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Çocuklarda barış kültürünün gel�şt�r�lmes� ve yaygınlaşması.

Erken çocukluk eğ�t�m�nde fırsat eş�tl�ğ�n�n sağlanması.

Çocukların oyuncak ve k�tap �le buluşturulması.

4-18 yaş aralığındak� çocukların sosyal kültürel çalışmalar yoluyla güçlend�r�lmes�.

Çocuk haklarının yaygınlaştırılması ve çocuk alanında çalışan STÖ’ ler�n kapas�teler�n�n

güçlend�r�lmes�.

Bölgede bulunan �nsan hakları ve spes�f�k olarak çocuk hakları alanında çalışma yapan kurumlarla

�şb�rl�ğ�n�n gerçekleşt�r�lmes�.

İzleme, belgeleme ve raporlama faal�yetler�

Savunuculuk faal�yetler�

I. AMAÇ, HEDEF ve İLETİŞİM HEDEFLERİ  

Rengarenk Umutlar Derneğ� 2017 yılının son aylarında b�r grup gönüllünün b�r araya gelerek kurduğu Sur

merkezl� çalışma yürüten hak temell� b�r s�v�l toplum örgütüdür.

M�syon: Çocukların günlük rut�n yaşantılarında, göç, çatışma ve doğal afetler dah�l her türlü kr�z

zamanlarında, her türlü �hmal ve �st�smara karşı koruyucu ve önley�c� çalışmalar yapmak. Barış

kültürünü ve çocukların temel hakları olan üstün yarar, yaşama ve gel�şme, katılım ve ayrımcılık

yapmama doğrultusundak� çalışmaları çocuklarla b�rl�kte yen�den �nşa etmek.

V�zyon: Çocukların çocuk hakları temel�nde çocukluğunu çocuk g�b� yaşadığı, barış �ç�nde tüm hak ve

h�zmetlere eş�t b�r şek�lde ulaşab�ld�ğ� ve katılımlarının sağlandığı b�r çocuk dünyası... Bunu yaratmak

�ç�n daha gen�ş bölgelerde h�zmet veren, eğ�t�mde alternat�f uygulanab�l�r modeller gel�şt�ren, f�nansal

ve �nsan kaynağıyla güçlü ve sürdürüleb�l�r, ulusal ve uluslararası alanda örnek ve öncü b�r RUMUD

olmak.

Hedef K�tles�: Çocuklarla doğrudan ya da dolaylı olarak temasta olan bütün k�ş� ve kurumlar

(ebeveynler, d�ğer a�le üyeler�, akran, arkadaş ve öğretmenler, kamusal ve özel kuruluşlar) derneğ�n

hedef k�tles�n� oluşturur.

Hedefler�:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Genel Söylem & Kurumsal K�ml�k İnşası 

Hak temell� d�l/söylem

Çocuğu b�r yurttaş olarak görür

Çalışmalarda çocuk katılımı �ç�n azam� çaba sarf eder

Çatışma sonrası çocuklarda, gel�şt�r�lmeye çalışılan barış ve b�r arada yaşam kültürü

Faal�yet Alanı:  Dernek, öncel�kle çocuk hakları alanında ve genel olarak sosyal, kültürel ve ekonom�k

haklara er�ş�m bağlamında yurt �ç�nde ve yurt dışında faal�yet göster�r.

İlet�ş�m Stratej�s�n�n Amacı: 
İlet�ş�m stratej�s�, derneğ�n tüzüğünde bel�rt�len hedefler�ne ve hedef k�tles�ne ulaşmak, doğru mesajı

�leteb�lmek ve çalışma yapılan k�ş�ler�n g�zl�l�k ve güvenl�ğ�n� koruyarak derneğ�n görünürlülüğünün

sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yürütülen �let�ş�m faal�yetler� �le çocuklarda barış

kültürünü gel�şt�rmek, eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� sağlayab�lmek �ç�n bölgede yaptığımız etk�nl�kler�n,

faal�yetler�n s�v�l topluma ve faydalanıcılara duyurulması, savunuculuk ve kaynak gel�şt�rme faal�yetler�

�ç�nde örgütümüzün görünürlüğünü artırmak amaçlanmıştır.

İlet�ş�m Stratej�s� Belges�; koord�nasyonu güçlü ve etk�l� b�r �let�ş�m planı �le yapılan �ş�n tak�b�, b�lg�

paylaşımı, şeffaflık, görünür olma ve ulaşılab�l�r olmayı sağlayarak, derneğ�n çalışmalarını tak�p eden

faydalanıcılarına, alandak� d�ğer STÖ’lere, gönüllülere ve destekç�lere ulaşmayı kolaylaştırmayı

hedeflemekted�r..

İlet�ş�m Stratej�s� Belges� RUMUD’un Çocuk Güvenl�ğ� ve Toplumsal C�ns�yet Pol�t�ka Belgeler�n� esas alıp,

Savunuculuk Stratej� Belges�n� ve F�nansal Yönet�ş�m Belges�’n� araçsal olarak güçlend�rmey� hedefler. 

İlet�ş�m Stratej�s� Ana Başlıklar
1.

Rumud çalışanları, gönüllüler�, yönet�m ve yürütme kurulu, kurum �ç�ndek� herkes hem d�j�tal hem de

f�z�ksel �let�ş�mde aşağıdak� �lkeler esasında hareket eder. Tüm etk�nl�klerde, sunum ve söyleş�lerde,

kurum �ç� ve dışı toplantılarda, basına ver�len röportajlar ve açıklamalarda, sosyal medyada yapılan

paylaşımlarda, dernek �ç�n yapılan görsel ve v�deo çalışmalarında, kaynak gel�şt�rme ve savunuculuk

faal�yetler�nde bu �lkelere uyulması beklenmekted�r.



İnsan hakları alanında çalışma yürüten örgütler�, çocuk hakları alanında çalışmalarına teşv�k etmek ve

görünürlüğü arttırmak

Gönüllüllerle kurulan yatay �l�şk�lerle kolekt�f emeğ�n önem�n� öne çıkarmak ve görünür kılmak

Çocuğu nesneleşt�rmeyen hak temell�

Sam�m�

Heyecanlı

D�nam�k

Entelektüel 

Çok renkl� ve çok renkl�l�ğ� kucaklayan, kapsayıcı

Er�ş�leb�l�r

Eş�tl�kç�

Açıklayıcı ve şeffaf

Kullanılan D�l�n Tonu

Kurumsal k�ml�ğe uygunluğun sağlamasının yapılması �ç�n yukarıda geçen faal�yetlerden sorumlu k�ş�

İlet�ş�m Koord�natörü’dür. İlet�ş�m �le �lg�l� tüm faal�yetler�n önce �let�ş�m koord�natörü �le paylaşılması

gerekl�d�r. İlet�ş�m koord�natörünün yürüttüğü faal�yetler�n �se dernek yürütücü ek�b� �le paylaşılıp �k�l� b�r

sağlama sürec� �şlet�l�r. 

Bu belge RUMUD’un �let�ş�m koord�natörlüğü poz�syonu �ç�n �şe alım �lanlarında, �ş tanımında referans belge

olarak kullanılacak, �şe alınan k�ş�n�n oryantasyonu �ç�n y�ne bu belgeden faydalanılacaktır.

          2. Görünürlük ve Er�ş�m
İlet�ş�m koord�natörü sağlıklı b�r �let�ş�m stratej�s�n� �şleteb�lmek �ç�n sene başında derneğ�n genel

faal�yetler�nden oluşan b�r tablo çıkartmalı ve aylık olarak bu tablo detaylandırılarak b�r �let�ş�m planı ve

takv�mlend�rme yapmalıdır. Yapılan planlar yıllık ve aylık olarak yürütme kurulu �le paylaşılmalı, öner�lere

açık b�r şek�lde güncellenmel�d�r. İlet�ş�m planı takv�mlend�r�len �ş planına uyumlu b�r şek�lde

gerçekleşt�r�lmel�d�r.

Rengarenk Umutlar Derneğ�’n�n kullandığı �let�ş�m araçları;

           a.Sosyal medya platformları
Derneğ�n kullandığı tüm sosyal medya platformları �let�ş�m koord�natörü veya sorumlusu tarafından güncel

olarak tak�p ed�l�r ve paylaşım yapılır. Çalışmaların görünürlüğünün tak�b�n�n esas sorumluluğu �let�ş�m

koord�natöründed�r. Tüm çalışma sorumlularının kend� çalışmalarına da�r �let�ş�m koord�natörüne �çer�k

göndermes� beklen�r. Gönder�len �çer�k söyleme ve kurumsal k�ml�ğe uygun b�r şek�lde yapılandırılarak

paylaşılır. 
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Yen� başlayan çalışmalar ve projeler

Çalışma ve proje f�nal�

Rapor, k�tapçık g�b� alana katkı sunan �çer�kler

Ayn� ve nakd� kaynak gel�şt�rme kampanyaları

İzleme, belgeleme, raporlama ve savunuculuk faal�yetler�

             b.Webs�tes�

Derneğ�n tüm faal�yetler�, belgeler�, kurumsal �şley�ş�ne da�r b�lg�ler, duyurular güncel olarak webs�tes�nde

paylaşılmalıdır. İlet�ş�m koord�natörünün görev ve sorumluluğunda olan webs�tes� güncellemes�nde �ş planının

tak�b� genel koord�natörded�r. 

            c.Basın bültenler�

İlet�ş�m koord�natörü aşağıdak� çalışmalarla �lg�l� basın bülten� hazırlamakla yükümlüdür. Aynı zamanda her

da�m yerel ve ulusal b�r basın l�stes�n� de güncel tutması gerekl�d�r. Basın bültenler� çalışmaların ana

sorumlularının �çer�k desteğ� �le hazırlanmalıdır.

Bunların dışında gerekl� görülen konularda yürütme kurulu ve �let�ş�m koord�natörünün mot�vasyonu ve

�ns�yat�f� �le basın bülten� hazırlanab�l�r.

Hazırlanan basın bültenler� �nfo@rengrenkumutlar.org adres�nden �let�ş�m koord�natörü tarafından basın �le

paylaşılır. 

 

             d.Röportajlar

RUMUD’a gelen tüm röportaj talepler� öncel�kle derneğ�n m�syon ve v�zyonuna, sonrasında pol�t�ka

belgeler�ndek� tutuma ve kurumsal k�ml�ğe uygun mu d�ye gözden geç�r�l�r. Bu gözden geç�rme sürec� �let�ş�m

koord�natörü l�derl�ğ�nde tüm yürütme ek�b� �le yapılır. Uygun olmadığı düşünülen, dernek f�kr�n� ve

çalışmalarını kamuoyunun farklı yorumlamasının sağlanacağı düşünülen röportaj talepler�n�n �çer�ğ� RUMUD

tarafından değ�şt�r�leb�l�r ya da röportaj taleb�ne aşağıda sıralanan durumlarda olumsuz dönüş yapılab�l�r. 

Röportaj �çer�ğ�;

-RUMUD’un çalışma alanları dışında �se,

-Bel�rl� b�r s�yas� görüş hakkında propaganda yapıyor �se,

-Tarafsız ve objekt�f değ�l �se,

-Yönelt�len sorular nefret d�l� ve ayrımcılığı besl�yor �se,

-Yönelt�len sorular çocuk hakları odağında değ�l �se,

-Herhang� b�r çevrey�, kurumu ve k�ş�y� hedef göster�yor �se,

-RUMUD’un faal�yetler�n�n faydalanıcılarına da�r k�ş�sel b�lg� ( �s�m, açık adres, k�ml�ğ�n tanındığı görüntü, k�ml�ğ�

açık eden h�kaye) talep ed�yor �se,

-RUMUD’un pol�t�ka belgeler� �le uyumsuz �se,

-RUMUD’un kurumsal �majına hasar ver�yor �se. 8



Çıkan b�r röportajın gazetec� ya da yayın kuruluşu tarafından man�püle ed�ld�ğ�ne da�r b�r sonuç varsa

RUMUD �çer�ğ�n kaldırılmasına yönel�k talepte bulunab�l�r veya tekz�p edeb�l�r. 

Basındak� görünürlük �le �lg�l� d�kkat ed�lmes� gereken b�r d�ğer husus �se derneğe emek verenler�n eş�t veya

eş�te yakın b�r tems�l�yet sağlamalarıdır. İdeal�nde çalışmalardan sorumlu k�ş�ler�n kend� çalışmaları �le �lg�l�

röportajları yapması ve son sağlamanın �let�ş�m koord�natörü ve yürütücü ek�p tarafından yapması

gerekl�d�r.

 

            e.Canlı yayınlara ve programlara katılmak
RUMUD’un görsel medyada görünürlük kazanmak, hedef k�tles�ne, paydaşlara ve faydalanıcılara er�şmek

�ç�n canlı yayınlara ve programlara katılmak �ç�n mot�vasyonu yüksek olmalıdır. Bu sebeple �let�ş�m

koord�natörü bu görünürlük �ç�n ek b�r çaba harcamalıdır. Canlı yayınlarda yönelt�len soruların kurumsal

k�ml�ğe hasar vermemes� �ç�n program ed�törü �le �çer�k hakkında ön tey�t sürec� sağlanmalı, yapılan

toplantıda �let�ş�m koord�natörünün de olması, olamıyorsa programa katılacak k�ş�ler�n sonrasında �let�ş�m

koord�natörünü b�lg�lend�rmes� gerekmekted�r. 

             f.Kısa f�lm tanıtımları
Her yıl en az b�r tanıtım f�lm� hazırlanır. İlet�ş�m koord�natörü sürec� koord�ne eder ve gerekl� durumlarda �ş�

üretmek �ç�n h�zmet alınır. Kısa f�lmler�n dernek pol�t�ka belgeler�ne uyumlu hazırlanması �ç�n sürec�n

danışmanı yürütücü ek�pt�r. 

             g.Sunumlar
İlet�ş�m Koord�natörü derneğ�n genel tanıtımı �le �lg�l� en az b�r sunum hazırlamak ve 6 ayda b�r

güncellemekle sorumludur. 

D�ğer çalışmalara ve projelere da�r sunumlara gerekl� görülen noktada tekn�k destek sağlar ve her

çalışmanın ve projen�n sunumlarının hazırlanmasını tak�p eder. Dönem sonunda tüm proje ve çalışmaların

tanıtımlarının ve çıktılarının sunulduğu sunumlar dernek arş�v�ne eklen�r. 

           h.Broşürler & Tanıtım k�tapçıkları & Tasarım
Tüm broşürler ve basılı malzemeler, sosyal medya platformlarından paylaşılacak materyaller, �let�ş�m

koord�natörü, varsa derneğ�n görsel tasarım sorumlusu ya da h�zmet alımı �le tasarlanır. Tasarlanan �çer�k

RUMUD görsel k�ml�ğ�ne uygun olmalı, başka kurumlara öykünüldüğüne veya �nt�hal olduğuna da�r b�r

�zlen�m varsa değ�şt�r�lmel�d�r. 

             ı.Proje çıktı k�tapçıkları
Uygun projeler sonunda onl�ne veya offl�ne olarak çıktıların ve yürütülme sürec�n�n paylaşıldığı proje çıktı

k�tapçıkları hazırlanır. K�tapçıkların tasarımı �let�ş�m koord�natörü tarafından ya da �let�ş�m koord�natörü

yürütücülüğünde h�zmet alımı sağlanarak yapılır. 9



RUMUD çalışmalarını hazırladığı pol�t�ka belgeler� referansları �le yürütür. Pol�t�ka belgeler� aynı

zamanda aynı alanda çalışan kurumlarla �let�ş�m ve ağ faal�yetler�n� sürdürmek �ç�n kullanılmaktadır.

 Derneğ�n �let�ş�m faal�yetler�nde öneml� b�r aşaması da yüz yüze �let�ş�m, toplantı ve   d�ğer etk�nl�kler

de tems�l�yett�r. Tems�lc�lerden RUMUD’un �let�ş�m stratej�s�ndek�  yöntem ve hedefler�ne uygun

davranış göstermeler� beklen�r.

Yapılan çalışmaların n�tel�ğ�ne da�r b�lg�lend�r�c� �çer�k üret�p paylaşarak potans�yel fon
kuruluşlarına, destekç� ve bağışçılara er�ş�m
İlet�ş�m araçları �le kampanyalar yaparak ayn� ve nakd� destek sağlamak

Donörler ve destekç�lere daha şeffaf olmak, ver�len destekler�n ne tür çalışmalarda kullanıldığının altını

ç�zmek

Er�ş�leb�l�r olmak

           j.Pol�t�ka belgeler�

k.Kurum �ç� ve dışı toplantılarda tems�l�yet

3. Kaynak Gel�şt�rme
RUMUD kaynak gel�şt�rme faal�yetler� �ç�n �let�ş�m faal�yetler�n� esas araçlardan b�r� olarak kullanır. Bunu

aşağıda bel�rt�ld�ğ� g�b� yapar.

1.

2.

Bu doğrultuda 

Web s�tes�n� kullanıcı ve bağışçı dostu olarak güncellemek
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1 Destekleyen kuruluşları görmek için FİNANSAL YÖNETİŞİM PRENSİPLERİ VE STRATEJİ BELGESİ’ne bakınız.
2 Yapılan kampanya deneyimleri ve kullanılan araçları görmek için FİNANSAL YÖNETİŞİM PRENSİPLERİ VE STRATEJİ BELGESİ’ne bakınız.



4.Anad�l
RUMUD çalışmalarını çok kültürlülük ve çok d�ll�l�ğ� kapsayacak şek�lde planlamakta ve yürütmekted�r.

Bununla b�rl�kte faydalanıcılarının çalışmalara en n�tel�kl� şek�lde er�ş�m�nden de sorumludur. Dernek

merkez�n�n bulunduğu Sur �lçes�nde nüfusun büyük çoğunluğunun anad�l� Kürtçe’d�r. Bu sebeple, derneğ�n

hazırlanan tüm;

-Rapor

-B�lg� Notu

-Pol�t�ka Belges�

-Graf�k

-Görsel

-V�deo

-Sosyal medya met�nler�

-Sunum

-Anket formu

-D�ğer

Materyaller�n Kürtçe ve Türkçe olarak �k� d�ll� hazırlanılır ve yaygınlaştırılır.

Anad�l �le �lg�l� RUMUD tarafından hazırlanan Anad�l Tutum Belges�,  yönet�m kurulu, yürütücü ek�p,

gönüllüler, üyeler, faydalanıcılar, donörler, bağışçılar ve dernek �le �l�şk�lenen herkes �ç�n referans belged�r.

5.Görsel K�ml�k
RUMUD’un faal�yetler�nde kullanılan görsel yaklaşım tasarımdan tasarıma değ�şse de genel olarak canlı

renkler�n ve graf�kler�n kullanıldığı b�r tarzda olmalıdır. Her görselde logonun arkası şeffaf vers�yonu,

tasarıma uygun değ�lse beyaz fonlu vers�yonu kullanılmalıdır. 

Görsel k�ml�kte s�yah ve tonlarından kaçınılan, başka kurumların çalışmalarına benzemeyen ve özgün b�r

üslupla �şlet�lmel�d�r.

Görsel k�ml�ğ�n �nşası ve sürdürülmes�nden �let�ş�m koord�natörü sorumludur.

6.Projeler Özel�nde İlet�ş�m Stratej�s�
İlet�ş�m planı derneğ�n genel �şley�ş�n�n �let�ş�m�ne da�r b�r f�k�r sunsa da spes�f�k hedeflerde gerçekleşt�r�len

projeler �ç�n kend� özel�nde �let�ş�m stratej�ler� hazırlanmalıdır. Projen�n etk�l�l�ğ�n� ve er�ş�m�n� daha yüksek

b�r potans�yele taşımak �ç�n projeler özel�nde �let�ş�m stratej�s� öneml�d�r. Proje �let�ş�m stratej�ler� İlet�ş�m

Koord�natörü tarafından yapılıp yürütücü ek�p ve varsa proje ortağı ek�p �le paylaşılır ve gelen öner�ler

ışığında n�ha� hedef ver�l�r. 

Örnek proje �let�ş�m stratej�s� �ç�n EK 1’e bakınız. 

 

11

3

3 Anadil Tutum Belgesi'ne bakınız.



7.Güvenl�k
İlet�ş�m stratej�s� kapsamında güvenl�k, K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu’na (KVKK) uygunluk,

çalışanların, yönet�m Kurulunun ve Gönüllüler�n G�zl�l�k ve Güvenl�ğ� ve Ş�fre Güvenl�ğ� kapsamlarında ele

alınmaktadır.

a.K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu’na Uygunluk

RUMUD tüm çalışmalarını KVKK’yı d�kkate alarak gerçekleşt�r�r. Bu kapsamda k�msen�n ver�s�n� �zn� olmadan

toplayamaz ve ver�y� �şleyemez.

Ver� toplanması gereken çalışmalarda örneğ�n; anket, gönüllü katılım toplantıları, atölye ve eğ�t�m kayıtları,

dernek çalışmalarına kayıtlar, oyuncak ve k�tap kütüphaneler�ne kayıt g�b�, ver�n�n toplanması ve �şlenmes�

�ç�n kanunun tavs�yeler� referans alınarak hazırlanan b�r onam formu �mzalatılır. (ÖRNEK ONAM FORMU

EKLE)

RUMUD tarafından toplanan k�ş�sel ver�ler h�çb�r surette üçüncü taraflarla paylaşılamaz. 

b.Çalışanların, Yönet�m Kurulunun ve Gönüllüler�n G�zl�l�k ve Güvenl�ğ�

RUMUD bünyes�nde faal�yetler�n sürdürülmes�nde rol alan herkes�n dernek �le �lg�l� görünürlükler�ndek�

g�zl�l�k ve güvenl�ğ�nden RUMUD sorumludur. Çalışmalara katılan herkes�n görünürlük faal�yetler�nde var

olmak �stemeler�ne da�r onay alınır ve bu doğrultuda hareket ed�l�r. Daha önce onay verm�ş ama sonrasında

görünür olmak �stemeyen k�ş�ler�n sözlü talepler� doğrultusunda sosyal medya ve d�ğer her yerden tüm

görünür olduğu materyaller kaldırılır.

c. Ş�fre Güvenl�ğ�

RUMUD’un d�j�tal güvenl�ğ�n�n sağlanmasından İlet�ş�m Koord�natörü sorumludur. Derneğ�n tüm ma�l ve

sosyal medya hesaplarının ş�freler� en geç 6 ayda b�r değ�şt�r�lmel� ve hesapları kullanan k�ş�ler

b�lg�lend�r�lmel�d�r. Adresler�n güvenl�ğ� �ç�n �k�l� doğrulama uygulanmalıdır. Değ�şt�r�len ş�freler güvenl� b�r

yerde muhafaza ed�lmel�d�r. 

Web s�tes�n�n SSL sert�f�kası güncel olarak yen�lenmel�d�r. Herhang� b�r güvenl�k açığı ya da s�ber saldırıya

karşı alanında uzman k�ş�lerden oluşan b�r uzman havuzu oluşturulmalı ve önces�nden bu k�ş�lerle �let�ş�me

geç�lmel�d�r. 
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Derneğ�n tanıtıcı �çer�kler�nde, sosyal medya hesaplarında, webs�tes�nde, basına ver�len röportajlarda

çocukların açık k�ml�kler�n� bell� edecek görüntülere yer ver�lmemes� gerek�r. 

Dernek dışından k�ş�ler�n derneğ�n yararı �ç�n fotoğraf yada v�deo çek�m talepler�nde çocukların

yüzler�n�n açıkça görünemeyeceğ� b�lg�s� ver�lmel� ve bu koşula uymayan k�ş�lere �z�n ver�lmemel�d�r. 

Çocuklar �le röportaj yapmak �steyen basın çalışanlarının talepler� önce dernek çalışanları tarafından

çocuklara �let�lmel�, kabul eden çocuklara röportaj esnasında dernekten k�ş�ler�n refakat etmes�

gerekl�d�r. 

8.Arş�v Tutulması

RUMUD’un tüm görüntü, v�deo ve basında çıkan �çer�k arş�v�n�n tutulması İlet�ş�m Koord�natörü’nün

sorumluluğundadır.

Arş�vler derneğ�n d�ğer çalışanları �ç�n kolay taranır ve �y� kategor�ze ed�lm�ş olmalıdır. En fazla 3 ayda b�r

arş�vler gözden geç�r�lmel� ve güncellenmel�d�r. Arş�v�n düzenlenmes�, �let�ş�m sorumlusunun yıllık planının

b�r parçasıdır. 

9.Çocuk Koruma Pol�t�kası
Tüm �let�ş�m faal�yetler� ‘’Rengarenk Umutlar Derneğ� Çocuk Güvenl�ğ� Pol�t�ka Belges�’’ ne uygun

sürdürülmek zorundadır. Tüm �let�ş�m faal�yetler�n�n çocuk koruma kapsamında gerçekleşt�r�lmes�n�n ve

denetlenmes�n�n sorumluluğu İlet�ş�m koord�natöründed�r. 

Bu bağlamda;
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EK 1: Örnek Proje İlet�ş�m Stratej�s�
 

BİR VARMIŞ SUR OYNARMIŞ PROJESİ
İLETİŞİM STRATEJİSİ

Rengarenk Umutlar Derneğ�&BoMoVu

I. Projede öner�len �let�ş�m stratej�s�  

Projen�n �let�ş�m stratej�s� çatışmalı bölgelerde doğan, büyüyen çocukların barış �le �l�şk�ler�n�n ve barışa

�nançlarının önem�, hang� araçlarla bu �l�şk�n�n güçlend�r�leceğ� ve çatışmanın gerçekleşt�ğ� mekanın

toplumsal hafızadak� yer�ne da�r b�r farkındalık yaratma üzer�ne kurulacaktır.

Hedef k�tle olarak 3 ana grup seç�lecekt�r.

1- Çatışmadan etk�lenen, yaşadıkları yer ve kültür �le çatışmadan dolayı yabancılaşan 7-16 yaş arası

çocuklar ve a�leler�

2- Çatışmalı bölgelerdek� çocuk ve gençlerle çalışan k�ş�, kurum ve gruplar

3- Hal� hazırda çatışma bölges�nde yaşamayan fakat bölgede doğan ama barış ortamının

sağlanamamasından dolayı başka şeh�rlere göç eden ve bu yüzden toplumsal kültüre ve geleneğe

yabancılaşmış k�ş�ler.

İlet�ş�m stratej�s� bu hedef k�tlelere er�ş�m kanallarını doğru tesp�t etmek ve etk�n kullanmak, proje

yürütülüşü esnasında ortaya çıkacak malzemeler�n etk�l� kullanılmasını sağlamak üzer�ne kurulacak.

İlet�ş�m çalışmalarının temel amacı yapılan çalışmaların

kronoloj�k b�r sıra �le paylaşılarak toplamda b�r kılavuz ve arş�v oluşturmasını sağlamak olacak. Projen�n

tanıtımı ve duyurulması �se temel hedef üzer�nden gerçekleşt�r�lecek.

Bu doğrultuda �let�ş�m planının ana malzemeler� sözlü tar�h çalışması, masal ve sözlü tar�h sahnelemeler� ve

har�talama g�b� çocukların ürett�kler� materyaller ve ayda b�r gerçekleşt�r�lecek olan masal d�nlet�ler�n�n

kayıtları olacaktır.

Proje boyunca Instagram, Tw�tter, Facebook ve Youtube üzer�nden yayın yapılacaktır. Tüm göster� ve

masal d�nlet�ler�, ayrıca uygulanan modüller de derlen�p bu kanallardan paylaşılacaktır.

Sosyal medya pol�t�kamız gereğ� çocukların güvenl�ğ� ve korunmasını esas alıyoruz. Bu sebeple kullanılan

tüm görsel �çer�kte gerekl� �z�nler alınacaktır.
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Çatışmadan etk�lenen, yaşadıkları yer ve kültür �le çatışmadan dolayı yabancılaşan 7-16 yaş arası

çocuklar ve a�leler�, başka şeh�rlere göç eden ve bu yüzden toplumsal kültüre ve geleneğe

yabancılaşmış k�ş�ler

Aj�te etmeyen,

Kolekt�f emeğe vurgu yapan,

Sam�m�, 

Heyecanlı, 

D�nam�k, 

Entelektüel, 

Çok renkl� ve çok renkl�l�ğ� kucaklayan b�r d�l kullanılacak

BİR VARMIŞ SUR OYNARMIŞ PROJESİ KONUMLANDIRMA

K�mle konuşacağız ve hedef k�tlem�z k�m? 

Genel tanımlama: 7-60 yaş aralığı.

A.Segmentasyon
1.

-Doğu veya Güneydoğuda doğmuş veya büyümüş k�ş�ler

-Doğu veya Güneydoğuda doğmamış ama köken ve kültüre sah�p k�ş�ler

-Toplumsal olaylara karşı duyarlı ve tak�pte olan

-Kürtçe’n�n lehçeler�ne ve kültürel kullanımlarını tak�p eden k�ş�ler

-Rengarenk Umutlar Derneğ�n� tak�p eden k�ş�ler

       2.Çocuk ve gençlerle çalışan k�ş�, kurum ve gruplar

-Çocukların barış algısı �le �lg�l� çalışanlar

-Akadem�syenler, ulusal ve uluslarası STK’lar, akt�v�stler

-Barolar ve d�ğer meslek odaları

3.Kültürel m�ras ve kültürel çalışmalarla �lg�l� k�ş� ve kurumlar

-Kültürel varlıkları korumaya yönel�k çalışma yapanlar

-Sur’dak� yıkıma ve yen�den dönüşüme da�r araştırma ve savunuculuk yapmış kurum ve k�ş�ler (UNESCO,

TMMOB, Amnesty Tr, M�lletvek�ller� …)

B.Tone of Vo�ce
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Şeh�r 

Kültür 

Barış Kültürü ve mümkünatı

Kolekt�f Bellek

Çok sesl�l�k & Çok kültürlülük

T�yatro, masal, sözlü kültür

C.İlet�ş�mde hang� temalar eksen�nde olacağız? 

D.Söylem Öner�ler� (Slogan Örnekler�)
Ben Tar�h� yazıyorum

Sur sokaklarında masalları arıyorum

Oyunu ben kuruyorum

Geçm�ş�mle buluşuyorum 

Sur'da barışa oynuyorum

Geleceğe h�kaye topluyorum

Hafızaları yokluyorum

E.Seed�ng L�stes�

Kültürel M�rası Koruma Derneğ�

Anadolu Kültür

Tarlabaşı Toplum Merkez�

Sabancı Vakfı, STGM, STDV

Ağlar

 Barolar

TMMOB

 D�yarbakır Süryan� Kültür Derneğ�

D�yarbakır Süryan� Kültür Derneğ�

D�yarbakır Sanat Merkez�

D�yarbakır Kültür Tab�at Varlıklarını Koruma Derneğ� 
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Sabancı Vakfı ve dernek gönüllüler�m�z tarafından hazırlanan kısa f�lmler

Power Po�nt sunumları

Basılı yayınlar

Web s�tes�

Basın bültenler�

Röportajlar

Canlı yayınlar ve tv yayınları

Instagram, Facebook ve Tw�tter hesapları çalışmalarını gerçekleşt�rm�şt�r. 

Kısa f�lm tanıtımları

Broşürler

Power Po�nt sunumları

Tanıtım k�tapçıkları

Proje çıktı k�tapçıkları

Basın bültenler�, yazılı röportajlar

Canlı yayınlar veya v�deo röportajlar

Sosyal medya kanalları

Sosyal medya kanalları (RUMUD&BoMoVu)

Tanıtım k�tapçıkları

Proje çıktı k�tapçıkları

Basın bültenler�, yazılı röportajlar

Canlı yayınlar veya v�deo röportajlar

Projeye özel hazırlanan v�deo, graf�k, görseller

II. MEVCUT DURUM ANALİZİ

Rengarenk Umutlar Derneğ� 2017 yılından �t�baren �let�ş�m konusunda;

Rengarenk Umutlar Derneğ�’n�n kullandığı �let�ş�m araçları;

Proje boyunca kullanılacak �let�ş�m araçları;
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Çatışma sonrası çocuklarda gel�şen barış ve b�r arada yaşam kültürü

Çocuk katılımının olduğu b�r çalışma b�ç�m�

Derneğ�n bulunduğu Sur bölges�nde derneğ�n yarattığı poz�t�f etk�ler

Gönüllüler�n görünürlüğü ve çalışmalardak� önemler�

Sur sokaklarının zeng�n kültürel hafızaların gömülü olduğu mekânlar olarak algılanması 

Sur’da yaşayan ve yaşamış olan çocukların kend� k�ml�ğ�n�/kültürünü deney�mlemes� ya da daha önce

tanışmadığı/uzak durduğu k�ş�lerle, kültürlerle b�r araya gelmes�ne alan açıldığının göster�lmes� 

Kuşakların �let�ş�m� - geçm�ş tecrübeler�n bugüne taşınmasına aracılık etmes�n�n önem�

Kültürel aktarım konusunda d�ğer kurumlara da rehber olması �ç�n araştırma sürec�n� yönetmeye ve

sunmaya yönel�k farklı araçlar ve metodların varlığının göster�lmes� 

Çocukların gündel�k tecrübeler�n�n değerl�l�ğ�n�, yaşam alanlarının hafızasını taşıdıklarını tecrübe

etmeler�n�n önem�

III. HEDEF GRUBUN BELİRLENMESİ VE ANA MESAJLAR  

Rengarenk Umutlar Derneğ� İlet�ş�m Stratej�s� Ana Mesajlar; 

1.

2.

3.

4.

B�r Varmış Sur Oynarmış Projes� Ana Mesajlar; 

1.

2.

3.

4.

5.
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