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ŞUBAT VE MART STK CLINIQUE EĞİTİMLERİ

STK’lar İçin Etkin İletişim

“STK’lar İçin Etkin İletişim’’ başlıklı eğitim 20 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi. CIES STK ve Medya İlişkileri 
Uzmanı Özgür Gürbüz ve Greenpeace Akdeniz Dijital Kampanyalar Sorumlusu Barış Eceçelik eğitimi yürüttü. 
Eğitimin ilk bölümünde eğitmenler, iletişimdeki temel stratejiler ve STK’lar için dijital iletişim üzerine ders 
verdiler. 

Eğitimin ikinci bölümünde ise katılımcılar, kendilerine verilen örneklerden yola çıkarak  basın bülteni ve dijital 
medya içerikleri tasarladılar.  Örnek konular temiz su, kuraklık, tarım ve iklim değişikliğiyle ilgiliydi. Eğitimde 
katılımcıların en çok ilgi duydukları başlıklar, ”farklı kitlelere ulaşmak için cümlelerin etkin kullanımı”, “içerik 
yapısı” ve “içerik stratejileri” oldu.

İyi Yönetişim: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi projesinin sonuna yaklaşırken, ortaklıkları teşvik eden 
ve tartışma platformları yaratan etkinliklerin yanı sıra yeni STK Clinique eğitimleri de hayata geçirildi. 
Okuyucuyu, sivil toplumun belirli tematik alanlardaki rolü üzerine düşünmeye yöneltecek ve besleyecek, yazılı 
bir araç olarak “Tartışma Belgesi Serisi” ise hazırlanıyor. Matra destekli projemiz, ortaklıkları teşvik etmeye bir 
örnek olarak Yeditepe Üniversitesi’nde vaka çalışması olarak sunuldu.



STK’lar İçin Proje Yönetimi

“Proje Yönetimi”, proje başlangıcından bu yana en çok 
talep edilen konulardan biriydi. Daha önce 
gerçekleştirilen eğitimlere yapılan yüksek başvuru sayısı 
nedeniyle de  bu ilgi açıkça görülüyordu. İhtiyaç Analizi 
Çalıştayı sırasında STK profesyonelleri için en önemli 
ihtiyaçlardan biri olduğu da belirtilmişti. Bu doğrultuda 
proje tasarımı, yönetimi ve bileşenleri üzerine iki eğitim 
gerçekleştirildi. İlk eğitim “Proje Yönetimi” oldu.

Proje Evi Yönetim Kurulu Başkanı Ceren Uzel ve Çevre 
Mühendisi ve Atık Yönetimi Uzmanı Zeynep Boratav 
tarafından yürütülen eğitim, 26 Şubat 2019 tarihinde 
gerçekleştirildi. Eğitim, örnek bir proje üzerinden proje 
bileşenlerinin tanımlanmasıyla başladı. Program, 
projeler için mantıksal çerçeve kurulmasını amaçlayan 
bir interaktif çalışma ile devam etti. Eğitim, proje yazımı 
sırasında ortaya çıkan problemler ve bu problemlerin 
çözüm yöntemleri üzerine bir tartışmayla sonlandı.

Eğitimdeki ana başlıklar ve sorular, çağrının nasıl okunması gerektiği, kurumsal uyum, proje yazımında analitik 
yaklaşım,  amacın ve temel sorunların kavramsallaştırılması ve yazılan projede çözümlerin nasıl sunulması 
gerektiğine odaklandı.

STK’lar İçin Proje Bütçelendirme

“Proje Bütçelendirme”, Proje Yönetimi eğitiminin tamamlayıcısı olarak düzenlendi. Clinique, 12 Mart 2019’da 
Proje Evi AB Uzmanları ve Danışmanları Esra Ege ve Sibel Sesigür tarafından gerçekleştirildi. Program örnek bir 
proje üzerindeki bütçe bileşenlerinin tanımlanmasıyla başladı.

Eğitim, bütçe yazımı sırasında ortaya çıkan sorunların ve bu sorunların çözümlerine yönelik metotların 
tartışıldığı bir bölümle sona erdi. Katılımcıların işaret ettiği ana problemler; bütçedeki değişikliklerin nasıl 
detaylandırılacağı, uygulama sırasında ortaya çıkan yeni harcamaların nasıl çözüleceği ve toplam bütçenin 
farklı bütçe kalemleri arasında nasıl dengeleneceği konularıydı.



STK’lar İçin Kampanya Tasarımı

“STK’lar İçin Kampanya Tasarımı” 
eğitimi, iletişim konusundaki 
eğitimlerin sonuncusuydu. İletişim, 
medya ilişkileri ve kampanya tasarımı 
konuları, İhtiyaç Analizi Çalıştayı ve 
Danışma Komitesi Toplantısı’nda en çok 
ihtiyaç görülen konulardan biri 
olmuştu. “STK’lar İçin Kampanya 

Tasarımı” eğitimi 20 Mart 2019 tarihinde CIES STK ve Medya İlişkileri Uzmanı Özgür Gürbüz tarafından 
gerçekleştirildi. Program, sivil toplum kampanyalarındaki temel stratejilerinin tanımlanması ile başladı. Eğitim; 
savunuculuk, bilinçlendirme ve sosyal medya kampanyaları arasındaki farklar anlatıldı.

Clinique’in ikinci bölümündeki 
çalıştayda ise katılımcılar kampanya 
stratejilerini daha iyi temellere 
oturtmak için güç ve SWOT analizi 
yöntemlerini kullanarak, kendi 
seçtikleri konularda kampanya stratejisi 
geliştirdiler.



Sivil toplum ve Göç - Christina Velentza & Birce Altıok

Sivil toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma - Sibel Sezer

Sivil toplum ve Cinsiyet - Mary Lou O’Neil & Hilal Tekmen

Sivil toplum ve Çevre - Barış Gençer Baykan

Sivil toplum ve İnsan hakları - İştar Gözaydın

Sivil toplum ve Medya - Özgür Gürbüz

Sivil toplum ve Gençlik - Güzin Aycan Öztürk

Tartışma Yazıları Serisi, sivil toplumun belirli tematik alanlardaki
rolünü ele almak için tasarlanmış yeni bir girişim. 

Tartışma Yazısı Serisi Çalıştayı

Sivil toplumun ulusal ve uluslararası alanda, pek çok 
değişiklik yaşadığı bir çağda yaşıyoruz. Serinin 
amaçlarından biri, sivil toplum kuruluşlarının iyi 
yönetişime ulaşmak için yapı taşlarını nasıl sağladıkları 
hakkında bir tartışma başlatmak. Her bir tematik alan için 
genel konular, STK'ların farklı rolleri, zorluklar, güçlü ve 
zayıf yönler hakkında birbiriyle ilintili konuların 
tartışılmasını kolaylaştırmak için tanımlanacak.

Tartışma Yazıları Serisi alanındaki uzmanları tarafından aşağıdaki konularda yazılacak:

7 Mart 2019 tarihinde, tartışmayı canlandıracak bir seri 
oluşturmak amacıyla; 

yazıların ana odağı, yapısı ve metodolojisini tanımlamak 
için Tartışma Yazıları Serisinin yazarlarının katıldığı bir 
çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, her konudaki tartışma 
yazılarının tamamlayıcı ve tutarlı yapısının sağlanması 
amaçlandı. Yazarlar ve editörler taslaklarının yapısını, 
içeriğini tartıştılar; bireysel yazıları ve genel olarak yazı 
dizisi hakkında fikir alışverişinde bulundular. Tartışma 
yazıları, projenin internet sitesinde yayımlanacak. 
Çevrimiçi ortamdaki yayım, çevre dostu bir çözüm olacak.



Merkezimizden Haberler

Yeditepe Üniversitesi’nde Proje Tanıtımı

Proje, gençlik alanında çalışan akademisyenlerin ilgisini 
çekti. Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. 
Demet Lüküslü, İyi Yönetişimi Yakalamak projesinin 
proje tasarımı dersinde sunulması önerisinde bulundu. 
Proje Asistanı Güzin Aycan Öztürk, 27 Şubat 2019 
tarihinde, projeyi öğrencilere sundu. Sunumda; projenin 
amaçlarını, aktivitelerini, yönetimini, çıktıklarını ve alana 
pozitif etkilerini değerlendirdi. Projeye ilgi duyan 
öğrencilerle keyi�i bir tartışma yapıldı.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki Kadınlar Günü Etkinliğine Katılım

Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Uluslararası Kadınlar Günü öncesinde, 5 Mart 2019'da bir etkinlik 
düzenledi. Etkinlik, kadın hakları konulu bir panel ve resepsiyondan oluştu. Proje Ekibi bu etkinliğe katıldı. 
Ekip, bu verimli etkinlik ve davetten ötürü Konsolosluğa teşekkürlerini sunar.



Diğer Etkinlikler (Nisan 2019)
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Gelecek STK Clinique Etkinlikleri (Nisan 2019)

Gönüllü Yönetimi

Çatışma Çözümü

NISAN

STK’lar İçin Çatışma Çözümü ve Müzakere: 2 Nisan 2019

STK’lar İçin Gönüllü Yönetimi ve Motivasyonu: 16 Nisan 2019

Etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak ve başvurmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
www.iyiyonetisim.org/duyurular

Danışma Kurulu Toplantısı: 11 Nisan 2019

Proje Kapanışı İçin Düzenlenen Basın Toplantısı, Panel ve Video Gösterimi: 24 Nisan 2019
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