür ilişki ve iletişimlerin yürütülmesi işlevi “halkla ilişkiler” olarak bilinir. Bu çerçevede 
halkla ilişkiler, “doğru mesajı, doğru hedef kitleye, doğru araçlarla vermemizi sağlayacak uygu-
lamalar” olarak da tanımlanabilir. Başka bir deyişle, halkla ilişkiler çalışmaları, içerdiği mesaj, 
yöneldiği hedef grup ve kullanılan iletişim araçları bakımından farklılık gösterecektir (Hedef 
gruplar için bkz. Soru 3). 

Türkiye’deki STK’ları konu alan bir çalışmada, bu kuruluşların mesajlarını hedef gruplarına 
iletmede güçlükle karşılaştığı, bunun da iletişim ve halkla ilişkiler konusundaki bilgi ve deneyim 
eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekilmektedir. Bu yalnızca, mali kaynakların sınırlı olması 
nedeniyle iletişim ve halkla ilişkiler alanında profesyonel eleman çalıştırılamamasından kaynakla-
nan bir durum değildir. Bir STK’da halkla ilişkilerin başarılı olması için, yalnız konunun uzmanı 
kişilerce değil, kuruluşun çalışanları, gönüllüleri ve destekçileri tarafından da üstlenilmesi, yürü-
tülmesi gerekir. Kuruluşu oluşturan bu farklı gruplar, örgütün vizyon ve misyonunu benimsedik-
lerini, içselleştirdiklerini ve bu amaçla sorumluluk üstlendiklerini, çalışma ve etkinliklerinin her 
aşamasında göstermeli, karşılarındakilere hissettirmelidir. Bu kişilerin yüz yüze iletişimde sergile-
yeceği içtenlik ve açıklık, halkla ilişkilerin başarısında büyük rol oynayacaktır. 

Kuşkusuz bütün bunlar, konunun uzmanı olan kişilerden destek ve yardım alınmasına 
gerek olmadığı anlamına gelmez. Aksine, bu tür destek ve yardımlar halkla ilişkiler çalışmala-
rının başarısında büyük rol oynayacaktır. Her şeyden önce, bu tür çalışmaların önceden kur-
gulanması, planlanması gerekir. Hangi hedef gruplara, hangi mesajların, hangi iletişim araçları 
kullanılarak, hangi zaman planı çerçevesinde iletileceği konularını kapsayacak böyle bir planın 

Bir STK’da halkla 
ilişkilerin başarılı 
olması için, yalnız 
konunun uzmanı 
kişilerce değil, 
kuruluşun çalışanları, 
gönüllüleri ve 
destekçileri tarafından 
da üstlenilmesi, 
yürütülmesi gerekir.

Bir STK’da halkla 
ilişkilerin başarılı 
olması için, yalnız 
konunun uzmanı 
kişilerce değil, 
kuruluşun çalışanları, 
gönüllüleri ve 
destekçileri tarafından 
da üstlenilmesi, 
yürütülmesi gerekir.
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SIK KARŞILAŞILAN SORULARA CEVAPLAR

hazırlanmasına halkla ilişkiler uzmanları önemli katkıda bulunabilir. Ama halkla ilişkilerin ba-
şarısı esas olarak uygulamada belirlenecektir. Mali kaynakları genellikle sınırlı olan STK’ların 
bu alanda uzman personel çalıştırma ya da profesyonel halkla ilişkiler şirketlerinden hizmet 
alma olanağı çoğunlukla yoktur. Dolayısıyla iş yine, planın uygulanmasını üstlenecek kuru-
luş çalışanları ile gönüllü ve destekçilerine kalmaktadır. Bunun için, bir STK’nın vizyon ve 
misyonunun, öncelikle kuruluşun kendi içinde benimsenmesi, özümsenmesi gerekir. Başka 
bir deyişle, dışa yönelik halkla ilişkilerin başarısı, her şeyden önce “içe yönelik halkla ilişkiler” 
çalışmasında sağlanan başarıya bağlı olacaktır.

Son yıllarda, bazı halkla ilişkiler şirketlerinin bir “sosyal sorumluluk projesi” olarak halkla 
ilişkiler ve iletişim konularında bazı STK’lara destek ve yardım sağladığı, hatta ücretsiz hizmet 
sunduğu görülmektedir. Ne var ki, bu tür uygulamaların kapsamı henüz çok kısıtlıdır.

Halkla ilişkiler söz konusu olduğunda sıkça kullanılan bir kavram da “kamuoyu 
oluşturmak”tır. Kamuoyunu, “halkın tüm toplumu ilgilendiren konulara ilişkin kanılarının 
toplamı” olarak tanımladığımızda, “kamuoyu oluşturmak” deyimiyle bu tür kanıları etkileme-
yi, değiştirmeyi kastediyoruz demektir. Bir STK için “halk”, onun çalışmalarından etkilenen ya 
da onları etkileyen paydaşları kapsayacaktır. Kamuoyu oluşturmakla karşılaştırıldığında, halkla 
ilişkiler daha geniş bir alanı kapsar. Buna karşılık, kamuoyu oluşturmayı halkla ilişkilerin bir 
aracı olarak görmek de mümkündür.

Kamuoyu oluşturmada yüz yüze kişisel iletişimden kitle iletişim araçlarına, Internet üzerin-
den iletişime kadar uzanan çeşitli iletişim araçlarından yararlanılabilir (bkz. Soru 4). Mahalle, 
köy, belde, kasaba gibi küçük yerleşim birimlerinde en önemli araç yüz yüze iletişimdir. Özellikle 
böyle küçük yerleşim yerlerindeki toplumlarda, düşünce, görüş ve davranışlarıyla çevrelerindeki 
kişileri etkileyebilen “kanaat önderleri”nin yanı sıra yerel gazete, radyo ve televizyonlar da önemli 
bir rol oynayabilir. Diğer STK’lar ile odalar, sendikalar gibi meslek örgütlerinden de kamuoyu 
oluşturmada yararlanılabilir. Kitle iletişim araçları, gazete, dergi, radyo ve televizyon yayını gibi 
farklı iletişim araç ve ortamlarını kapsar. Bu araçlar kısa sürede çok sayıda kişinin bilgilenmesini 
sağlamakla birlikte; müşteri kitleleri kendi içinde büyük farklılık gösterdiği için, bir STK’nın 
iletmek istediği mesajın içerik ve dilini değiştirebilecek dışsal bir faktör olarak ortaya çıkarlar. 
Bu nedenle de mesajın, hedef gruplarca, STK’nın vermek istediği biçimiyle alınması, bir ölçüde 
rastlantılara bağlı olacaktır. İnternet’in gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan e-mektuplar, e-bül-
tenler ve e-gruplar gibi araçlar STK’lara, seçilmiş hedef gruplara çok az kayıpla ve rastlantılara yer 
vermeyecek biçimde ulaşmada yeni olanaklar sağlamıştır (bkz. Soru 19 ve 20).       

Hangi iletişim aracı seçilmiş olursa olsun, yürütülecek halkla ilişkiler çalışmalarının etkile-
rini ve amaca ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyecek yöntem ve araçların da önceden saptanmasın-
da yarar vardır. Burada, yürütülecek çalışmalar ve kullanılacak araçlar (girdiler) ile yaratılması 
amaçlanan etkiler ve sonuçlar (çıktılar) arasındaki bağlantıların kurulması ve ölçme kriterleri-
nin (örneğin, e-bültenlerin okunmasına ilişkin istatistikler) belirlenmesi gerekir.  

3. İletişimin hedef grupları kimlerdir?
Bir STK için iletişim ve halkla ilişkilerin hedef grupları, örgüt içinde ya da dışında olabilir. 

Örgüt içi hedef gruplar, örgütün üyeleri ile çalışanlarını ve gönüllülerini kapsar. Örgüt dışı 
hedef gruplar ise çok daha fazla çeşitlilik gösterir. Bunların başında, örgüt etkinliklerinin konu-
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sunu ya da hedefini oluşturan bireyler, topluluklar, kuruluşlar ve aynı alanı paylaştıkları diğer 
STK’lar gelir. Örneğin eğitim alanında etkinlik gösteren bir STK için başlıca hedef gruplar öğ-
retmenler, öğrenciler, veliler ve bunlarla ilgili, öğretmen dernekleri, sendikaları gibi kuruluşlar 
ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşları olabilir. Bir STK’nın etkinliklerini ve kendisini 
sürdürmesi için gerekli mali kaynakları sağlaması bakımından hedef gruplar, iş dünyası başta 
olmak üzere, hibe veren ulusal ve uluslararası kuruluşları içerecektir. Öte yandan, merkezi ve 
yerel yönetim birimleriyle iletişim ve ilişki, söz konusu birimlerle işbirliği bakımından büyük 
önem taşır. Aynı şeyleri, yurtdışında benzer konularda çalışan STK’larla işbirliği açısından da 
söylemek mümkündür. Son olarak, bir STK’nın dış dünyayla iletişim ve ilişkisinde yerel ve 
ulusal basın-yayın (medya) kuruluşları çok önemli bir rol oynar. Bir STK bu kuruluşlar aracı-
lığıyla mesajlarını farklı hedef gruplara iletebilir. Başka bir deyişle, yerel ve ulusal medya hem 
farklı gruplara ulaşmak için bir iletişim kanalı, hem de, bu nedenle, bir hedef grup olarak 
değerlendirilebilir. 

Kuruluşunuzun hedef gruplarıyla sürekli ve sağlıklı bir ilişki kurmanın ve onların desteğini 
almanın önkoşulu, bu grupların amaç, beklenti ve duyarlıklarının iyi anlaşılmasıdır. Ayrıca, bu 
gruplarla ilişkilerin ast-üst ilişkisi şeklinde hiyerarşik bir yapıda olmadığı unutulmamalı, onlar 
tarafından böyle algılanabilecek tavır ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Son olarak, istenilen 
ilişki ve destek sağlanamadığında, hemen ilgili hedef grubunu çeşitli gerekçelerle suçlamak 
yerine, bu amaçla yürütülen iletişim çalışmalarında yanlış yapılıp yapılmadığı sorgulanmalıdır. 
Başka bir deyişle, doğru mesajın, doğru yer ve zamanda ve doğru iletim kanalı ve iletişim araç-
larıyla iletilip iletilmediği yeniden değerlendirilmelidir.  

4. Farklı iletişim araçları nelerdir?

İletişim araçları, oluşturulma ve iletim biçimlerine bağlı olarak üç grupta ele alınabilir: 
A. basılı malzemeler, 
B. Internet araçları, 
C. görsel/işitsel malzemeler. 

Herhangi bir mesajın hangi araç kullanılarak iletileceği genellikle mesajın niteliğine, ile-
tişimin hedef grubuna ya da gruplarına ve hangi yoldan iletildiğine bağlı olarak belirlenir. 
Örneğin, bir STK’nın üyeleri ile çalışanlarını ve gönüllülerini bilgilendirmek amacıyla onlara 
postayla ya da Internet üzerinden mektup ya da bülten göndermesi doğru olacaktır. Buna 
karşılık, dış dünyaya bilgi vermek ya da yapacağı çalışmalar için mali destek bulmak amacıyla, 
tanıtım broşürü yayımlama ya da web sitesi hazırlama yoluna gidebilir. 

İletişimin amacı, konusu, mesajın niteliği ve hedef grubuna ek olarak, farklı iletim yolları 
ile iletişim araçlarının maliyetleri de iletişim aracı seçiminde etkili olacaktır. Örneğin, eğer 
bir STK’nın web sitesi varsa, etkinlikler ve destek aranan projeler hakkında bilginin siteye 
konulmasının maliyeti sıfıra yakındır. Buna karşılık, aynı bilgileri içeren bir bültenin basılarak, 
önceden belirlenmiş bir listedeki kişi ve kuruluşlara postayla iletilmesi için gereken basım ve 
gönderim giderleri çok yüksek olabilir. 
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A. Basılı Malzemeler

Basılı malzemeler, STK’ların hedef gruplarını kendileri ve etkinlikleri hakkında bilgilendir-
mek için kullandıkları temel araçlardır. İletişimin başarısı açısından, bütün basılı malzemeler 
görsel bakımdan çekici ve çarpıcı olmalıdır. Ama bu amaçla basılı malzemelerde gerekli gerek-
siz her yerde görsel malzeme kullanılmamalı, metin ile görseller arasında denge sağlanmalıdır. 
Genel kural olarak görsel malzeme, metni açıklayıcı ve/veya destekleyici nitelikteyse kullanılır. 
Benzer biçimde, metni çekici ve çarpıcı kılmak için çok farklı yazı tipleri (font) kullanmak, 
metnin içinde sık sık stil (italik, kalın vb.) ve/veya punto (harf büyüklüğü) değiştirmek de 
ters yönde bir etki yaratabilir. Ayrıca, basılı malzemelerde örgütün kimliği ve iletişim bilgileri 
yer almalıdır. Eğer olanak varsa, basılı malzeme tasarımı konusunda teknik destek almak çok 
yararlı olacaktır. Son olarak, başta çevre STK’ları açısından olmak üzere basılı malzemelere yö-
nelik önemli bir noktaya da değinmek gerekir: Mektup, bülten, afiş, dergi vb. tüm yayınların, 
olanaklar elverdiği ölçüde, geri dönüşümlü ya da klor veya klor bazlı kimyasallar kullanmayan 
kâğıtlara basmaya özen göstermelisiniz.

Mektuplar

Bir STK, farklı hedef gruplarını bilgilendirmek için ilgili kişi ve kurumlara mektup gön-
derme yolunu seçebilir. Örgütün genel kurulunu ya da düzenlediği bir toplantıyı üyelerine du-
yurmada genellikle bu araçtan yararlanılır. Bu durumda, mektubun örgütün antetli kâğıdı kul-
lanılarak basılmış ya da çoğaltılmış olması ve alıcıya ad ve soyadıyla hitap edilerek “kişiye özel” 
kılınması yararlı olacaktır. Böyle bir mektup göndermenin maliyeti, basım/çoğaltma giderleri 
yanında, alıcı sayısına ve gönderim yöntemine bağlı olarak değişen gönderim giderlerinden 
oluşur. Bu maliyetin yüksek olması durumunda, hazırlanan mektubun ilgili kişi ve kurumlara 
Internet üzerinden iletilmesi yoluna gidilebilir.

Bülten ve dergiler

Örgütün etkinlikleri hakkında bilgi vermek amacıyla, belirli aralıklarla bülten ya da dergi 
yayımlanabilir. Böyle bir süreli yayın için önkoşul, sürdürülebilmesi için örgütün gerekli ola-
naklara sahip olmasıdır. Örneğin aylık bir dergi yayımlanmasına ve hedef gruplara iletilmesine 
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karar verildiğinde, birkaç ay sonra mali olanaksızlık nedeniyle bu yayından vazgeçmek ve yayı-
mını durdurmak örgütün güvenilirliğini ve inanılırlığını ciddi biçimde zedeleyecektir. Yayımın 
ilgisizlik nedeniyle kesintiye uğraması da benzer bir etki yaratacaktır. Dolayısıyla, düzenli bir 
yayın kararı almadan önce, başta bu girişimin maliyeti olmak üzere, işin önü arkası iyice değer-
lendirilmeli, sürdürülebilirlik konusunda kuşku varsa, yayıma hiç başlanmamalıdır. Kuşkusuz, 
bültenler genellikle dergilere oranla daha basit ve daha az maliyetli olduğundan, burada sözü 
edilen güçlükler bültenlerden çok, dergiler için söz konusu olacaktır.  

Türkiye’de pek çok STK düzenli bir biçimde dergi ve bülten çıkarmaktadır. Buğday Eko-
lojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından çıkarılan Buğday dergisi, TEMA Vakfı koordi-
natörlüğünde ve 30’un üzerinde STK’nın katılımıyla hazırlanan Yeşiliz dergi bunlara örnek 
olarak verilebilir. Bölgesel Çevre Merkezi’nin Green Horizon dergisini çevirerek ve uyarlayarak 
hazırladığı Yeşil Ufuklar dergisi de dergi hazırlama açısından örnek olarak kullanılabilecek bir 
kaynaktır. 

Afişler

Eğer hedef gruplara mektup ya da bültenler aracılığıyla ulaşmak çok zor ya da maliyetli 
ise, STK’lar konferans, sempozyum gibi bir kerelik etkinlikleri duyurmak için afişten yarar-
lanabilir. Ayrıca, örgüt herhangi bir konudaki görüşünü ya da düzenlediği bir kampanyayı 
duyurmak amacıyla da afiş kullanabilir. Eğer olanak varsa, afişlerin bu konuda eğitim almış 
kişilerce tasarlanması, dikkat çekici ve çarpıcı olmalarına katkıda bulunabilir. Afiş masaüstü 
yayımcılık yöntemleriyle hazırlanıp, yazıcı ya da fotokopi kullanılarak çoğaltılabilir. Çok sayıda 
üretilmesi gerekli bir afiş, eğer gideri karşılanabiliyorsa bir basımevinde de çoğaltılabilir. Afişler 
konusunda dikkate alınması gereken bir başka önemli nokta, nerelere asılacaklarıyla ilgilidir. 
Yer seçiminde, hedef grubun mümkün olduğu kadar çok sayıda üyesine ulaşmak temel kriter 
olmalıdır. Ayrıca, afişlerin yerlerinde durup durmadıklarını ara sıra kontrol etmek, indirilmiş/
yırtılmış olanların yerine yenilerini koymak gerekecektir. Buna karşılık, bir etkinlik gerçekleş-
tikten sonra onunla ilgili afişin en kısa sürede yerinden kaldırılması, örgütün ciddiyetinin bir 
işareti olacaktır.

Broşürler

Broşürler genellikle örgütün kendisinin, etkinliklerinin ya da düzenlediği bir kampanyanın 
tanıtımı amacıyla hazırlanır. Ayrıca, bir eğitim çalışması sırasında konuyla ilgili bilgi vermek 
için de broşürden yararlanılabilir. Dolayısıyla, içerik, biçim ve hacimleri hedef gruba, kullanım 
amacına ve gönderim ya da dağıtım yöntemine bağlı olarak farklılık gösterir. Ne olursa ol-
sun, broşür gereksiz laf kalabalığına boğulmamalı ve tasarımı görsel bakımdan çekici olmalıdır. 
Broşürler de masaüstü yayımcılık yöntemleriyle hazırlanıp, yazıcı ya da fotokopi kullanılarak 
çoğaltılabilir. Ayrıca, eğer gideri karşılanabiliyorsa bir basımevinde de çoğaltılabilirler.

Tanıtım dosyası

Gerek basın-yayın kuruluşlarını ve gazetecileri, gerek olası destekçileri ve diğer ilgilenen 
kişileri bilgilendirmek için çok yararlı bir başka araç, tanıtım dosyasıdır. Katıldığınız toplantı-
larda kuruluşunuzu tanıtmak için de bu dosyadan yararlanabilirsiniz. Dosyada kuruluşunuzun 
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misyon ve vizyonu, kısa tarihçesi, kurucuları ve yöneticileri ile çalışmaları hakkında bilgi içeren 
belgeler, kuruluşunuzun logosu ile iletişim bilgileri bulunmalıdır. Ayrıca kuruluşunuzla ilgili 
görsel ve işitsel malzemelerin bulunduğu bir CD de dosyada yer alabilir.

B. İnternet Araçları

Dünya ölçeğinde bir ilişkiler ağı oluşturan Internet, kişi ve kuruluşların hızlı iletişim 
kurmalarına, bilgiye erişmelerine ve işbirliklerine olanak sağlamıştır. Günümüzde STK’lar, 
Internet’in sağladığı bu olanaklardan yararlanarak ilgi ve etki alanlarını genişletmekte, yakın 
çevrelerinin dışındaki kişi ve gruplarla da ilişki kurabilmektedir. 

Internet araçlarının sağladığı bir olanak da STK’ların kendileri ve etkinlikleriyle ilgili ge-
ribildirim almasını kolaylaştırmasıdır. Bu, örneğin e-mektup ya da e-bültene veya web sitesine 
birkaç soruluk kısa bir anket koyarak gerçekleştirilebilir. Yalnız, bu tür uygulamalarda yanıt 
alma oranının genellikle düşük düzeyde kaldığı unutulmamalıdır.

Internet aracılığıyla iletişim için aşağıda yer alanlar dışında araçlar da vardır. Örneğin, bu 
amaçla Youtube ve Facebook gibi araçlardan da yararlanılabilir. STK’yla ilgili tanıtım videoları 
Youtube aracılığıyla çok geniş kitlelerle paylaşılabilir. Facebook yardımıyla STK’nın ilgi alanla-
rında gruplar oluşturulabilir, kampanyalar yürütülebilir. 

Web sitesi

STK’ların kullanabilecekleri Internet araçlarının başında web siteleri gelir. Kuruluşunuz, 
kendisi ve etkinlikleriyle ilgili bilgileri web sitesine koyarak, çok sayıda kişi ve kuruluşun bu 
bilgilere erişmesine olanak sağlayacaktır. Bunun için ilk olarak, sitenizin içereceği bölüm ve alt 
bölümleri gösteren bir site haritasının hazırlanması gerekir. Kuruluşunuzun web sitesinin ha-
zırlanması için profesyonel destek alabileceğiniz gibi, bu iş için var olan ve Internet üzerinden 
ücretli ya da ücretsiz sağlanabilen yazılımları da kullanabilirsiniz. Sitenizin omurgası oluşturul-
duktan sonra, bölüm ve alt bölümlerde yer alacak metinler ile görsel ve işitsel malzemeler, ilgili 
yerlere yerleştirilir. Web sitenizde mutlaka kuruluşunuzu ve etkinliklerinizi tanıtıcı bir bölüm 
ile duyuruların yer alacağı bir bölüm bulunmalıdır. Sitenizdeki bütün sayfalarda örgütünüzün 
kurumsal kimliğini, örneğin logonuzu kullanarak vurgulamalı, uygun yer(ler)de de iletişim 
bilgilerinizi vermelisiniz. Basılı malzemelerde olduğu gibi web sitenizde de aşırı renk, hareket 
ve görsel malzeme kullanmaktan kaçınmalısınız. Bu tür uygulamalar kullanıcılara iletmek is-
tediğiniz mesajların gözden kaçırılmasına yol açabilir. Son olarak, web siteniz genel kullanıma 
açılmadan önce kontrol edilerek, istenilen biçimde çalışıp çalışmadığı sınanmalı ve belirlenen 
yanlışlar düzeltilip, eksiklikler giderilmelidir. 

Kuruluşunuzun ciddiyetini ve titizliğini göstermesi bakımından, web sitenizin içerdiği bil-
gileri belirli aralıklarla güncellenmeniz, yenilemeniz gerekir. Eğer farklı zamanlarda siteye giren 
bir kişi hep aynı bilgilerle karşılaşıyorsa, bir süre sonra siteye uğramaz olacaktır. Dolayısıyla, 
düzenli güncelleme siteye gösterilen ilgiyi de olumlu yönde etkileyecektir.

Burada kısaca son yıllarda sayıları hızla artan ve 2007 yılı sonunda 212 milyonu aşan 
blog’lardan kısaca söz etmek gerekir. Internet günlüğü ya da e-günlük olarak da adlandırılan 
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blog’lar, genellikle kişilerin görüş, yorum ve önerileri ile görsel ve işitsel malzemelere yer ver-
dikleri kişisel web siteleridir. STK’lar bu araçtan yararlanarak, uğraş alanlarıyla ilgili yorum, gö-
rüş ve önerilerini blog’lar aracılığıyla kamuoyuna iletebilirler. Bu amaçla, örneğin yöneticilerin 
kişisel blog’larından yararlanılabilir. Blog’larda genellikle okurların blog içeriğiyle ilgili görüş 
ve yorumlarına da yer verilmesi, STK’ların kendileri ve etkinlikleriyle ilgili geribildirim alması 
bakımından önem taşır.

E-mektup ve e-bültenler

STK’ların hedef gruplarını kendileri ve etkinlikleri hakkında bilgilendirmek için kullan-
dıkları mektup ve bülten gibi belgeler Internet üzerinden de gönderilebilir. E-posta ile gönderi-
lecek bu tür belgeleri hazırlarken, sayfa düzeninin gönderim sırasında bozulmaması için gerekli 
önlemleri almalısınız. Örneğin, bu belgeleri “word” yerine “pdf” formatında hazırlayabilirsi-
niz (bkz. Soru 16). Ayrıca, oluşturulacak dosyanın çok büyük olmamasına dikkat etmelisiniz, 
çünkü büyük dosyalar alıcıların elektronik posta kutusu sınırlarını zorlayabilir ve bu alıcıların 
zamanla erişiminizden çıkmasına neden olabilir. Son olarak, e-mektup ya da e-bültenin gön-
derileceği kişi ve kuruluşların listesini dikkatle hazırlamalı, alıcılara, örneğin “Bir daha bu tür 
gönderi almak istemiyorum” seçeneğini tanımalısınız (Ayrıca bkz. Soru 19).

E-gruplar

STK’lar, farklı kişi ve kurumlarla iletişim kurabilmek; onların görüş ve değerlendirmeleri-
ni, desteğini alabilmek amacıyla, Internet üzerinde e-grup olarak bilinen paylaşım ve tartışma 
grupları oluşturabilirler.   Bu tür gruplarda genellikle bilgi alışverişi ile tartışmaları “moderatör” 
olarak adlandırılan kişi yönetir ve yönlendirir. Dolayısıyla, böyle bir grup oluşturmanın bir 
emek/zaman maliyeti olduğunu dikkate almalısınız.

E-gruplar için geçerli olan belirli düzenleme ve kurallar vardır. Sağlıklı bir iletişim ortamı 
için katılımcıların bunlara uyması gerekir. Ayrıca bkz. Soru 20.

C. Görsel ve İşitsel Malzemeler

Görsel ve işitsel malzemelerin STK’ların kullanabilecekleri iletişim araçları arasındaki önemi, 
özellikle sayısal (dijital) teknolojinin gelişmesine bağlı olarak büyük gelişme göstermiştir. Arala-
rında fotoğraf, çizim, ses kaydı ve videonun bulunduğu bu tür araçların hedef gruplardaki kişi ve 
kuruluşlara iletilmesinde farklı yöntemlerden yararlanılabilir. Örneğin, örgütün bir etkinliğinde 
çekilmiş birkaç fotoğraf ya da video görüntüleri, konuya ilişkin bir mektup ya da bülten eşliğinde 
basın-yayın kuruluşlarına gönderilebilir. Fotoğraflar kâğıda basılmış ya da bir CD’ye kaydedilmiş 
olabilir. Video görüntüleri de kasete, CD ya da DVD’ye kaydedilmiş olarak gönderilebilir. 

Internet bağlantılarının hızlanma ve yaygınlaşmasına ek olarak sayısal görüntü, ses ve video 
dosyalarının boyutlarının son yıllarda geliştirilmiş sıkıştırma teknikleri yardımıyla küçültül-
mesi, bu tür dosyaların Internet üzerinden sunulmasında ve gönderiminde büyük artışa yol 
açmıştır. Bunun bir sonucu olarak, web siteleri gittikçe artan bir biçimde görüntü, ses ve video 
dosyaları içermektedir. 

Blog’larda genellikle 
okurların blog 
içeriğiyle ilgili görüş 
ve yorumlarına 
da yer verilmesi, 
STK’ların kendileri ve 
etkinlikleriyle ilgili 
geribildirim alması 
bakımından önem 
taşır.

Blog’larda genellikle 
okurların blog 
içeriğiyle ilgili görüş 
ve yorumlarına 
da yer verilmesi, 
STK’ların kendileri ve 
etkinlikleriyle ilgili 
geribildirim alması 
bakımından önem 
taşır.
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Fotoğraf ile video arasında bir nitelik taşıyan sunumlar da yine aynı nedenle büyük yaygın-
lık kazanmıştır. “PowerPoint Sunumu” olarak da bilinen bu uygulamada çok sayıda fotoğraf, 
metin ve ses dosyası, bir saydam gösterisi gibi düzenlenip, örneğin bir toplantıda katılımcılara 
sözlü açıklamalar eşliğinde gösterilebilir. Ayrıca, böyle bir sunum Internet üzerinden ya da 
CD’ye kaydedilerek hedef gruplara gönderilebilir, web sitesinde kullanıma açılabilir. Bu tür 
sunumların değişen koşullara ve durumlara uyum sağlamak amacıyla kolayca değiştirilebil-
mesi, yenilenip güncellenebilmesi, STK’lara kendilerinin ve etkinliklerinin tanıtımında yeni 
olanaklar sunmuştur (Ayrıca bkz. Soru 17 ve 18).

Bu üç ana başlığın yanı günümüzde sıkça kullanılan başka bir yöntem de cep telefonu tek-
nolojisidir. Sivil Toplum Kuruluşları üyeleriyle ve hedef gruplarına cep telefonu mesajları gönde-
rebilirler ya da mesajlı bağış kampanyaları düzenleyebilirler. Ayrıca cep telefonu saha çalışmaları 
yapan STK’lar için de iletişim alanında çok büyük kolaylık sağlar. Örneğin yasadışı avlanma 
konusunda ihbarların anında yetkililere iletilmesi, bir Akdeniz foku görüldüğünde halkın hemen 
ilgili STK ya da kamu kurumuna haber vermesi cep telefonu teknolojisi ile mümkün olmuştur. 
Bu teknolojinin verimli bir biçimde kullanılması STK’ların iletişim başarılarını artırabilir. 

5. Seçilen hedef gruplarına uygun iletişim araçları nasıl 
belirlenir?

İletişimin başarısı için şu üç koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekir: 
a. önce hedefinizi, yani iletiyi göndereceğiniz kişi ya da kuruluşları doğru biçimde 

belirlemeli; 
b.  mesajın, hedef kişi ya da kuruluşun ilgi duyacağı ve anlayacağı bir biçimde oluştu-

rulduğundan emin olmalı; 
c.  iletim için en doğru kanalı ve iletişim aracını seçmelisiniz. 

İlk iki koşulu yerine getirdikten sonra sıra, uygun iletişim kanalının ve aracının seçimine 
gelmiş demektir.

Kullanabileceğiniz farklı iletişim kanallarının başında yüz yüze görüşmeler gelir. Özellikle 
bir projenize destek bulmak için uğraşıyorsanız, olası destekçi kuruluş ya da onun halkla ilişki-
ler şirketi yetkilileriyle yüz yüze görüşmek en iyi iletişim yolu olabilir. Kuşkusuz, sözlü iletişi-
min söz konusu olduğu bu durumda basılı malzeme ve/veya görsel/işitsel malzemelerle mesa-
jınızı desteklemek yararlı olacaktır. Öte yandan, üyeleriniz ile çalışanlarınızı ve gönüllülerinizi 
bilgilendirmek istediğinizde bir toplantı düzenleyebilirsiniz. Buna karşılık, onlara postayla ya 
da Internet üzerinden mektup ya da bülten göndererek de aynı amaca ulaşabilirsiniz. Eğer he-
def grubunuz çok fazla sayıda kişiyi kapsıyorsa ve bu gruptaki kişileri belirleyip onlara tek tek 
ulaşma olanağınız yoksa, gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarından ya da 
web sitesi, e-bülten gibi Internet araçlarından yararlanmak daha akılcı bir yöntem olabilir.  

Başka bir deyişle, herhangi bir mesajın hangi yoldan ve hangi araç kullanılarak iletileceği 
genellikle mesajın niteliğine ve iletişimin hedef grubuna ya da gruplarına bağlı olarak belirlenir. 
Örneğin, hedef grubunuzdaki kişilerin çoğunun Internet erişimi yoksa, onlara web siteniz ya 
da e-bültenleriniz yoluyla ulaşmaya çalışmak anlamlı olmayacaktır. Benzer biçimde, eğitim dü-
zeyi düşük kişilere ulaşmada görsel/işitsel malzemelerin kullanılması daha iyi sonuç verecektir. 
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Daha önce de belirtildiği gibi, iletişimin amacı, konusu, mesajın niteliği ve hedef grubuna ek 
olarak, farklı iletişim türlerinin ve iletişim araçlarının maliyetleri de iletişim yolu ile iletişim 
aracı seçiminde etkili olacaktır. Örneğin, eğer bir STK’nın web sitesi varsa, etkinlikler ve destek 
aranan projeler hakkında bilginin siteye konulmasının maliyeti sıfıra yakındır. Buna karşılık, 
aynı bilgileri içeren bir bültenin basılarak, önceden belirlenmiş bir listedeki kişi ve kuruluşlara 
posta yoluyla iletilmesinin yol açacağı basım ve gönderim giderleri çok yüksek olabilir. Her du-
rumda, en etkili ve verimli çözümü bulmak için var olan seçenekleri kapsayan bir fayda-maliyet 
analizi yapmanız yararlı olacaktır. 

6. İletişim stratejisi nedir, nasıl hazırlanır?
Bir STK için hedef gruplarla ve özellikle medyayla, yani basın yayın organlarıyla iletişim 

rasgele değil, belirli bir plan ve programa uygun olarak yürütülen bir dizi etkinliği içerdiği 
ölçüde başarılı olabilir. Bütün bu etkinlikler topluma belirli mesajları ulaştırmakla, iletmekle 
ilgilidir. Bu bağlamda, iletişim stratejisi söz konusu etkinlikleri bütüncül bir yaklaşımla ele 
alıp, iletimin en iyi nasıl gerçekleştirileceğini ortaya koyar. Bir STK olarak toplumun düşünce, 
davranış ve tutumlarını etkilemeyi, bunları değiştirmeyi amaçladığınıza göre, iletişim stratejisi 
de bu amacı paylaşacak, daha doğrusu bu amaca hizmet edecektir. Dolayısıyla, iletişim strate-
jisinin örgütün vizyon ve misyonuyla uyumlu ve tutarlı olması gerekir. 

İletişim stratejinizi oluştururken, ilk olarak kuruluşunuzun amacını ve işlevini herhangi bir 
yanlış anlamaya yer bırakmayacak kadar açık bir biçimde ortaya koymanız gerekir. “Biz kimiz 
ve ne yapmak istiyoruz” sorularına böylece yanıt verdikten sonra, hedef gruplarınıza hangi me-
sajı ya da mesajları vermek istediğinizi belirlemelisiniz. Bir sonraki iş kalemi, kuruluşunuzun o 
güne kadar yürüttüğü iletişim etkinliklerinin ve bunlardan elde edilen sonuçların bir envante-
rini çıkarmaktır. Medyayla kurulan ilişkilerin geçmişi ve o günkü durumu da bu aşamada orta-
ya konulacaktır. Böylece kuruluşunuzun ne olduğunu, ne yapmak istediğini, topluma iletmek 
istediği mesajları ve iletişim alanında gelinen noktayı belirledikten sonra, örgüt olarak sahip 
olduğunuz kaynakları da saptamanız gerekir. Bu son nokta, ne yapabileceğinizle ilgilidir.

İletişim Stratejisini Sistematik Hale Getiren Tablo 
Kuruluşun Amacı

İletişim Çalışmasının Hedef Grubu

İletişim Çalışmasında Verilmek İstenen Mesajlar

İletişim Alanında Kuruluşun Geldiği Nokta

İletişim İçin Ayrılan Kaynak

Destek Sağlayabilecek Kişiler/Kurumlar

İletişim Çalışmalarında Görev Alacak Kişiler

İletişim Çalışmalarının Zaman Planlaması

Kurulması Gereken Kritik İlişkiler

Kullanılacak İletişim Araçları

Geribildirim Edinme Yöntemleri

İletişimin amacı, 
konusu, mesajın 
niteliği ve hedef 
grubuna ek olarak, 
farklı iletişim türlerinin 
ve iletişim araçlarının 
maliyetleri de iletişim 
yolu ile iletişim aracı 
seçiminde etkili 
olacaktır.

İletişimin amacı, 
konusu, mesajın 
niteliği ve hedef 
grubuna ek olarak, 
farklı iletişim türlerinin 
ve iletişim araçlarının 
maliyetleri de iletişim 
yolu ile iletişim aracı 
seçiminde etkili 
olacaktır.
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Yukarıdaki verilere dayalı olarak hazırlayacağınız iletişim stratejisi, kuruluşunuz ile hedef 
gruplarınız arasında bilgi alışverişi ve etkileşim yaratmaya, ayrıca bu ilişkileri sürekli kılmaya 
yönelik olmalıdır. Bu strateji, tek yönlü bir iletişimi değil, yürütülecek iletişim etkinliklerine 
bağlı olarak hedef gruplarınızdan kuruluşunuza yönelecek tepkileri, yani geribildirimleri de 
kapsamalıdır. İletişim planı ise, iletişim stratejisini uygulama aşamasında yürüteceğiniz etkin-
likler ile bu amaçla kullanacağınız yöntem ve araçları kapsayacaktır. Ne var ki, konuyla ilgili 
bazı kaynaklarda iletişim stratejisi-iletişim planı ayrımı yapılmamakta; tek bir çalışmadan söz 
edilerek, iletişim stratejisi ya da planı olarak adlandırılmaktadır.

STK’larda iletişim stratejisi ve planı üzerine çalışan uzmanlar, iletişim stratejisi ve planı 
hazırlarken belirli temel ilkelerin göz önünde bulundurulması gerektiği görüşündedir. İletişim 
planının kanıtlanabilir bilgi ve veriler dikkate alınarak hazırlanması ve iletişim etkinliklerinde 
yalnızca doğru ve inandırıcı bilgilere yer verilmesi bu ilkelerin başında yer alır. Yürütülen et-
kinliklerin sonuçlarının izlenmesi ve bu sonuçlara bağlı olarak, gerektiğinde iletişim planının 
değiştirilmesi de bu ilkeler arasındadır.

İletişim planı, kuruluşunuzun medyayla ilişkilerinde yol gösterici olmalı, uygulama için 
gerekli hazırlıklar, yürütülecek etkinliklerin sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılacak 
ölçü ve ölçütler ile ilişki kurulacak kuruluşlara ilişkin bilgileri içermelidir. Bu plan, hedef grup-
larınıza iletilecek mesajları ve bunların iletimi için yararlanılacak iletişim kanalları ile iletişim 
araçlarını da kapsamalıdır. İletişim planı sırasıyla, halkla ilişkiler ve medya ilişkileri planların-
dan oluşur. Tarih Vakfı tarafından yayımlanan, Ayşe Çavdar’ın hazırladığı Yerel Tarih Grupları 
İçin Kamuoyu Oluşturma ve Halkla İlişkiler Kılavuzu’na (2001) göre, halkla ilişkiler planında, 
“neyin tanıtılacağı, bu tanıtımda kimlerin hangi görevleri üstleneceği, hangi kritik ilişkilerin 
kurulacağı, bu ilişkilerde hangi bilgilerin ve yan ilişkilerin kullanılacağı, çalışmanın yapılması 
için bir fon gerekip gerekmediği, bu fonun nasıl geliştirileceği, kimlerden destek alınacağı gibi 
sorulara yanıt verilmelidir.” Yine aynı yayına göre medya ilişkileri planı ise, “hangi kitle iletişim 
araçlarında, hangi iletişim kişilerine, hangi bilgiler, hangi koşullar altında, hangi kapsamda 
verilecek,” sorularının yanıtlarını içermelidir.  

Özellikle medya ilişkileri planının hazırlanmasında medyanın istekleri ile kuruluşunuzun 
isteklerini karşılaştırmanız yararlı olacaktır. Bir uzmana göre, medya “daha çok izlenmek, okun-
mak ister, bunun için çelişki ve tartışma ister, yalnızca kendisinin sunabileceği bilgiler/haberler 
ister, gündem oluşturmada aktif bir rol ve sansasyon yaratabilecek haberler ister” (Çavdar, 
2001). Buna karşılık, bir STK’nın ne istediği sorusuna, “daha fazla bilinir olmak, doğru tanı-
tılmak, daha fazla destek sağlayabilmek ve geri besleme (yani medya aracılığıyla kamuoyuna 
ulaştırdığımız bilgilerin, bireylerin … tepkisi olarak geri dönmesi)” yanıtı verilmekte ve bu du-
rumun iki taraf arasında çelişkiye yol açtığına dikkat çekilmektedir (Çavdar, 2001). Bu nedenle 
STK’lar, kendilerinin medya kuruluşlarının amaçları için bir araca dönüşmemeleri konusunda 
çok dikkatli ve titiz davranmalı, ancak kamuoyunun kendilerini doğru tanıyıp desteklemesine 
katkıda bulundukları ölçüde bu kuruluşlardan yararlanmalı; onlarla işbirliğine girmelidir. 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da şudur: Hazırladığınız iletişim planı ne kadar 
mükemmel olursa olsun, eğer uygulama için bir plan hazırlamamış ve örgütünüz içinde bir 
görev dağılımı yapmamışsanız, beklentilerinize uygun sonuç almayı bekleyemezsiniz. İyi bir 
iletişim için zorunlu olan “doğru mesajın, doğru araçla, doğru yerde ve doğru zamanda” iletil-
mesi koşulunun, ancak gerçekçi bir iletişim stratejisi ve planının yanı sıra, iyi planlanmış bir 
uygulama süreciyle sağlanacağını unutmayın!

İyi bir iletişim için 
zorunlu olan “doğru 

mesajın, doğru 
araçla, doğru yerde 
ve doğru zamanda” 

iletilmesi koşulunun, 
ancak gerçekçi bir 

iletişim stratejisi ile 
planının yanı sıra 
iyi planlanmış bir 

uygulama süreciyle 
sağlanacağını 

unutmayın!

İyi bir iletişim için 
zorunlu olan “doğru 

mesajın, doğru 
araçla, doğru yerde 
ve doğru zamanda” 

iletilmesi koşulunun, 
ancak gerçekçi bir 

iletişim stratejisi ile 
planının yanı sıra 
iyi planlanmış bir 

uygulama süreciyle 
sağlanacağını 

unutmayın!
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İletişim Aracı Kullanım alanları Göz önüne alınması gereken hususlar Öneriler

Mektuplar Farklı hedef gruplarını bilgilendirmek 
amacıyla ilgili kişi ve kurumlara mektup 
gönderilebilir.

Mektup göndermek maliyetli 
iletişim yollarından biridir. Mektup 
göndermenin maliyeti, basım/çoğaltma 
giderleri yanında, alıcı sayısına ve 
gönderim yöntemine bağlı olarak 
değişen gönderim giderlerinden oluşur.

Mektubun örgütün antetli kâğıdı 
kullanılarak basılmış ya da çoğaltılmış 
olması ve alıcıya ad ve soyadıyla hitap 
edilerek “kişiye özel” kılınması yararlı 
olacaktır.

Bülten ve 
dergiler 

Örgütün etkinlikleri hakkında bilgi 
vermek amacıyla, belirli aralıklarla 
bülten ya da dergi yayımlanabilir.

Dergiler bültenlere oranla daha 
maliyetli iletişim araçlarıdır. 
Dolayısıyla, düzenli bir yayın kararı 
almadan önce, maliyet konusu ayrıntılı 
olarak değerlendirilmelidir.

Afişler Etkinlikleri duyurmak için afişten 
yararlanılabilir. Ayrıca, örgüt 
herhangi bir konudaki görüşünü ya da 
düzenlediği bir kampanyayı duyurmak 
amacıyla da afiş kullanabilir.

Afişlerin tasarım ve çoğaltım giderleri 
görece azdır. Afişlerin bu konuda eğitim 
almış kişilerce tasarlanması, dikkat 
çekici ve çarpıcı olmalarına katkıda 
bulunabilir.

Afiş asmak üzere yer seçiminde, hedef 
grubun mümkün olduğu kadar çok 
sayıda üyesine ulaşmak temel kriter 
olmalıdır.

Broşürler Broşürler genellikle örgütün kendisinin, 
etkinliklerinin ya da düzenlediği 
bir kampanyanın tanıtımı amacıyla 
hazırlanır. Ayrıca, bir eğitim çalışması 
sırasında konuyla ilgili bilgi vermek için 
de broşürden yararlanılabilir.

Broşürün mesajı kısa, net ve kolay 
anlaşılır olmalı ve tasarımı görsel 
bakımdan çekici olmalıdır.

Tanıtım 
dosyası

Gerek basın-yayın kuruluşlarını ve 
gazetecileri, gerek olası destekçileri 
ve kuruluşla ilgilenen kişileri 
bilgilendirmek için kullanılan etkin 
iletişim araçlarından biridir.

Dosyada kuruluşun misyon ve vizyonu, 
kısa tarihçesi, kurucuları ve yöneticileri 
ile çalışmaları hakkında bilgi içeren 
belgeler, kuruluşun logosu ile iletişim 
bilgileri bulunmalıdır.

Tanıtım dosyasının içinde kuruluşla 
ilgili görsel ve işitsel malzemelerin 
bulunduğu bir CD de yer alabilir.

Web sitesi Web siteleri aracılığıyla STK’lar ilgi 
ve etki alanlarını genişletmekte, yakın 
çevrelerinin dışındaki kişi ve gruplarla 
da ilişki kurabilmektedir. 

Web sitesi genel kullanıma açılmadan 
önce kontrol edilerek, istenilen 
biçimde çalışıp çalışmadığı sınanmalı 
ve belirlenen yanlışlar düzeltilip, 
eksiklikler giderilmelidir.

Kuruluşun ciddiyetini ve titizliğini 
göstermesi bakımından, web sitesinin 
içerdiği bilgileri belirli aralıklarla 
güncellemek gerekir.

Web sitesinde mutlaka kuruluşu ve 
etkinliklerini tanıtıcı bir bölüm ile 
duyuruların yer alacağı bir bölüm 
bulunmalıdır.

E-mektup ve 
e-bültenler

STK’ların hedef gruplarını, kendileri 
ve etkinlikleri hakkında bilgilendirmek 
için kullandıkları mektup ve bülten 
gibi belgeler Internet üzerinden de 
gönderilebilir.

E-posta ile gönderilecek bu tür belgeleri 
hazırlarken, sayfa düzeninin gönderim 
sırasında bozulmaması için gerekli 
önlemleri almak gerekir. Ayrıca, 
oluşturulacak dosyanın çok büyük 
olmamasına dikkat etmek önemlidir.

E-mektup ya da e-bültenin 
gönderileceği kişi ve kuruluşların 
listesinin dikkatle hazırlanmasında ve 
belirli aralıklarla güncellenmesinde 
yarar vardır.

E-gruplar Internet üzerinde oluşturulan ve e-grup 
olarak bilinen paylaşım ve tartışma 
grupları aracılığıyla farklı kişi ve 
kurumlarla iletişim kurulabilir, onların 
görüş ve değerlendirmeleri, desteği 
sağlanabilir.

E-gruplarda tartışmaları “moderatör” 
olarak adlandırılan kişi yönetir ve 
yönlendirir. Dolayısıyla, böyle bir grup 
oluşturmanın bir emek/zaman maliyeti 
olduğu dikkate alınmalıdır.

E-grup üyelerinin uymak zorunda 
oldukları düzenleme ve kuralları gruba 
katılım çağrısıyla birlikte göndermek 
ve/veya grubun ana sayfasına koymak 
yararlı olacaktır.
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7. STK’lar içinde ilişki ve iletişimi nasıl sağlanır; 
araçları nelerdir?

Bir STK’nın verimli ve uyumlu çalışması, o kuruluşun yöneticileri, üyeleri, çalışanları ve 
gönüllüleri arasında sağlıklı bir iletişimi gerektirir. Örgüt içi iletişimin temel amaçları, örgüt 
mensuplarını bilgilendirme, örgüt çalışmaları için güdülenimin (motivasyon) ve desteğin güç-
lendirilmesi olarak belirlenebilir. Başka bir deyişle, bu iletişim kuruluşun vizyon ve misyo-
nunun kişisel düzeyde benimsenmesine ve içselleştirilmesine katkıda bulunmalıdır. Örgüt içi 
halkla ilişkiler çalışması da bu amaca yönelik olmalıdır. 

Bir kuruluşu oluşturan farklı kişilerin kuruluşun vizyon ve misyonunu benimsemeleri, iç-
selleştirmeleri ve bu amaçla sorumluluk üstlenmeleri kuruluşun başarısı açısından büyük önem 
taşır. Örgüt mensuplarının bu özelliklerini çalışma ve etkinliklerinin her aşamasında göster-
meleri, karşılarındakilere hissettirmeleri, kuruluşun halkla ilişkiler çalışmalarının başarısına da 
katkıda bulunacaktır.     

Bir STK içindeki iletişim çeşitli biçimler alabilir. Ancak, hangi iletişim yöntemi benim-
senirse benimsensin, örgüt içi ilişki ve iletişime katkıda bulunacak kurumsal mekanizmaların 
geliştirilmesi gerekir. Bu mekanizmalar bilgi ve deneyimin sürekli ve düzenli olarak paylaşıl-
masına yardımcı olmalıdır. Düzenli personel/üye toplantıları bu bakımdan büyük önem taşır. 
Yüz yüze iletişime dayalı bu toplantılarda yöneticiler kuruluşla ilgili gelişmeler ve sorunlar 
konusunda çalışanları/üyeleri bilgilendirmeli, onların görüş ve önerilerini almalıdır. Bu tür 
toplantıların hangi aralıklarla yapılacağı bir kuruluştan öbürüne değişmekle birlikte, genellikle 
personel toplantısı sıklığının haftada bir ile ayda bir arasında olması uygun olacaktır. Üye 
toplantıları ise daha seyrek olabilir. Özellikle bir sonraki yıla ilişkin plan ve programlar ha-
zırlanmadan önce bir personel toplantısı düzenleyip, bu tür plan ve programları uygulayacak 
kişilerden görüş ve öneri almak uygulamanın başarısına katkıda bulunacaktır. 

Birden fazla yerde ofisi bulunan STK’larda örgüt içi ilişki ve iletişim ile koordinasyonun 
sağlanması birtakım ek güçlüklerle karşılaşacaktır. Bunlar ancak ofisler arasında karşılıklı ve 
eksiksiz bilgi ve deneyim aktarımı sağlanarak aşılabilir. Örneğin, şubeleri olan bir STK’nın 
merkezinde yapılan personel/üye toplantılarında dile getirilen görüş ve öneriler ile alınan ka-
rarlar şubelere de iletilmeli, onlardan da bu konulardaki görüş ve önerileri istenmelidir. Eğer 
olanaklıysa, şubelerin merkezdeki toplantılara telekonferans yöntemiyle katılması bu bakım-
dan çok yararlı olacaktır.     

Gelişmiş bazı STK’larda ofis içi elektronik iletişim sisteminin (intranet) olması örgüt içi ile-
tişimi kolaylaştırır. Böylece çalışanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı hızlı bir biçimde ger-
çekleştirilebilmekte, düzenli personel toplantısı gereksinimi azalmaktadır. Benzer bir olanak da 
kuruluşun web sitesi üzerinden sağlanabilir. Web sitesinin belirli bir bölümü yalnız kuruluş çalı-
şanlarına açık olabilir. Çalışanlar bu bölüme önceden belirlenmiş bir şifreyi kullanarak girip, hem 
bu bölümdeki bilgileri okuyabilir hem de görüş ve önerilerini burada dile getirebilirler. Böyle bir 
olanak kuruluşun üyeleri ile gönüllüleri için de sağlanabilir. Böyle bir uygulama birden fazla yerde 
ofisi bulunan STK’larda koordinasyonun sağlanmasına da katkıda bulunacaktır. 

Gönüllü ve üyelerle iletişimde düzenli mektup ya da bülten gönderimi sık kullanılan, yararlı 
bir yöntemdir. Bu gönderim postayla ya da Internet üzerinden olabilir. Bir e-posta ağı ya da e-
grup oluşturmak da bilgilendirme ve görüş alışverişine katkıda bulunacaktır (bkz. Soru 20).
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Örgüt içi iletişimde hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, kuruluşu oluşturan kişilere karşı 
açık ve saydam olmak ve böylece bir güven ortamı oluşturmak temel kural olmalıdır. Ayrıca, 
örgüt içi iletişim çalışmalarının sürekliliği sağlanmalıdır. Başka bir deyişle, örneğin üye top-
lantıları yalnız yöneticilerin başları sıkıştığında başvurdukları bir yöntem olmamalı ve üyeler 
tarafından da böyle görülmemelidir. Üyelerin bu tür toplantılarda dile getirdikleri görüşlerin 
dinlendiğine, dikkate alındığına inanmaları da önemlidir. Bu amaçla, her üye toplantısından 
sonra, toplantıda konuşulanları, dile getirilen görüş ve önerileri özetleyen bir toplantı tutana-
ğının yalnız katılımcılara değil, bütün üyelere gönderilmesine özen gösterilmelidir.

Son olarak, gönüllülerle ilişkiler konusunda sıkça rastlanan bir soruna değinmek gerekir. 
Kuşkusuz, bir STK için gönüllü çalıştırmak çok önemli ve yararlıdır. Mali kaynak darlığı ve 
bundan kaynaklanan nitelikli personel kıtlığı, gönüllüler yardımıyla bir parça da olsa aşıla-
bilmektedir. Ne var ki, çalışmaya istekli gönüllülerin var olmasına karşılık, birçok kuruluşta 
gönüllüler doğru yönlendirilememekte, bu da onların zaman içinde ilgilerini yitirerek örgütten 
uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Bu sorunu çözmek için, her şeyden önce gönüllü çalıştır-
manın maliyetinin sıfır olmadığını anlamak ve buna göre davranmak gerekir. Kuruluşta ne iş 
yaparsa yapsın, her gönüllü  daha baştan hem örgütün vizyon ve misyonu hem de çalışmala-
rı konusunda bilgilendirilmelidir. İkinci olarak, yapacağı işin neye yarayacağı ve örgüt çalış-
malarının oluşturduğu büyük resmin neresinde yer alacağı kendisine inandırıcı bir biçimde 
anlatılmalıdır. Son olarak, bu kişiler gönüllü çalışmanın getirdiği sorumluluklar konusunda 
aydınlatılmalıdır. Özetle, gönüllü emeğin bir STK’ya katkıda bulunabilmesi için, gönüllülerin 
özellikle ilk başlarda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekir. Bu da başta emek ve zaman olmak 
üzere kaynak kullanımını gerektirir. Bunlar yapılmadığı takdirde, gönüllülerin doğru yönlen-
dirilmesi ve kendilerinden beklenen katkıyı yapmaları beklenmemelidir.

8. STK’lar arası ilişki ve iletişimde yerel/ulusal/
uluslararası iletişim ağlarının etki ve yararları nelerdir?

Genel olarak Türkiye’deki STK’ların birbirleriyle iletişim ve ilişki kurma, birlikte hareket 
etme konularında pek aktif ve etkili olmadıkları gözlenmektedir. Bunun sonucunda STK’lar 
arasında kurulmuş etkili ortaklıklar bir yana, iyi işleyen sağlıklı iletişim ve ilişki ağlarına bile az 
rastlanmaktadır. Bu durumun bir nedeni, aynı alanda faaliyet gösteren STK’ların birbirlerini 
‘rakip’ olarak görmeleri olabilir. Özellikle, varlığını büyük ölçüde yurtiçi ve yurtdışı kaynak-
lardan sağlanan hibelerle gerçekleştirdikleri projeler yardımıyla sürdüren kuruluşlarda böyle 
bir anlayış baskındır. Bazı STK’larda ve yöneticilerinde görülen benmerkezci ve kariyerist yak-
laşımlar bir başka olumsuzluk kaynağıdır. Bunlara bir de toplumun diğer kesimleri gibi sivil 
girişimler alanında da gözlemlediğimiz “demokrasi kültürünün zayıf ve yerleşmemiş olması” 
gerçeğini eklediğimizde, ortaya düzeltilmesi, iyileştirilmesi gereken bir tablo çıkmaktadır. STK 
alanındaki bu kopukluk ve dağınıklık söz konusu kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşı-
mı ile verimli işbirliklerini engellemekte, gereksiz tekrarlara ve kaynak israfına yol açmaktadır. 
Bu durumun üstesinden gelinmesi, STK’ların kaynaklarını daha verimli kullanmalarına yol 
açacak, aynı kaynaklarla daha fazla iş yapmalarına olanak sağlayacaktır.
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9. STK’lar arası ilişki ve iletişimde başlıca sorunlar 
nelerdir? 

STK’lar arasında işbirliği için yerel ve ulusal platformlar ve iletişim ağları yararlı olabilir. 
Bir STK için bu yönde ilk adım, kendi ilgi ve etkinlik alanındaki diğer kuruluşları, platform 
ve iletişim ağlarını belirlemek olacaktır. Günümüzün Internet dünyasında, böyle bir araştırma 
web üzerinden kolayca, örneğin Google ya da Yahoo gibi bir arama motoru yardımıyla yapıla-
bilir. Bu amaçla, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (www.stgm.org.tr) web sitesindeki ve-
ritabanlarından da yararlanılabilir. Bölgesel Çevre Merkezi tarafından hazırlanan veritabanları 
da özellikle uluslar arası alandaki kuruluşlar, uzmanlar, bilgi merkezlerine erişimi kolaylaştır-
maktadır (www.rec.org). REC Türkiye’nin web sitesinde yer alan kurumlar veritabanı sadece 
STK’lar değil, çevre ile ilgili kamu kurumları, çevre alanında çalışan yerel yönetimler ve aka-
demik kuruluşları da barındırır (www.rec.org.tr). Ayrıca REC Türkiye web sitesi bünyesinde 
oluşturulan çevre wiki sayfası STK’ların paylaşımını teşvik eden ve kolaylaştıran bir araçtır. Bir 
başka kaynak ise Tarih Vakfı’nın Sivil Toplum Kuruluşları Rehberi 2005 (2005) adlı yayınıdır. 
Ama yayımlanışından bugüne kadar geçen sürede bu rehberdeki pek çok bilginin geçerliğini 
yitirmiş olabileceğini akılda tutmak gerekir. 

Aynı alanda faaliyet gösteren diğer STK’larla Internet üzerinden ilişki kurabilirsiniz. Onlar-
la iletişim ve ilişki kurmanın bir yolu da aralarında bilgi, görüş ve deneyim alışverişini sağlayan 
toplantılar düzenlenmesidir. Yüz yüze iletişime dayalı bu tür toplantılar belirli bir konuda ortak 
basın duyurusu ya da bülteni veya eylem planı hazırlanması için de yararlı olabilir. Özellikle 
yerel düzeyde işbirlikleri ve ortaklıklar için yüz yüze iletişim büyük önem taşır. 

STK’lar arasındaki bir iletişim ağının yararlı olması için her şeyden önce katılımcıların ken-
di etkinlikleri konusunda birbirlerini ağ üzerinden bilgilendirmesi gerekir. Katılımcılar böylece 
yalnız birbirlerinin ilgi alanları hakkında değil, ne yaptıkları ve geleceğe ilişkin planları hakkın-
da da bilgi sahibi olabilir. Böyle bir bilgilendirme olmadan işbirliği sağlanması, ortak eylemler 
geliştirilmesi düşünülemez. STK’ların sahip oldukları uzmanlıkların belirli projeler için bir 
araya getirilmesinde de bu tür ağlardan yararlanılabilir. 

İster yüz yüze iletişim yoluyla, ister Internet üzerinden oluşturulmuş olsun, STK’lar ara-
sında işbirliklerine konu olan ortak proje ya da işin içerik ve kapsamının iyi tanımlanmış ve 
ortakların karşılıklı hak ve sorumluluklarının açık bir biçimde belirlenmiş olması gerekir. Bu, 
daha işin başında bazı güçlüklere yol açsa da, STK’lar arası işbirliği ve ortaklıkların sağlıklı bir 
biçimde işlemesi için zorunludur.

Uluslararası iletişim ağlarından yararlanarak, dünyanın farklı yerlerindeki kişi ve kuruluş-
larla iletişim kurabilir; onların görüş ve değerlendirmelerini, desteğini alabilir; hatta onları 
ortak bir amaç çevresinde bir araya getirebilir ve harekete geçirebilirsiniz. Ayrıca, bu tür ağ-
lar yardımıyla STK’ların yararlanabileceği yurtdışı mali kaynaklar konusunda bilgi edinebilir; 
uluslararası proje ortaklıkları geliştirebilirsiniz. Örneğin, Avrupa Birliği (AB) programlarıy-
la ve özellikle 7. Çerçeve Programı’yla ilgili proje ortakları bulma konusunda, AB’ye bağlı 
CORDIS’in (Community Research & Development Information Service) http://cordis.euro-
pa.eu/fp7/partners_en.html adresindeki web sitesinden yararlanabilirsiniz.

Yalnız Türkiye’deki değil, dünyanın diğer ülkelerindeki sivil ağlar konusunda da yararlı bir 
kaynak, Yasemin Dinç’in hazırladığı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından yayımlanan 
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Dünya, Avrupa ve Türkiye’de Sivil Ağlar Rehberi (2007) adlı kitaptır. Bu kitapta, STK ağları, 
İnsan Hakları, Çevre Hakları, Çocuk Hakları, Gençlik, Engelli Hakları, Toplumsal Cinsiyet, 
Kültür/Kültürel Haklar ve Diğer başlıkları altında sınıflandırılmış olarak verilmektedir. 

10. Basın-yayın mensuplarıyla ilişki ve iletişim nasıl 
kurulur? Nelere dikkat etmek gerekir?

Her ne kadar son yıllarda çevre konularının önem kazanmasına paralel olarak durum biraz 
değişmekte olsa da, basın-yayın organları genellikle STK haberlerine pek yer vermezler. Bu dü-
şünce, görüş ve önerilerini topluma duyurmak isteyen STK’lar için önemli bir engel oluşturur. 
Bu durumun iyileştirilmesi için basın-yayını, yani medyayı iyi tanımaları ve onlarla iyi ilişkiler 
kurmaları gerekir.

Basın-yayın mensuplarıyla kurulacak ilişki, STK’nın düşünce, görüş ve etkinliklerinin be-
lirli kişilere düzenli olarak bildirilmesi, özel röportajlar, brifingler verilmesi, onlar için geziler, 
hatta eğitimler düzenlenmesi gibi farklı biçimler alabilir. Bütün bunların önkoşulu, sağlıklı bir 
medya veritabanı oluşturulması ve güncel tutulmasıdır. Ancak böyle bir veritabanından yarar-
lanarak istediğiniz bilgileri en seri biçimde doğru kişilere ulaştırabilirsiniz. Böyle bir veritabanı 
yerel, ulusal ve uluslararası basın-yayın kuruluşlarını, bunların basılı ve elektronik (web sitesi) 
yayınlarını kapsamalı, buralardaki editör, yapımcı, yazı işleri müdürü, haber müdürleri, köşe 
yazarları, muhabirler ve diğer ilgili kişilerin iletişim bilgilerini içermelidir. Veritabanının yılda 
en az iki kez güncellenmesi her zaman yeni kalmasına katkıda bulunacaktır.

Veritabanınızdaki kişilerin yayımlanmış haberleri ile radyo ve televizyon programlarına da-
yanarak, kuruluşunuz ve etkinlik konularınızla ilgili görüş ve değerlendirmelerini belirlemek; 
sonra da bu bilgileri veritabanınıza işlemek çok yararlı olacaktır. Böylece, basın-yayın men-
suplarının kuruluşunuza ve etkinliklerinize karşı nasıl tavır alacaklarını önceden kestirmeniz 
olanaklı olabilir. Özellikle ulusal basın-yayın organlarıyla ilgili bilgileri yayınlarından ve web 
sitelerinden sağlayabilirsiniz. Yerel medyayla ilgili bilgilere ise Bağımsız İletişim Ağı’nın www.
bianet.org adresindeki web sitesinde erişebilirsiniz. 

Medyayla ilişkilerde kişisel tanışıklıkların ve bağlantıların önemi, genellikle bilinen bir hu-
sustur. Ama bu, tanıdığınız kişilere gönderdiğiniz her türlü bilgi, duyuru ya da bültenin med-
yada yer alacağı anlamına gelmez. Gönderdiğiniz haberin kitle iletişim araçlarında yer alması 
için şu nitelikleri taşıması gerekir: Haber güncel olmalıdır. Bu, içerdiği bilgilerin yeni olması 
anlamına gelir. İkinci bir nitelik: haberin ilginç olmasıdır. Bir haber gündemdeki bir konuyla 
ilişkili ya da sıra dışı olduğu için ilginç olabilir. Son olarak, haberin uydurma değil, gerçek bir 
olaya dayanması gerekir (bkz. Soru 12). Kuruluşunuzla ilgili bir haber söz konusu olduğunda, 
önce bu haberin yukarıdaki nitelikleri taşıyıp taşımadığını belirlemeli; sonra da haberin yerel 
ya da ulusal düzeyde olduğunu değerlendirerek, ona göre bir basın ilişkisi kurmalısınız.

Genellikle, basın-yayın mensuplarıyla ilişkilerde dürüst, içten ve açık sözlü olmak; arkadaş-
ça davranmak; haberinizin yayımlanması için ısrarcı olmamak; yayımlanmadığında da sitemde 
ve şikayette bulunmamak önerilir. Bunlara ek olarak, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin 
bir yayınında yer alan, basının STK’lardan beklentilerini de medya ilişkilerinizde göz önünde 
bulundurmalısınız (Güder ve Demircan, 2006):
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• “Basın bültenlerinin daha fazla görsel malzeme ile desteklenmesi,
• Yürütülen kampanyalarda basınla daha yakın ilişki kurulması,
• Duyurulmak istenen konuların halkın ilgi göstereceği biçimde sunulması,
• İstanbul basınının, Anadolu’daki STK etkinliklerine muhabir yollamasının 

beklenmemesi,
• Medyanın önceliklerinin STK’larınkinden farklı olduğunun unutulmaması,
• Basın duyurularının son anda değil, zamanında gönderilmesi,
• Basın duyurularının yalnızca bazı basın mensuplarına değil, kurumdaki ilgili herkese 

gönderilmesi.”
Ayrıca bkz. Soru 13, 14 ve 15.

11. Destekçilerle ilişki ve iletişim nasıl kurulur?
Türkiye’de de STK’lar projelerini ve etkinliklerini gittikçe artan ölçüde destekçilerinden, 

yani sponsorlarından sağladıkları kaynaklarla gerçekleştirmektedirler. Çoğunluğunu özel sek-
tör kuruluşlarının oluşturduğu destekçiler ile STK’lar arasındaki ilişkiler de temelde, kurum-
lar arasında profesyonel bir ilişki biçimini almaktadır. STK’ların bu ilişkiden sağladığı yarar, 
böylece kendi vizyon ve misyonlarıyla uyumlu projelerini uygulama olanağı bulmaları şeklinde 
özetlenebilir. Destekçiler ise böyle bir ilişkiye salt “hayırsever” oldukları için girmemektedirler. 
Onlar da bu ilişkiyi, kendi iletişim, tanıtım ve halkla ilişkiler stratejilerini uygulamanın bir ara-
cı olarak görmekte; böylece toplumdaki saygınlıklarını ve ticari başarılarını artırmayı hedefle-
mektedirler. Dolayısıyla, toplum yararına olduğunu düşündükleri projedeki katkılarının açıkça 
dillendirilmesini, en uygun araçlarla kamuoyuna açıklanmasını beklerler; isterler. Son yıllarda 
sosyal sorumluluk projelerinin özel sektör kuruluşlarında toplam kalite yönetimi bakımından 
taşıdığı önemin vurgulanması da STK’lar ile özel şirketler arasındaki destekçilik ilişkilerinin 
yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır. Sözün kısası, burada vurgulanmak istenen, karşılıksız 
bir destekten değil, ilişkideki iki tarafın çıkarları arasında bir dengenin bulunmasıdır. Bu an-
lamda, söz konusu olan tek yanlı bir “destek” değil; bir “proje ortaklığı”dır. 

Bunun için, herhangi bir özel şirkete destek için başvurmadan önce mutlaka, sağlayacağı 
destek karşılığında bu şirkete ne verebileceğinizi; yani şirketin kurulacak “proje ortaklığı”ndan 
çıkarının ne olacağı konusunu ciddi biçimde değerlendirmelisiniz. Bu çerçevede, örneğin yürü-
teceğiniz projeyle ilgili her türlü basılı malzemede, yapacağınız basın toplantılarında ve (varsa) 
web sitenizde, destekçi kuruluşun katkısını belirtebilirsiniz. Bunun için söz konusu kuruluşun 
logosunu kullanabilir, düzenleyeceğiniz basın toplantısına bir temsilcisinin katılmasına olanak 
verebilirsiniz. Ayrıca, destekçi kuruluşun kendi basılı malzemelerinde ve web sitesinde sizin 
kuruluşunuza yaptığı katkıyı belirtmesi de söz konusu olabilir. Aslında bu ilişkinin destekçi 
kuruluşa sağlayacağı yarar, uygulayacağınız projenin kamuoyunda ne kadar bilindiği, yani “gö-
rünür” olduğu ve ne kadar ses getirdiğiyle doğru orantılıdır. Başka bir deyişle, hem kendi ku-
ruluşunuz hem de projenizle ilgili tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmanızın başarısıyla yakından 
ilişkilidir. Destekçi kuruluşun ortak projenizle ilgili tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmasının sizin 
kuruluşunuzu da olumlu etkileyeceğini unutmamalısınız.

Herhangi bir projenizle ilgili destekçi ararken ilk bakacağınız yer, projenizin ilgili olduğu 
sektördeki özel şirketler olabilir. Örneğin, sağlık konusundaki bir proje için destekçi aramaya 

Son yıllarda 
sosyal sorumluluk 

projelerinin özel 
sektör kuruluşlarında 

toplam kalite yönetimi 
bakımından taşıdığı 

önemin vurgulanması 
da STK’lar ile özel 
şirketler arasındaki 

destekçilik ilişkilerinin 
yaygınlaşmasına 

katkıda bulunuyor. 

Son yıllarda 
sosyal sorumluluk 

projelerinin özel 
sektör kuruluşlarında 

toplam kalite yönetimi 
bakımından taşıdığı 

önemin vurgulanması 
da STK’lar ile özel 
şirketler arasındaki 

destekçilik ilişkilerinin 
yaygınlaşmasına 

katkıda bulunuyor. 
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Herhangi bir özel 
şirkete destek için 
başvurmadan önce 
mutlaka, sağlayacağı 
destek karşılığında bu 
şirkete ne vereceğinizi, 
yani şirketin kurulacak 
“proje ortaklığı”ndan 
çıkarının ne 
olacağı konusunu 
ciddi biçimde 
değerlendirmelisiniz.

Herhangi bir özel 
şirkete destek için 
başvurmadan önce 
mutlaka, sağlayacağı 
destek karşılığında bu 
şirkete ne vereceğinizi, 
yani şirketin kurulacak 
“proje ortaklığı”ndan 
çıkarının ne 
olacağı konusunu 
ciddi biçimde 
değerlendirmelisiniz.

ilaç şirketlerinden ya da özel sağlık kuruluşlarından başlayabilirsiniz. Bununla birlikte, birçok 
şirketin kendi uğraş alanları dışında olan sosyal sorumluluk projelerine öncelik verdiğini de 
unutmayın. Destekçi bulmada başarınızı belirleyecek bir başka faktör, bu amaçla hazırlayaca-
ğınız, çok bilinen adıyla “sponsorluk dosyası”dır. Bu dosyada hem kuruluşunuz ve projenizle 
ilgili bilgilere hem de destekçi kuruluşun sorumlulukları ile ona sağlayacağınız olanaklara yer 
vermelisiniz. Burada kuruluşunuzla ilgili bilgiler kısa tutulmalı, gerekirse daha fazla bilgi için 
sponsorluk dosyasına tanıtım dosyası eklenmelidir. Destekçi kuruluşa sağlayacağınız olanaklar, 
yanlış anlama ya da yanılgıya yol açmayacak kadar açık ve net olmalıdır. Bir önceki paragrafta 
belirtildiği gibi, destekçi kuruluşun projenizin tanıtım ve iletişim çalışmalarında, örgütünüzün 
(varsa) web sitesinde ve projeyle ilgili basılı malzemelerde nasıl yer alacağı gibi hususlar bu ola-
naklardan bazılarıdır. Son olarak, üst düzey yöneticilerin zamanlarının kısıtlı olduğunu dikkate 
alarak, dosyanın başına bir “yöneticiler için özet” eklemeniz yararlı olacaktır.

Son olarak şu önemli noktalara da değinmek gerekir: 

a.  Özel şirketlerin destekçilik konusundaki çalışmaları ilk aşamada genellikle onlara bağlı halkla 
ilişkiler şirketleri tarafından yürütülür. Dolayısıyla, konuyu önce onlara aktarmalı, hedefleriniz ve 
projeniz konusunda önce onların desteğini almalısınız.

b.  Daha fazla tanıtım olanağı sundukları için, uygulamaya dönük projeler daha çok tercih 
edilmektedir. 

c.  Türkiye’de faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin büyük bölümünde destekçilik konusundaki 
kararlar, şirketin yurtdışındaki merkezinde alınır. Dolayısıyla bu tür şirketlerle destekçiliğe ilişkin 
görüşmelerin bir sonuca ulaşması daha uzun bir süre alabilir. 

d.  Bir STK ile bir özel kuruluş arasındaki destekçilik ilişkisinin, iki tarafın karşılıklı 
yükümlülüklerinin yer aldığı yazılı bir sözleşmeye dayanması gerekir. Böyle bir sözleşme, 
uygulama aşamasında sorun çıkmaması ve çıkabilecek sorunların hızla çözülebilmesi için 
zorunludur. 

e.  Gerek sponsorluk dosyanızda gerek sözleşmenizde projenin uygulama aşamasıyla ilgili bir 
raporlama düzenine yer vermelisiniz. Gerçek bir proje ortaklığı bunu gerektirir. Bu ayrıca, destek 
ilişkisinin sürekliliği açısından da yararlı olacaktır. 

12. Merkezi ve yerel yönetimlerle ilişki ve iletişim 
kurulmasında nelere dikkat edilmelidir?

STK’ların farklı etkinliklerini gerçekleştirmesi bakımından merkezi ve yerel yönetimlerle 
ilişki ve iletişim büyük önem taşır. Her şeyden önce bu etkinlikler merkezi ve yerel yönetimle-
rin belirlediği yasal ve yönetsel çerçeve içinde yürütülmek zorundadır. Dolayısıyla, bir STK’nın 
çalışmalarını herhangi bir yasal ya da yönetsel engelle karşılaşmadan yürütmesi için, söz konu-
su çerçeveyi oluşturan düzenlemeleri iyi bilmesi gerekir. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tara-
fından yayımlanan, Orhan Kemal Cengiz’in hazırladığı Sivil Toplum Kuruluşları İçin Hukuk El 
Kitabı (2007) bu konuda iyi bir başvuru kaynağıdır. Bu kitapta yalnız dernekler ve vakıflarla 
ilgili yasal ve yönetsel düzenlemeler değil; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru, bilgi 
edinme hakkı, ayrımcılık yasağı ve engelli hakları gibi konularla ilgili bilgiler de bulunmakta; 
ayrıca bazı temel yasa ve yönetmeliklere yer verilmektedir.
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Merkezi ve yerel yönetimlerle sağlıklı bir iletişim ve işbirliği için, STK’ların söz konusu 
yönetimlerin yapılanması ile siyasi karar alma ve uygulama süreçleri konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmaları da gerekir. Özellikle devlet kurumlarının yetki ve sorumlulukları konusunda ek-
sik ya da yetersiz bilgi, ilişki kurulacak kurumların seçiminde yanlışlara ve başarısız girişimlere 
yol açabilir. Öte yandan, devlet kurumlarının karar alma ve uygulamada belli güç dengelerini 
gözetmek zorunda olduğu, bunun da süreci yavaşlatabileceği unutulmamalıdır. Aslında, bu tür 
sorunların aşılmasında STK’larla işbirliği, merkezi ve yerel yönetimler için bir olanak sağlaya-
bilir; yeni ve farklı iş yapma yöntemlerini gündeme getirebilir. Üstelik bu devlet kurumları, so-
rumluluk alanlarındaki bazı işleri/hizmetleri o konuda uzmanlaşmış STK’lar aracılığıyla daha 
etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirebilir.   

STK’lar merkezi ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları ile uygulamaları konusunda-
ki bilgi eksiklerini gidermek için http://www.e-devlet.com/ adresinden yararlanabilir. Bu web 
sitesinden merkezi ve yerel yönetimlerin web sitelerine erişebilir, bu kurumlar hakkında bilgi 
edinebilirsiniz. Valilikler ve kaymakamlıklar ile belediyelerin web siteleri, özellikle yerel yöne-
timlerle işbirliği açısından önemli veri kaynaklarıdır. Bunlardan valilik ve kaymakamlıkların 
web siteleri gov.tr, belediyelerinki ise bel.tr uzantılıdır. Dolayısıyla, bunlara ulaşmak için çoğu 
kez www.[il ya da ilçenin adı].gov.tr ya da www.[il ya da ilçenin adı].bel.tr yazmanız yeterli 
olacaktır. İlgilendiğiniz uluslararası antlaşma, yasa, yönetmelik ve tüzükler hakkında bilgiye ise 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bazı STK temsilcilerinin yasama süreci 
konusunda bilgilendirilmesi amacıyla toplantı düzenlenmesi, bu konudaki bilgi eksikliğinin 
giderilmesi için doğru yönde atılmış bir adımdır. Bu uygulamanın genişletilerek sürdürülmesi 
ve başka devlet kurumlarında da benzer uygulamaların başlatılması, bu kurumlar ile STK’lar 
arasında ilişki ve iletişim kanallarının oluşturulmasına ve güçlendirilmesine katkıda bulunacak-
tır. Kuşkusuz, devlet kurumları ile STK’ların “yönetişim” anlayışını benimsemeleri ve birbirle-
rini gerçek paydaşlar olarak görmeleri iki taraf arasındaki ilişki ve iletişimi daha da güçlendire-
cektir. Türkiye’nin pek çok kentinde Yerel Gündem 21 kapsamında gerçekleştirilen ve devlet 
kurumlarının yanı sıra STK’ları da içine alan çok aktörlü birliktelikler, bu tür uygulamaların 
en iyi örnekleri arasındadır. Ayrıca, bazı kentlerde yerel yönetimler ile STK’lar tarafından bir-
likte yürütülen ortak projeler de görülmektedir. Bunun bir nedeni, özellikle Avrupa Birliği’nin 
(AB), yerel yönetimlerin projelerini desteklerken, bazı durumlarda STK’larla işbirliğini şart 
koşmasıdır. Bunun için, proje destekleriyle ilgili AB duyurularının yakından izlenmesi, yerel 
yönetimlerle ilişki ve işbirliği açısından da yararlı olacaktır.

13. Haber Nedir?
Etkinliklerinizi ya da bir konuya ilişkin görüşlerinizi duyurmak için basın-yayın organla-

rına basın duyurusu ya da basın bülteni gönderdiğinizde, ilk dikkat etmeniz gereken nokta, 
gönderdiğiniz metnin haber değerinin olmasıdır. Aksi takdirde duyuru ya da bülteniniz amacı-
na ulaşmayacak; çünkü kitle iletişim araçlarında yer almayacaktır. Bu nedenle, göndereceğiniz 
metin, bir haberin sahip olması gereken nitelikleri taşımalıdır.

Haber aslında bazen görsel ya da sesli malzemeyle desteklenmiş bir metindir. Kitle iletişim 
araçlarında yer alması için bir haberin şu nitelikleri taşıması gerekir: Haber güncel olmalıdır. Bu, 
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içerdiği bilgilerin yeni olması anlamına gelir. İkinci bir nitelik haberin ilginç olmasıdır. Bir haber 
gündemdeki bir konuyla ilişkili ya da sıra dışı olduğu için ilginç olabilir. Son olarak, haberin 
uydurma değil, gerçek bir olaya dayanması gerekir. “Asparagas” deyimi bu niteliği taşımayan 
haberler için kullanılır. Herhangi bir basın-yayın organında yer alan haberlerde yukarıdaki ni-
teliklerden hangisinin ağır bastığı o gazete, dergi, radyo ya da televizyonun haber anlayışını ve 
kalitesini belirler. Örneğin, “magazin basını” deyimi böyle bir değerlendirmeye dayanır.

Haber, bu niteliklere sahip olmanın yanında, ünlü 5N1K kuralına da uymalıdır. Başka bir 
deyişle, 

• Ne oldu?
• Ne zaman oldu?
• Nerede oldu?
• Nasıl oldu?
• Neden oldu?
• Kim yaptı?
sorularının yanıtlarını içermelidir.
Haber metnini oluştururken, her şeyden önce doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamalı, hedef 

grupların anlayacağı sade bir dil ve düşüncelerin açık ve net ifade edildiği yalın bir anlatım kulla-
nılmalı, yazım kurallarına uyulmalıdır. Bunlara ek olarak, eğer kitle iletişim araçlarının haberinize 
yer vermesini istiyorsanız, onların yayın standartlarını ve programlarını da dikkate almalısınız. 

14. Haber/basın bülteni nedir, nasıl hazırlanır ve dağıtılır?
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarında çalışan kişilere çalışmaları-

nız konusunda bilgi vermenin en basit aracı haber ya da basın bültenidir. Kuşkusuz amacınız 
kitle iletişim araçları aracılığıyla daha geniş grupları bilgilendirmektir. Dolayısıyla gönderece-
ğiniz basın bülteninin içerdiği bilgilerin ilginç bulunarak yayımlanması gerekir. Bu nedenle, 
her şeyden önce, bültenin içerdiği haberin ünlü 5N1K koşulunu yerine getirdiğinden emin 
olmalısınız. Başka bir deyişle, “ne, ne zaman, nerede, nasıl, neden ve kim” sorularının yanıtla-
rını içermelidir (bkz. Soru 12).

Basın bülteni hazırlarken şu noktalara dikkat etmek gerekir: 
• Bültende, kim tarafından gönderildiği belli olacak biçimde kuruluşunuzun adı ve lo-

gosu ile iletişim bilgileri bulunmalıdır. Bu iş için kullanacağınız şablon kuruluşunuzun 
kimliğini açık ve net şekilde ortaya koymalı ve sık değişmemelidir. Örneğin, bu amaçla 
kuruluşunuzun basılı antetli kâğıdını ya da onun elektronik ortama uyarlanmış halini 
kullanabilirsiniz.

• Bülten, A4 boyutlarında bir sayfayı aşmayacak kadar kısa, açık ve net olmalıdır. Ör-
neğin, TV için hazırlanan bir metnin yaklaşık 10 saniyede, radyo için hazırlananın ise 
20-30 saniyede okunabilecek kısalıkta olması önerilmektedir.

• Metninizin, kullandığınız yazı tipine (font) bağlı olarak 10-12 puntoyla (harflerin bü-
yüklüğü) ve 1,5-2 satır arasıyla düzenlenmiş olması; sayfanın sol ve sağ yanında da 2-3 
cm boşluk bırakılması okumayı kolaylaştırır. Unutmayın, tek sayfa sınırı içinde kal-
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mak için, satır aralarıyla ya da yazının puntosuyla oynayarak yalnız kendinizi aldatmış 
olursunuz. 

• Sayfanın başında “Basın Duyurusu” ya da “Basın Bülteni” üst başlığı ile tarih, onun 
altında da kısa ve çarpıcı bir başlık ile bülten metnini özetleyen bir cümle bulunması, 
bülteninizi değerlendirip habere dönüştürecek kişinin işini kolaylaştıracaktır.

• Bültenin ilk paragrafı, metninizin bütün önemli öğelerini içermelidir. Başka bir deyişle, 
5N1K kuralı bu paragraf için de geçerlidir.

• Bültenin dil ve anlatımının basit ve sade olmasına özen gösterilmelidir. Olanak olduğu 
ölçüde bültendeki metni görsel malzemeyle (örneğin CD’ye kaydedilmiş dijital fotoğraf 
dosyası) destekleyebilirsiniz. 

• Medya mensuplarının kuruluşunuzda iletişim kuracağı kişinin ismi ve iletişim bilgileri 
de bültende yer almalıdır.

Basın bülteninizin yayımlanması için doğru kişiye, doğru zamanda ve doğru iletişim kana-
lından ulaştırılması gerekir. Doğru kişi, konuyla ilgili gazetecidir. Farklı medya kuruluşlarında 
kuruluşunuzun faaliyet alanıyla ilgili gazetecilerin bir listesini oluşturmak ve bu listeyi güncel 
tutmak, kitle iletişim araçlarıyla ilişkinin sürekliliğine katkıda bulunacaktır. Böyle bir liste ha-
zırlarken, hedef gruplarınızdaki kişilerin çoğunlukla okuduğu gazetecileri de dikkate almak 
yararlı olur. Başka bir deyişle, bu liste yalnız habercileri değil, bazı köşe yazarlarını da içerebilir. 
Doğru zaman, gazeteler için baskıya girme, radyo ve televizyonlar içinse haber bültenlerinin 
hazırlanma saatleriyle yakından ilişkilidir. Bunun için genellikle, basın bülteninizi gazetelere 
saat 15’ten önce ulaştırmanız önerilir. Aksi takdirde, kuruluşunuzla ilgili haber yalnızca bu-
lunduğunuz kentteki baskıda yer alabilir. Bülteninizi gönderim listenizdeki gazetecilere elden, 
posta, faks, kargo ya da kuryeyle veya Internet üzerinden gönderebilirsiniz. Eğer söz konusu 
olan yerel düzeyde faaliyet gösteren bir STK ise, bültenin yerel gazete, radyo ve televizyonlara 
elden iletilmesi daha etkili olabilir. Hangi iletişim kanalını seçerseniz seçin, gönderimden sonra 
ilgili kişileri telefonla arayıp bülteninizin ellerine geçip geçmediğini öğrenmeniz yararlı olacak-
tır. Böylece olası iletim arızalarını önlemiş olursunuz.  

Kuruluşunuzun belirli bir konudaki görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren “basın du-
yurusu” da hazırlık ve dağıtım bakımından basın bülteninden farksızdır. Bu nedenle de aynı 
koşul ve kurallara uyulması gerekir. Eğer kuruluşunuz gündem oluşturacak ölçüde güçlü de-
ğilse, basın duyurusunun değindiği konunun güncel ve gündemde olmasına özellikle dikkat 
etmelisiniz. Aksi takdirde duyurunuz bir kenarda unutulup gidebilir.

15. Basın toplantısı nasıl düzenlenir? 
Bir STK genellikle güncel bir konuya ilişkin görüş, düşünce ve önerilerini, başlattığı bir 

proje ya da kampanyayı veya tamamladığı bir proje ya da kampanyanın sonuçlarını topluma 
duyurmak için basın toplantısı düzenleyebilir. Ayrıca, örneğin Dünya Çevre Günü gibi bazı 
önemli günlerin kutlanması veya devlet kurumlarının ya da özel kuruluşların uygulamaları 
konusunda toplumu bilgilendirmek ya da bu tür uygulamaları protesto için de basın toplantısı 
düzenlenebilir. Yurt içi ya da yurt dışı kaynaklarla desteklenen proje ve kampanyaların baş-

Basın bülteninizin 
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latılmasının veya sonuçlarının duyurulması amacıyla düzenlenen basın toplantıları, destekçi 
kuruluşların tanıtım ve halkla ilişkileri açısından da önem taşır. Basın toplantısı düzenleyecek 
STK, buna karar vermeden önce toplantı konusunun basın-yayın kuruluşları için haber değeri 
taşıyıp taşımadığı konusunu nesnel bir biçimde irdelemeli ve kararını buna göre vermelidir 
(bkz. Soru 12 ve 13). Aksi takdirde toplantıya hiçbir kitle iletişim aracında yer verilmemesi, 
böylece bütün emeklerin boşa gitmesi tehlikesi vardır.

Basın toplantısını hiçbir aksama olmadan gerçekleştirmek için, yapılacak işlerin sırasıyla 
yer aldığı bir kontrol listesinin hazırlanması çok yararlı olacaktır. Bu liste toplantı öncesinde, 
toplantı sırasında ve sonrasında yapılacak bütün işleri kapsamalıdır. Örneğin, basın toplantısı-
nın yapılacağı yerle ilgili şöyle bir kontrol listesi olabilir:

• Ulaşım kolaylığı
• Engelliler için erişim olanağı
• Park yeri
• Toplu ulaşıma yakınlık
• Güvenlik
• Görsel/işitsel donanım: Projeksiyon, ses/görüntü kaydı, ses sistemi, mikrofon vb.
• Kürsü, sahne 
• Aydınlatma
• Havalandırma/ısıtma
• Akustik özellikler
• Elektrik prizleri
• Masa ve sandalyeler
• Basın kayıt alanı ve masası

Kuşkusuz, mekânda var olan donanımı hiç olmazsa bir gün önce denemek, çalışıp çalışma-
dıklarını kontrol etmek gerekir. 

Öte yandan basın toplantısı için gerekli malzemeler konusunda şöyle bir listeden 
yararlanabilirsiniz:

• Kayıt listesi
• İsim etiketleri
• Konuşmacılar için isimlik
• Bez afiş
• Basın dosyası: Basın duyurusu, basılı fotoğraf/saydam ya da CD, kuruluşunuz hakkın-

da bilgi vb. 
• Bloknot/boş kâğıt ve kalem
• İkram

Düzenleyeceğiniz basın toplantısını herhangi bir makama bildirmek ya da izin almak ge-
rekmemektedir. Basın toplantısı, eğer uygunsa STK’nın kendi ofisinde ya da başka bir kuru-
luşun mekânında düzenlenebilir. Bu amaçla otel salonu, kongre merkezi gibi yerler de kulla-
nılabilir. Her durumda önemli olan, toplantı mekânının gerekli altyapıya ve teknik donanıma 
sahip olması ve maliyetin en az düzeyde tutulmasıdır. Toplantının haftanın ilk yarısında ve 
sabah saatlerinde düzenlenmesi, haberin özellikle basın organlarında yer alabilmesi bakımın-
dan önemlidir. Toplantı çağrısı basın-yayın kuruluşlarına en az bir hafta önce iletilmeli, çağrıda 
düzenleyen kuruluşun isim ve iletişim bilgilerinin yanı sıra toplantının yeri, günü ve saati 
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hakkında bilgi, ayrıca STK’daki konuyla ilgili kişinin isim ve iletişim bilgileri de bulunma-
lıdır. Yer seçiminde temel ölçüt, mekânın kolay erişilebilir olmasıdır. Katılımı artırmak için, 
mümkünse çağrı kişiye özel olmalıdır. Doğru bir gönderim için basın-yayın kuruluşlarıyla ilgili 
veritabanınızın güncel olması gerekir. Basın toplantısına bir iki gün kala, çağrı gönderilen kişi 
ve kuruluşları telefonla arayarak toplantıyı anımsatmanız katılımı olumlu etkileyecektir.

Kuruluşunuzun ciddiyetini göstermesi bakımından toplantının çağrıda belirtilen saatte 
başlaması önem taşır. Toplantı sırasında konuşacak STK temsilcisi/temsilcileri mesajlarını kısa, 
açık ve net olarak, gerektiğinde görsel ve işitsel malzemelerle destekleyerek sunmalı, daha sonra 
gazetecilere soru sorma fırsatı verilmelidir. Genellikle, toplantı süresinin 30-40 dakikayı geç-
memesi önerilir.

Basın toplantısına gelen gazeteciler için bir masa hazırlanmalı ve gelen her gazetecinin ismi, 
kuruluşu ve iletişim bilgileri burada kaydedilmelidir. Oluşacak liste STK’nın gelecekte basın-
yayın kuruluşlarıyla ilişki ve iletişimi açısından çok önemlidir.    

Toplantıya katılacak gazetecilere vermek üzere bir basın dosyası hazırlanmalı, daha sonra 
bu dosya toplantıya katıl(a)mayan gazetecilere ve basın-yayın kuruluşlarına da gönderilmelidir. 
Basın dosyasında, toplantının konusuyla ilgili basın duyurusunun/bülteninin yanı sıra STK’yı 
tanıtıcı, broşür gibi basılı malzemeler bulunmalıdır. Eğer toplantı sırasında bir sunum kulla-
nılmışsa, onun basılı ya da CD’ye kaydedilmiş bir kopyası, konuyla ilgili broşür, fotoğraf, ses 
ve video kayıtları da basın dosyasında yer alabilir. Toplantıda işlenen konuyla ilgili olarak daha 
önce yayımlanmış gazete/dergi haberlerine de dosyada yer verilebilir. 

Basın toplantısında baştan sona ses ya da video kaydı almak kuruluşunuzun arşivi için 
yararlı olacaktır. Basın toplantısında söylenenler basın-yayın organlarında yanlış aktarıldığında 
da bu kayıtlardan yararlanarak gerçeği ortaya koyabilirsiniz. 

Basın toplantısının ardından gazete ve dergiler ile radyo ve televizyonda olumlu haberler 
ve yorumlar çıkmışsa, bu haberleri hazırlayan gazetecileri arayıp kuruluşunuz adına teşekkür 
etmek gelecekteki ilişkilerinizi olumlu etkileyecektir. Her durumda, basın toplantınızla ilgili 
bütün haberleri uygun ortamda kopyalayarak kuruluşunuzun arşivinde saklamak yararlı ola-
caktır. Bunun için medya izleme konusunda profesyonel hizmet sağlayan şirketlerden de yarar-
lanabilirsiniz. Bu şirketler sizin kuruluşunuzun adının yanı sıra yine sizin belirleyeceğiniz bazı 
anahtar sözcüklerle ilgili olarak basın-yayın organlarında çıkan haberleri sizin adınıza izleyip 
size iletir ve arşivler. Nasıl oluşturulmuş olursa olsun, arşiv konusunda şu noktaya dikkat edil-
melidir: Arşivleme basit bir saklama işi değildir. Her arşiv, istendiğinde saklanan malzemeye 
erişmeye olanak verecek araç ve yöntemleri de içermelidir. Eğer bu araç ve yöntemler yoksa 
arşiv oluşturmanın bir anlamı ve yararı da olmayacaktır. 

16. Röportaj nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekir? 
Topluma bilgi vermenin en kısa ve kolay yollarından biri medyaya röportaj vermektir. Ne 

var ki, röportaj için isteğin basın-yayın mensubundan gelmesi gerekir. Bunun için de sizin 
vereceğiniz bilgilerin, aktaracağınız görüşlerin haber değeri taşıyacağını düşünmesi, bilmesi, 
buna inanması gerekir. Röportajın başarılı olması, yani medyada yer bulması ise büyük ölçüde 
röportajı verenin becerisine bağlı olacaktır. Bunun için şu noktaları göz önünde bulundurma-
nız gerekir:
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• İlk önce, röportajı yapacak gazetecinin hangi basın-yayın kuruluşu için çalıştığı, hazır-
ladığı haberin odak noktası/ana teması, haber için başka kimselerle de konuşup konuş-
mayacağı gibi konularda bilgi edinmek gerekir. Olanak varsa, gazetecinin daha önceki 
haberleri gözden geçirilip röportajın konusuyla ilgili düşünce ve görüşlerini öğrenmek 
de yararlı olacaktır. Röportajın nasıl (yüz yüze, telefonla, canlı yayın vb.) gerçekleşeceği 
ve eğer bir televizyon yayını söz konusuysa başka kimlerin katılacağı da bu aşamada 
öğrenilmelidir.

• Röportajın konusunu ve sorulabilecek soruları dikkate alarak yanıtlarınızı önceden 
hazırlamanız yararlı olacaktır. Yanıtlarınızı önceden tümüyle yazmak yerine, konuş-
malarınızda size yol gösterecek kısa notlar alın. Beklenmedik, yanıtını bilmediğiniz 
bir soruyla karşılaştığınızda dürüst olun, doğruyu söyleyerek bilmediğinizi kabul edin. 
Eğer radyo ya da televizyon yayınında değilseniz, yanıtı daha sonra göndereceğinizi 
söyleyebilirsiniz.

• Konuşacağınız konuyla ilgili alt başlıkları içeren bir akış çıkarın. Böylece, röpor-
taj sırasında soru gelmediği için açıkta kalan noktalara da değinebilir, görüşlerinizi 
aktarabilirsiniz.

• Duraklamadan, kekelemeden, akıcı bir şekilde konuşmaya çalışın. Size ayrılan süre-
yi iyi kullanmak için, gerekirse önceden kuruluşunuzdan bir kişinin yardımıyla prova 
yapın.

• Röportaj sırasında konuya odaklanın, kendine güvenli, rahat ve doğal olun. Düşünce 
ve görüşlerinizi sade ve basit bir dille, olanaklı olduğu ölçüde teknik terimler kullan-
maktan kaçınarak aktarın. Uzun cümleler ve karmaşık ifadeler yerine, kısa ve net cüm-
leler kurun. Kural olarak, ilköğretimi tamamlamış kişiler tarafından anlaşılır olmasına 
özen gösterin.

• Röportaj sırasında, özellikle radyo ve televizyon programlarında sakin olun, sinirlenme-
meye çalışın, saldırgan bir tavır sergilemeyin.

• Televizyon röportajlarında monitöre bakmayın. Çekim için birkaç kamera kullanılıyor-
sa, bunlardan birine habersiz yakalanmamak için dikkatli olun. 

• Ne kadar iyi tanırsanız tanıyın, gazeteciye “kayıt dışı” bir şey söylemekten, bilgi ver-
mekten kaçının. Söyleyeceğiniz her şeyin habere dönüşebileceğini unutmayın.

• Röportaj sonunda gazeteciye bir özet bilgi notu verebilirsiniz. Bu, haberi yazmasında 
ona yardımcı olacaktır.

• Röportajınızı sesli (ya da görüntülü olarak) kaydedin ve kuruluşunuzun arşivinde sak-
layın. Söyledikleriniz basın-yayın organlarında yanlış aktarıldığında bu kayıtlardan ya-
rarlanarak gerçeği ortaya koyabilirsiniz. 

• Görüşmeyle ilgili olarak gazete ve dergilerde çıkan, radyo ve televizyonda yayınlanan 
haberlerin kopyasını alarak arşivleyin. Eğer görüşme doğru ve başarılı bir biçimde yan-
sıtılmışsa, haberi yapan gazeteciye teşekkür etmeyi unutmayın. Bu, sağlıklı medya iliş-
kileri bakımından önemli ve yararlıdır. Eğer haberde bir yanlışlık varsa, gerekli düzelt-
menin yapılması için uyarıda bulunun. 

Röportajın başarılı 
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17. Masaüstü yayımcılık yardımıyla basılı malzemeler 
nasıl hazırlanır?

Bir haber bültenini ya da basın duyurusunu çoğaltmak ve dağıtmak için, ilk önce ana met-
ni hazırlayıp, elle veya bilgisayar ya da daktilo (Sakın, o da neymiş diye sormayın. Ama sorarsa-
nız haksız da sayılmazsınız. Çünkü artık ancak eski eşya satan dükkânlarda ya da antikacılarda 
bulunabiliyorlar.) yardımıyla kâğıda dökmeniz gerekir. Sonra da fotokopi makinesinde bunun 
istediğiniz kadar kopyasını çıkarabilirsiniz. Ardından, bülten ya da duyurunuzu dağıtım lis-
tenizdeki kişilere gönderebilirsiniz. Aslında, dağıtılacak metnin yazımı, kâğıda dökülmesi ve 
çoğaltılması en basitinden bir yayımcılık işidir. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi yayımcılığı da 
hayli kolaylaştırmıştır. Günümüzde, bir bilgisayar ile bir yazıcı kullanarak ve bir sözcük işlem 
(wordprocessing) yazılımından yararlanarak, masanızın üstünde neredeyse her tür yayımcılık 
işini gerçekleştirebilmek mümkündür. “Masaüstü yayımcılık” ismi de buradan gelmektedir.

Bu iş için kullanılan yazılımlardan en bilineni, Microsoft’un “Office” paketi içinde yer alan 
“Word”dur. Word, istediğiniz metni, seçtiğiniz sayfa düzeni içinde ve istediğiniz yazı karakteri 
türünü (font) kullanarak yazmanızın yanında, bu metni çeşitli resim, fotoğraf ve çizimler kulla-
narak zenginleştirmeniz, sonra da kâğıda, kartona, hatta asetat ya da plastiğe yazdırmanız için 
çeşitli araçlara ve kolaylıklara sahiptir. Üstelik, Office paketi, “Excel” olarak bilinen bir tablo 
hazırlama yazılımı da içerir. Excel yardımıyla sayısal verilerinizi bir tablo olarak düzenleyebilir, 
bu verileri grafiklerle ifade edebilirsiniz. Tahmin edileceği gibi, bütün bu olanakların azımsan-
mayacak bir maliyeti vardır.

Öte yandan, Word’ün özelliklerinden bazılarına ya da tümüne sahip, hiçbir ücret ödemeniz 
gerekmeyen, bedava yazılımlar da var. Bunların başında da “OpenOffice.org” paketi içinde 
yer alan “Writer” yazılımı geliyor. Paket, “Calc” adını taşıyan, “Excel” benzeri bir tablolama 
yazılımı da içermektedir. (Türkçe “OpenOffice.org” paketini www.openoffice.org.tr/compo-
nent/option,com_docman/task,cat_view/gid,60/Itemid,77/  adresinden indirip; bilgisayarını-
za yükleyebilirsiniz).

Bunun yanında bir de, daha çok profesyonellerin kullandığı “QuarkExpress” yazılımı var-
dır. Kısaca “Quark” olarak anılan bu yazılım, özellikle sayfa düzenleme konusunda yukarıda 
sözünü edilenlerden çok daha zengin olanaklar sunmaktadır. Bu yüzden de fiyatı çok yüksektir. 
Quark daha çok, genellikle masaüstü yayımcılık uygulamalarında yararlanılan MacIntosh bil-
gisayarlarında kullanılmaktadır. 

Her ne kadar konu basılı malzemeler ise de, hazırladığınız belgenin Internet üzerinden 
gönderimiyle ilgili bir noktaya da değinmek gerekir. Bu durumda, başkalarının belgeniz üze-
rinde herhangi bir değişiklik yapmaması için önlem almak amacıyla belgeyi PDF’ye (Portable 
Document Format – Taşınabilir Belge Formatı) dönüştürebilirsiniz. PDF uzantılı bu tür bel-
geler “Acrobat Reader” ya da “Adobe Reader” denilen ve Internet üzerinden ücretsiz olarak 
indirilebilen bir yazılım yardımıyla okunabilir. Ne var ki, bir Word ya da Excel belgesini PDF’ye 
dönüştürecek Adobe yazılımının fiyatı hayli yüksektir. Eğer bu yazılımın sağladığı bütün ola-
nakları değil, yalnızca bir dönüştürücü istiyorsanız, Internet üzerindeki bu tür ücretsiz yazılım-
lardan birini indirip kullanabilirsiniz. Bu tür yazılımlara bir örnek, www.CutePDF.com adre-
sinden indirebileceğiniz “CutePDF Writer” yazılımıdır. OpenOffice.org paketinin son sürümü 
de benzer bir olanak sunmaktadır.
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18. Görsel/işitsel iletişim araçları nelerdir, nasıl 
hazırlanır?

Görsel iletişim araçlarının başında fotoğraf ve grafikler gelir.  Bu hareketsiz görüntülere ek 
olarak, hareketli ve sesli görüntüler içeren videolar da görsel iletişim araçları arasında yer alır. 
Başlıca işitsel araçlar ise ses kayıtlarıdır.

Görsel/işitsel araçlar, özellikle sayısal (dijital) teknolojinin gelişmesine bağlı olarak büyük 
gelişme göstermiştir. Bu araçların hedef gruplardaki kişi ve kuruluşlara iletilmesinde farklı yön-
temlerden yararlanılabilir. Örneğin, örgütün bir etkinliğinde çekilmiş birkaç fotoğraf ya da 
video görüntüleri, konuya ilişkin bir mektup ya da bülten eşliğinde basın-yayın kuruluşlarına 
gönderilebilir. Fotoğraflar kâğıda basılmış ya da bir CD’ye kaydedilmiş olabilir. Video görün-
tüleri de kasete, CD ya da DVD’ye kaydedilmiş olarak gönderilebilir. 

Sayısal (dijital) fotoğraf makinesiyle çekilmiş fotoğrafların sayısal ortama aktarılması basit 
bir kopyalama işlemidir. Yalnız, nerede ve nasıl (basılı, web sitesinde vb.) kullanılacaklarına 
bağlı olarak, fotoğrafların çözünürlüğüyle (definition) oynamak gerekebilir. Basılı fotoğraf ve 
çizimlerin sayısal ortama aktarılmasında ise tarayıcı (scanner) kullanılır. Genellikle her tarayıcı 
bir tarama ve görüntü işleme yazılımı içerir. Tarama sonucunda elde edilen görüntü dosyası 
genellikle TIFF (Tagged Image File Format: Etiketlenmiş Görüntü Dosyası Formatı) formatın-
dadır. Tarama sırasında kullanıcının belirleyeceği en önemli değişken tarama çözünürlüğüdür. 
Çözünürlük ölçü birimi olarak dpi, yani “dots per inch” (bir inçteki nokta sayısı) kullanılır. Bu 
sayı yükseldikçe görüntünün kalitesi ve, buna bağlı olarak, oluşturulacak bilgisayar dosyasının 
boyutları artar. Çözünürlüğün belirlenmesinde söz konusu fotoğrafın hangi amaçla kullanıla-
cağı dikkate alınır. Örneğin, eğer bir fotoğraf web sitesine konulacaksa, çözünürlüğü broşür 
basımında kullanılacak bir fotoğrafınkinden daha düşük tutulabilir. Benzer biçimde, siyah/
beyaz bir fotoğrafın çözünürlüğü renkli bir fotoğraftan daha düşük olabilir. Fotoğraf tararken 
200-300 dpi çözünürlük genelde tatmin edici sonuç verecektir.  

Taramayla elde edilecek dosya boyutunu görüntü kalitesinde fazla kayba yol açmadan, 
azaltmak amacıyla çeşitli sıkıştırma teknikleri geliştirilmiştir. Bunlardan en çok kullanılanı 
JPEG (Joint Photographic Experts Group: Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu) olarak bilinir. 
Bir başka sık kullanılan teknik ise GIF (Graphics Interchange Format: Grafik Değiştirme For-
matı) olarak adlandırılır. 

Görüntü işleme yazılımlarının en ünlüsü kuşkusuz Adobe firmasının “Photoshop”udur. Bu 
yazılımın yüksek bir fiyat etiketi taşımasına karşılık, benzer özelliklere sahip ücretsiz yazılımlar 
da vardır. Bunlardan biri olan Paint.NET yazılımını www.getpaint.net/ adresinden indirerek 
kullanabilirsiniz. Ne var ki, bunların her ikisi de daha çok profesyonellere hitap eden yazı-
lımlardır. Bu nedenle, genellikle tarayıcılarla birlikte gelen görüntü işleme yazılımları tercih 
edilmelidir. 

Bilgisayarda grafik hazırlamak eskiye göre çok kolaylaşmıştır. Örneğin, verilerinizi Micro-
soft Office paketindeki “Excel” yazılımıyla tablo halinde düzenledikten sonra, yine aynı yazılı-
mı kullanarak çok farklı grafikler elde edebilir, daha sonra da bunlardan sunumlarınızda ya da 
web sitenizde yararlanabilirsiniz. Aynı işler için OpenOffice.org paketindeki “Calc” yazılımını 
da kullanabilirsiniz. 
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Ses kayıtlarını sayısallaştırarak bilgisayara aktarma ve işleme konusunda da son yıllarda 
büyük ilerleme kaydedilmiş, bu tür dosyalar için sıkıştırma teknikleri geliştirilmiştir. Bu tek-
niklerden en çok bilinenleri MP3 ve WMA’dır. Hiç sıkıştırma uygulanmamış ses dosyaları ise 
WAV formatında saklanır. Ama WAV dosyaları çok fazla yer kapladığından, özellikle Internet 
uygulamalarında sıkıştırılmış ses dosyaları kullanılır. WMA formatı Microsoft tarafından geliş-
tirilmiştir. Windows işletim sistemiyle birlikte gelen Windows Media Player (Windows Medya 
Oynatıcısı) yardımıyla ses kayıtlarınızı sayısallaştırabilir ve farklı formatlarda saklayabilirsiniz. 

Ses kayıtlarını elektronik ortama aktarmak ve işlemek için çok sayıda ücretli ve ücretsiz ya-
zılım vardır. Bunlardan Audacity, kullanımı kolay bir ses kayıt ve işleme yazılımı olup; http://
audacity.sourceforge.net/ adresinden ücretsiz olarak indirilip kullanılabilir. Bu yazılımla var 
olan ses kayıtlarını bilgisayarınıza aktarıp MP3 ve WMA gibi farklı formatlarda saklayabilir, 
ayrıca bilgisayarınıza bir mikrofon bağlayarak ses kaydedebilirsiniz.

Video, yani hareketli görüntü ve ses kayıtlarını sayısallaştırarak bilgisayara aktarmak ve 
işlemek amacıyla çeşitli yazılımlar bulunmaktadır. Sayısal video dosyaları çok fazla bellek ge-
rektirdiğinden, bu tür dosyaların sıkıştırılması için de çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bunlar-
dan MPEG-1 olarak bilineni daha çok artık kullanımdan kalkmakta olan VCD yapımında 
kullanılır. Onu izleyen MPEG-2, genellikle uydu yayınları ile DVD filmlerinde ses ve görüntü 
sıkıştırması için kullanılır. Örneğin bir sinema filmi MPEG-1 formatına çevrilirse elde edilen 
ses ve görüntü dosyaları 700 MB kapasiteli bir VCD’ye sığar. Buna karşılık, eğer MPEG-2 
formatı kullanılmışsa, söz konusu dosyalar ancak 4,7 GB kapasiteli bir DVD’ye sığacaktır. 
Kuşkusuz, DVD’den elde edilecek görüntünün kalitesi, VCD’ye kıyasla çok üstündür. Yukarı-
dakilerden daha sonra geliştirilen MPEG-4, kendinden öncekilere göre daha yüksek sıkıştırma 
olanakları sunar. Son yıllarda geliştirilen DivX ise, daha üstün sıkıştırma olanağı sağlayan ve 
kalite kaybını en aza indiren bir yöntemdir. Bir sinema filmi DivX kullanılarak sıkıştırıldığında 
elde edilecek ses ve görüntü dosyaları bir CD’ye sığacak, ama görüntü kalitesi DVD’ye yakın 
olacaktır.

Ne var ki, yukarıda değinilen sıkıştırma programları elde edilecek video dosyalarının In-
ternet üzerinden iletilebilecek kadar küçültülmesi için yeterli değildir. Bu amaçla, Adobe ta-
rafından “Adobe Flash” yazılımı geliştirilmiştir. Bu yazılımla “flash video” formatında dosyalar 
üretilir. FLV uzantısı taşıyan ve “Adobe Flash Player” yazılımı kullanılarak görüntülenen bu 
dosyalar, günümüzde YouTube, Google Video ve Yahoo! Video’nun yanı sıra CNN, MSNBC, 
BBC gibi birçok haber kanalı tarafından web sitelerinde kullanılmaktadır. Genellikle Mozilla 
Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi ağ tarayıcıları (web browser) Adobe Flash Player ya-
zılımını içerir. Eğer yoksa, http://get.adobe.com/amp/ adresinden indireceğiniz Adobe Media 
Player yazılımını kullanabilirsiniz. Bu amaçla Windows Media Player da kullanılabilir.

Video kayıtlarının sayısallaştırılarak bilgisayara aktarılması, sıkıştırılması ve işlenmesi için 
kullanılacak yazılımların başında Microsoft’un Windows Vista işletim sistemi ile birlikte su-
nulan Windows Movie Maker gelir. Total Video Converter yazılımı ise farklı ses ve görüntü 
formatlarını birbirine çevirmekte kullanabileceğiniz çok zengin olanaklar sunar. http://www.
effectmatrix.com/ adresinden bu yazılımı, ücreti karşılığında (yaklaşık 50,- ABD Doları) in-
direbilirsiniz. Burada sözü edilen yazılımlar ses ve görüntü işlemeye, örneğin video klip hazır-
lamaya da olanak vermektedir. Böylece, örneğin düzenlediğiniz bir toplantının bir bölümünü 
FLV formatına dönüştürüp web sitenizde kullanıma sunabilirsiniz.
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Fotoğraf, metin ve ses dosyası içeren sunumlarınızı ve tanıtım amaçlı kayıtlarınızı da Inter-
net üzerinden ya da CD’ye kaydederek hedef gruplara gönderebilir, web sitenizde kullanıma 
açabilirsiniz. Başkalarıyla paylaşmak istediğiniz sunumlarınızı, www.effectmatrix.com/Power-
Point-Video-Converter/Free-PowerPoint-Video-Converter.htm adresinden indireceğiniz üc-
retsiz “E.M. PowerPoint Video Converter” yazılımıyla videoya dönüştürebilirsiniz. 

19. Bilgisayar sunumu nasıl hazırlanır?
Bilgisayar sunumu, fotoğraf ile video arasında bir nitelik taşır. “PowerPoint Sunumu” ola-

rak da bilinen bu uygulamada çok sayıda fotoğraf, metin ve ses dosyası, bir saydam gösterisi 
gibi düzenlenip, örneğin bir toplantıda katılımcılara sözlü açıklamalar eşliğinde gösterilebilir. 
Ayrıca, böyle bir sunum Internet üzerinden ya da CD’ye kaydedilerek hedef gruplara gönde-
rilebilir; web sitesinde kullanıma açılabilir. Bir toplantı sırasında kullanmak için hazırlanmış 
bir sunum ile hedef gruplara çeşitli yollardan gönderilecek bir sunum arasındaki temel farklar, 
ikinci tür sunumun sözlü açıklamaları da içermek zorunda olması ve izlenmeyi sağlamak için 
görsel ve işitsel malzemeyi daha fazla kullanmasıdır. Bilgisayar sunumlarının değişen koşullara 
ve durumlara uyum sağlamak amacıyla kolayca değiştirilebilmesi, yenilenip güncellenebilmesi, 
STK’lara kendilerinin ve etkinliklerinin tanıtımında yeni olanaklar sunmuştur. Burada, daha 
çok bir toplantıda kullanılacak bilgisayar sunumu üzerinde durulacaktır. 

Bir sunum hazırlamadan önce, toplantı mekânının sunum için elverişli olup olmadığını ve 
gerekli teknik donanımın bulunup bulunmadığını saptanmalısınız. İkinci adımda, amacınızı 
ve sunumununuzu izleyecek hedef grubu/kitleyi tanımlamalısınız. İletmek istediğiniz mesajın 
içeriğini ve dilini belirlemenizde en önemli etken, toplantıya katılacak olanların ya da sunu-
mun iletileceği hedef grubun/kitlenin niteliği ve kimliği olacaktır. 

Sunumun başında amacınızı açık biçimde belirtmeli, katılımcıların ilgisini ve dikkatini 
canlı tutabilmek için sunumunuzun içeriğini olabildiğince ilginç, açık ve kısa tutmalısınız. Me-
sajlarınızı doğru ve anlaşılabilir bir biçimde iletmek için sade bir dil kullanmalı, sunumunuz 
uzman olmayan kişilere yönelikse özel teknik terimler kullanmamalısınız.  Sunumunuzda yer 
alan konuları açıklamakta örneklerden yararlanmak da iyi bir yöntem olabilir.        

Bir sunuş sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralanabilir:
• Unutmayın! Bir perdeye yansıtılmış sunumunuzda yer alan konuları, bilgileri oradan ya 

da kâğıttan okumak sunuş değildir.
• Sunuşunuzu belirli bir süreye sığdırmak için hızlı konuşmanız katılımcıların dikkatini 

ve ilgisini dağıtır. Sunumunuzu, sunuş için belirlenmiş süreye sığacak biçimde hazırla-
yın, gerekiyorsa kısaltın.

• Görsel malzeme, sunumun konusuyla uyumlu, ele alınan konuları açıklayıcı niteliktey-
se kullanılmalıdır. Yalnızca ilgi çekmek için görsel malzeme kullanmanız, dikkat dağıt-
maktan başka bir işe yaramayabilir.

• Sunumunuzda konuları, belirli bir mantıksal sıra içinde ele almalı, sözlü açıklamalar 
sırasında da bu sırayı zaman zaman vurgulanmalısınız.

• Sunumun inandırıcılığını sağlamak için, abartıya kaçmadan kaynak gösterebilir, uzman 
görüşlerini aktarabilirsiniz.
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• Sunumu oluşturan “saydamları” hazırlarken, kolay okunabilir ve izlenebilir olmalarına 
dikkat etmeli; her bir saydama çok fazla bilgi sıkıştırmaya çalışmamalısınız.

Bir sunumun nasıl sonlandırılacağı konusunda Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından ya-
yımlanan STK’lar İçin Kılavuz Bilgiler-IV: Sesimizi Nasıl Duyururuz (2003) adlı broşürde iki 
yöntem önerilmektedir: Bunlardan ilki olan ‘çözümleme yöntemi’ne göre, “sunumun başlangıç 
aşamasında belirli bir sorunu dile getirirsiniz. Sunum sırasında, başlangıçta ortaya attığınız 
bu sorunu kategorilere ayırıp, karmaşık bir soruna nasıl yaklaşılacağını göstermeye çalışırsı-
nız. Sonunda, çözümleri birleştirerek, bu sorunu nasıl çözüme kavuşturduğunuzu dinleyicile-
re açıklamalısınız.” Buna karşılık, ikinci yöntem olan ‘gelecek yöntemi’nde, “sunuma mevcut 
durumun ne olduğunu anlatmakla başlamalısınız. Sunum sırasında gerçeklere, grafiklere ve 
geleceğe dönük strateji çeşitlerine yer verip, konuyu açıklığa kavuşturabilirsiniz. Daha sonra 
gelecek ile ilgili gerçekçi yaklaşımları dinleyicilere sunmalısınız.”

Sunum hazırlamak için Microsoft Office paketindeki “PowerPoint” ya da OpenOffice.org 
paketindeki “Impress” yazılımını kullanabilirsiniz. Kullanıcıya benzer araç ve olanaklar sunan 
bu iki yazılımdan birincisinin fiyatı hayli yüksek iken; ikincisi ise ücretsizdir. 

Ek olarak, kuruluşunuzla ilgili bütün sunumlarda kullanılabilecek şablonlar hazırlamak 
kurum kimliğini vurgulamak açısından yararlı olacaktır. Bu şablon esas olarak, kullanılacak 
ortak sayfa düzeni ve kuruluşunuzun logosu ile iletişim bilgilerinin yerleri, kullanılacak yazı 
tipleri gibi öğeleri kapsamalıdır.   

20. Elektronik yayıncılık yöntemlerinden iletişim için 
nasıl yararlanılır?

Dünya ölçeğinde bir ilişkiler ağı oluşturan Internet, kişi ve kuruluşların hızlı iletişim kur-
malarına, bilgiye erişmelerine ve işbirliğine olanak sağlamıştır. Günümüzde STK’lar, Internet’in 
sağladığı bu olanaklardan yararlanarak ilgi ve etki alanlarını genişletebilmekte; yakın çevreleri-
nin dışındaki kişi ve gruplarla da ilişki kurabilmektedir.   

Web sitesi

STK’ların kullanabilecekleri Internet araçlarının başında web siteleri gelir. Kuruluşunuz, 
kendisi ve etkinlikleriyle ilgili bilgileri web sitesine koyarak, çok sayıda kişi ve kuruluşun bu 
bilgilere erişmesine olanak sağlayacaktır. Bunun için ilk olarak, sitenizin içereceği bölüm ve alt 
bölümleri gösteren bir site haritasının hazırlanması gerekir. Kuruluşunuzun web sitesinin ha-
zırlanması için profesyonel destek alabileceğiniz gibi, bu iş için var olan ve Internet üzerinden 
ücretli ya da ücretsiz sağlanabilen yazılımları da kullanabilirsiniz. Sitenizin omurgası oluşturul-
duktan sonra, bölüm ve alt bölümlerde yer alacak metinler ile görsel ve işitsel malzemeler ilgili 
yerlere yerleştirilir. Her sitede kuruluşu ve etkinliklerini tanıtıcı bir bölüm ile duyuruların yer 
alacağı bir bölüm bulunmalıdır. Sitenizdeki bütün sayfalarda örgütünüzün kurumsal kimliğini, 
örneğin logonuzu kullanarak vurgulamalı, ayrıca uygun yer(ler)de iletişim bilgilerinizi verme-
lisiniz. Ayrıca, web siteniz genel kullanıma açılmadan önce kontrol ederek, istenilen biçimde 
çalışıp çalışmadığını sınamalı ve belirlenen yanlışları düzeltip, eksiklikleri giderilmelisiniz. 
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Kuruluşunuzun ciddiyetini ve titizliğini göstermesi bakımından, web sitenizin içerdiği bil-
gileri belirli aralıklarla güncellenmeniz, yenilemeniz gerekir. Eğer farklı zamanlarda siteye giren 
bir kişi hep aynı bilgilerle karşılaşıyorsa, bir süre sonra siteye uğramaz olacaktır. Dolayısıyla, 
düzenli güncelleme siteye gösterilen ilgiyi de olumlu yönde etkileyecektir.

E-mektup ve e-bültenler

STK’ların hedef gruplarını kendileri ve etkinlikleri hakkında bilgilendirmek için kullan-
dıkları mektup ve bülten gibi belgeler Internet üzerinden de gönderilebilir. E-posta ile gönderi-
lecek bu tür belgeleri hazırlarken, sayfa düzeninin gönderim sırasında bozulmaması için gerekli 
önlemleri almalısınız. Örneğin, bu belgeleri “word” yerine “pdf” formatında hazırlayabilirsiniz 
(bkz. Soru 16). Ayrıca, oluşturulacak dosyanın çok büyük olmamasına dikkat etmelisiniz, 
çünkü büyük dosyalar alıcıların elektronik posta kutusu sınırlarını zorlayabilir. Son olarak, 
e-mektup ya da e-bültenin gönderileceği kişi ve kuruluşların listesini dikkatle hazırlamalı, alı-
cılara, örneğin “Bir daha bu tür gönderi almak istemiyorum” seçeneğini sunmalısınız. Ayrıca 
bkz. Soru 17.

21. Internet üzerindeki e-grupları nasıl kurulur; iletişim 
ve işbirlikleri açısından önemi ve yararları nelerdir?

Internet üzerinde oluşturacağınız ve e-grup olarak bilinen paylaşım ve tartışma grupları 
aracılığıyla farklı kişi ve kurumlarla iletişim kurabilir, onların görüş ve değerlendirmelerini, 
desteğini alabilirsiniz. E-grupların bir yararı da ülkenin, hatta dünyanın farklı yerlerindeki 
kişi ve kuruluşları ortak bir amaç çevresinde bir araya getirmeye ve harekete geçirmeye olanak 
sağlamasıdır. Örneğin, bu yoldan ulusal ya da uluslararası bir imza ya da boykot kampanya-
sı düzenleyebilirsiniz.  Bu tür gruplarda genellikle bilgi alışverişi ile tartışmaları “moderatör” 
olarak adlandırılan kişi yönetir ve yönlendirir. Dolayısıyla, böyle bir grup oluşturmanın bir 
emek/zaman maliyeti oluğunu dikkate almalısınız.

E-gruplar için geçerli olan belirli düzenleme ve kurallar vardır. Sağlıklı bir iletişim ortamı 
için katılımcıların bunlara uyması gerekir. Bu kurallar e-gruba ev sahipliği eden kuruluşa göre 
farklılık gösterir. Bunlardan hangisini seçerseniz seçin, üyelerin uymak zorunda oldukları dü-
zenleme ve kuralları gruba katılım çağrısıyla birlikte göndermek ve/veya grubun ana sayfasına 
koymak yararlı olacaktır. Böylece kişiler nasıl bir gruba katılacakları konusunda daha sağlıklı 
bir düşünceye sahip olabileceklerdir. 
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