Süreç, Vaka, İş Takibi İçin
Hangi Bulut Yazılımlar Var ve Nasıl Kullanılabilir?
➔ Not Alma Uygulamaları
◆ Wunderlist
www.wunderlist.com’agirerek veya apple store/android store’dan wunderlist’i indirerek kayıt
oluyoruz.
● Listeler oluşturarak yapılacaklar listelerimizi kategorize edip
oluşturabiliriz.
● Listelerin altında oluşturduğumuz işlerimize zamanlama koyabilir,
ayrıca içine not alabilir ve bu işlerin takibi için ekip arkadaşlarımızı
atayabiliriz.
● Listeler içinde görevlere yorumlar yapabilir ve ekip arkadaşlarımız ile
süreç hakkında oradan konuşabiliriz.Ayrıca liste içine iş ekleyerek
ayrıntılı olarak iş takibinin yapılması mümkün.
● İstediğimiz anda listemizi yazdırabilir veya mail olarak atabiliriz.
◆ Evernote
Gün içinde toplantılarda aldığınız notları dijital ortamda saklamak istiyorsanız bu araç tam
size göre! Notlarınıza akıllı telefon, tablet ve web ortamında aynı anda ulaşabilir, onları
güncelleyebilirsiniz. Evernote için yapmanız gereken hemen bir hesap açıp akıllı telefon,
tablet veya web ortamından kullanmaya başlamak!
● Aynı zamanda farklı başlıklar oluşturup bu başlıkların içinde ayrı
yapılacaklar listesi oluşturabilir ve bunları istediğiniz zaman istediğiniz
kişi ile paylaşabilirsiniz.
● Farklı not defterleri oluşturup her birinin içine ayrı notlar ve
yapılacaklar listeleri ekleyebilirsiniz.
● Burada hazırladığınız notları veya listeleri web linkini paylaşarak
insanlar ile paylaşabilirsiniz.
● Toplantı notlarınızı burada tutabilirsiniz veya herhangi bir şeyin
fotoğrafını çekip evernote üzerinde saklayabilirsiniz.

● Aynı zamanda notlarınızı etiketleyerek bulunmasını
kolaylaştırabilirsiniz.
◆ Google Keep
◆ Any.do
◆ Microsoft To-Do
➔ Ekip Çalışması, Proje ve Süreç Yönetimi Uygulamaları
◆ Trello
Trello genel anlamda bir proje yönetim aracıdır.
● Trello üç ana parametre üzerinde ilerleyen bir sistemdir.Panolar,
listeler, kartlar
● Ekip arkadaşlarınızı kartlara görevli atayabilir böylelikle birlikte
çalışabilirsiniz.
● Bitirme tarihi ekleyebilir veya daha ayrıntılandırmak için görseller
ekleyebilirsiniz.
● Etiketler atayarak önem sıralaması yapabilirsiniz.
● Görev altında yorum yaparak durum hakkında bilgi alabilirsiniz.
● Günler için kartlar oluşturup haftalık aylık planlarınızı yapabilirisiniz.
◆ Doodle
Sivil toplum çalışanları olarak daha programlı ve daha sistematik çalışmak için çok sık
toplantı yapıyoruz. Bu toplantılarımızı kimi zaman fon sağlayıcılar ile kimi zaman gönüllüler
ile kimi zaman da başka gruplar ile gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıları şekillendirirken
özellikle gün ve saat belirlemek için Doodle kullanılabilir. Bu online araç sayesinde birden
fazla gün ve saati toplantı önerisi olarak belirleyip toplantıya katılacak olan kişilere mail
atabilir ve böylece kimin hangi zamanda uygun olduğunu kolaylıkla belirleyebiliriz.
◆ Mindmeister
Online zihin haritaları oluşturabileceğimiz bir araç. Aklımızdaki projeleri, eğitimlerdeki
oturumları veya yapılacaklar listesini online ortamda oluşturmak için güzel bir araç. Online
kullanım özelliği sayesinde, ekip olarak beyin fırtınaları gerçekleştirirken kullanılabilir.
Mindmeister ile ekip üyelerine görevler atayabilir ve bunlar için deadline verebilirsiniz.
Online proje yönetimi programlarına benzer özelliklere sahip olan Mindmeister’da daha fazla

ücretsiz harita yapmak için arkadaşlarını davet etmeniz yeterli. Bu uygulamaya akıllı telefon,
tablet ve web ortamından ulaşılabilir.
◆ WhatsApp, Telegram (Telegram Channel), Signal
● WhatsApp Gruplar ile iki taraflı iletişim kurabilir
● WhatsApp Kanalları (Toplu mesaj listeleri) ile tek taraflı bir iletişim
yöntemi seçerek duyurularınızı veya bilgilendirme metinlerinizi
iletebilirsiniz.
● WhatsApp Gruba davet bağlantısı ile dışarıdan insanların sizin
grubunuza dahil olmasını sağlayabilirsiniz.
● Telegram Kanalları ile tek taraflı bir iletişim yöntemi seçerek
duyurularınızı veya bilgilendirme metinlerinizi iletebilirsiniz.Gruba
davet bağlantısı ile dışarıdan insanların sizin grubunuza dahil olmasını
sağlayabilirsiniz.
◆ Slack
Slack, kurumları ve proje ekiplerini e-posta trafiği içinde kaybolmaktan kurtarmayı
amaçlıyor. Ekip içi iletişiminizi daha güçlü ve verimli kılmak istiyorsanız vazgeçilmez bir
uygulama.
● Slack'te kanallar oluşturarak farklı takımlar halinde projeleriniz için
dosyalar paylaşabilir ve hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.
● Arama özelliği ile çalışma arkadaşlarınız ile sesli görüşmeler
yapabilirsiniz.
● E-posta trafiğinizi azaltır.
● Kullandığınız tüm servisler ileentegrasyonsağlayabilirsiniz.(Google
Drive, Dropbox, Skype, Crashlytics, Datadog, Google+ Hangouts…)
Android, iOS, Windows, Mac ve Linux gibi platformlarda kullanılabilen Slack sayesinde her
an bilgi akışını takip edebilirsiniz.
◆ Google Hangouts Chat
◆ Meetfranz
Tüm Mesajlaşma Uygulamaları Bir Arada!

◆ Google Sites (Ekipler İçin Intranet)
Etkili ekip sitelerini zahmetsizce oluşturun.
● Ortak çalışarak ekibiniz, projeniz veya etkinliğiniz için göz alıcı ve
yüksek kaliteli siteler oluşturun. İster masaüstünde ister akıllı
telefonda... Siteleriniz her ekranda harika görünecek. Üstelik web
tasarımı veya programcılık öğrenmenize de gerek yok.
● Google Sites'la; Drive klasörleri, Dokümanlar ve hatta paylaşılan
Takvimler gibi tüm G Suite içeriğinize kolayca erişerek ekip
çalışmalarınızı pratik şekilde sergileyebilirsiniz.
● Özenle hazırlanan temalar sayesinde içeriğinizle fark yaratabilirsiniz.
Google Sites, çalışmalarınızı akıllı şekilde optimize eder. Böylece
içeriğiniz masaüstü, tablet veya mobil cihazlarda harika görünür.
◆ Facebook Groups
● Açık, kapalı ve gizli gruplar oluşturabilirsiniz.
● Grupta bazı paylaşım veya içeriklerinizi öne çıkarılmış hale getirip en
üstte

kalmasını

sağlayabilirisiniz.Bu

kalma

süresini

ayrıca

ayarlayabiliyorsunuz.(1 hafta, 3 gün…)
● Paylaşımlarınızı zamanlayabilirsiniz.
● Facebook sayfanız ile grubu bağlayabilirsiniz.
● Sadece gruptaki kişilere özel canlı yayın yapabilirsiniz.
◆ Google Groups
● Tüm tartışmalarınız bir yerde
● Mobil cihaz uyumlu
● Gmail olmadanda kullanılabilir.
➔ Dosya Transferi ve Blog/Arşiv Uygulamaları
◆ Wetransfer
Yüksek boyutlu dosya transferini maillerimiz aracılığı ile yapmak mümkün değil. Fakat
Wetransfer sayesinde 2 gb’a kadar dosyalarımızı istediğimiz kişiyle paylaşabiliriz. Siteye
girerek yüklediğimiz dosyanın linkini, dosyayı göndermek istediğimiz kişiye verdiğimizde o
da kolayca link üzerinden dosyaya ulaşabilir. Projelerimiz için fotoğraf ve video paylaşımıda
işimizi kolaylaştıran bir araç. Paylaştığımız linkin 1 hafta içinde silindiği bilgisini de
aklımızda tutmak faydalı olacaktır.

◆ bit.ly
Bit.ly, ücretsiz bir link kısaltma servisidir. Bitly ile kısalttığınız linklere kaç kere tıklandığını,
hangi ülkeden ve hangi sosyal medya ağından tıklandığını görebilirsiniz. Etkinlik duyurularını
yaparken ve etkinlik sırasında sosyal medya mecralarının etkisini Bit.ly ile anlayabilir ve
etkinliğinize özel linkler oluşturabilirsiniz.
● Etkinlik sırasında katılımcılara akılda kalıcı hemen kullanabilecekleri
bir link oluşturabilirsiniz. (Örneğin; bit.ly/ngoturkeyBu link doğrudan
www.techsoupturkiye.org.tr’agidiyor.)
● Etkinlik sonrasında katılımcılara değerlendirme formu doldurmaları
için kısaltılmış bir bit.ly linki verebilirsiniz. (Örneğin;
bit.ly/evaluationformBu link doğrudan sizin anket formunuza
gidebilir.)
● Karmaşık bir linki kısaltılmış ve akılda kalıcı şekilde oluşturabilir,
etkinlik afişinize ekleyebilirsiniz.
◆ Google Drive
Dosyalarınızı depolamak, paylaşmak ve onlara erişmek için
◆ İssuu
pdf yayınlama sitesidir.ISSUU’da daha önce hazırladığınız pdf formatındaki sunumlarınızı
veya belgelerinizi sitenize bir kitap, bir dergi şeklinde ekleyebilirsiniz.
◆ Slideshare
İnternet üzerinden hazırlanan sunumları online ve bedava bir şekilde yayınlamaya olanak
tanıyan bir araçtır.Sunumlarınızı ve aslında tüm dijital belgelerinizi (pdf vb.) direkt olarak
Slideshare platformunda izleyebilir ya da embed kodu ile web sitenize aktarabilirsiniz.
◆ Medium
Yeni nesil blog platformudur.

◆ Wordpress
WordPress, güzel bir web sitesi, blog veya uygulama oluşturmak için kullanabileceğiniz açık
kaynaklı bir yazılımdır.
➔ Başvuru, anket uygulamaları
◆ Typeform
“Goodbye forms, hello Typeforms” sloganından da anlaşılacağı üzere yeni nesil form
oluşturma aracı.
● Typeform ile kolay bir şekilde quiz, anket ve form oluşturabilirsiniz.
● Form sırasında aldığınız bir bilgiyi sonrasında başka soruda
kullanabilme. (Örneğin; başta kullanıcının ismini aldığınızda
sonrasında başka bir soruda kullanıcının adını kullanarak soru
sorabiliyorsunuz.)
● Form linkini tıklamış kişi sayısı, kullanıcıların formu ortalama
doldurma süresi, formun doldurulduğu cihaz (PCs &
Laptops,Tablets,Smartphones) gibi ayrıntılı analizlere sahip
olabilirsiniz.
● Formun açık kaldığı süreçte oluşturduğu online link de interaktif
şekilde başvuruların takip edilmesine imkan veriyor. Böylelikle çalışma
arkadaşlarınız da başvuruları takip edebiliyor.
● Renkli, kullanıcı dostu ve mobil cihazlara uyumlu formlar
oluşturabilirsiniz.
● Ücretli versiyonunda kullanıcılara özel otomatik e-postalar atabilirsiniz.
◆ Google Form
Kolayca Anketler Ve Veri Grafikleri Oluşturun, Sonuçları Analiz Edin.
◆ Jotform
Tüm ihtiyaçlarınız için kullanımı kolay online form hazırlama servisi
◆ Microsoft Forms
Kolayca anket, test ve yoklama oluşturun

◆ Survey Monkey
Anket hazırlayabileceğiniz ve analiz edebileceğiniz bir program.
➔ Otomatikleştiren Uygulamalar
◆ Zapier
Zapier, her gün kullandığınız farklı web uygulamaları arasındaki eylemleri
otomatikleştirmenize olanak tanıyan kullanımı kolay bir web hizmetidir.
◆ İfttt
IFTTT, kullandığınız sosyal medya hesaplarını ve diğer uygulamaları(e-posta hizmetleriyle
cep telefonunu) birbirine bağlayan ve bu uygulamaların senkronizasyonunu sağlayacak
şekilde istediklerinizi yapmanıza olanak veren bir araçtır.
IFTTT ile etkinlikleriniz sırasında;
● Twitter’da paylaşılan etkinlik hastanginizi bir Google Sheet’e
arşivleyebilirsiniz. (Tweet paylaşımını yapan kullanıcı ve zaman
bilgileri ile)
● Herhangi bir hashtag veya kelime ile ilgili paylaşım yapanlara otomatik
olarak teşekkürler veya başka bir tweeti otomatik olarak iletebilirsiniz.
● Belirli bir anahtar sözcük ile ilgili yeni tweetleri kendinize e-posta ile
gönderebilirsiniz.
● Bir anahtar sözcük ile ilgili tweetler için Trello panosuna kart
ekleyebilirsiniz.
● Etiket ile eşleşen yeni tweetleri Slack'e gönderebilir veya bir web
sitesine haber girince herhangi bir slack kanalında paylaşım
yapabilirsiniz.
◆ Microsoft flow
Bildirimleri almak, dosyaları eşitlemek, veri toplamak ve daha fazlası için sık kullandığınız
uygulamalar ve hizmetler arasında otomatik iş akışları oluşturun

➔ Dosya
◆ smallpdf
Tüm PDF dosyalarınızı dönüştürmeyi ve düzenlemeyi çok kolay hale getiren platform.
◆ foxyutils
Pdf dosyalarınızı düzenlemenize yarayan bir araç.
◆ tinypng
Resimlerinizi Kayıpsız Sıkıştırarak Sayfa Boyutlarını Düşürün.Yüklenen resimlerin kalitesi
bozulmadan 70% oranında küçüldüğü gözlemleniyor.Web sayfalarımızın hızlı açılması için
görsellerinizin boyutunun küçük olması önemlidir.
◆ qrcodematic
Qr Code Matic ile logo ve renklerinizi kullanarak özel tasarım Dinamik QR Kod oluşturmak
artık çok kolay.Dinamik QR Kod'lar sayesinde bilgileriniz değişse bile tekrar baskıya ihtiyaç
duymadan dilediğiniz zaman güncelleyerek kullanıma devam edin.
● Aktivistler için en iyi 5 Chrome eklentisi
○ Boomerang for Gmail
Dünyanın en çok kullanılan mail servislerinden olan Gmail, sunduğu eklentiler ile hayatımızı
kolaylaştırıyor. Boomerang for Gmail, bir mail zamanlayıcısı olarak çalışıyor. Göndermek
istediğiniz maili önceden zamanlamanıza ve ayarladığınız vakitte o mailin atılmasını sağlıyor.
Maillinize cevap alamamanız durumunda hatırlatma da yollayabiliyor. Kendinize bir çok
hatırlatma mailini (fatura ödeme, doğum günü, tatil vb. hatırlatma maillerini) yine bu
uygulama ile kurabiliyorsunuz.
○ Buffer
Buffer; Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ ve Pinterest hesaplarınızdan kolay
ve hızlı şekilde zamanlanmış içerikler paylaşmanızı sağlayan bir sosyal medya paylaşım

aracıdır. Kullanışlı mobil uygulaması ve web tarayıcıları ile uyumlu olması bakımından bir
çok sosyal medya yöneticisi tarafından tercih ediliyor. Chrome eklentisiile daha hızlı ve
kolay paylaşımlar yapabilirsiniz.
○ Bitly
Bit.ly, ücretsiz bir link kısaltma servisidir. Bitly ile kısalttığınız linklere kaç kere tıklandığını,
hangi ülkeden ve hangi sosyal medya ağından tıklandığını görebilirsiniz. Etkinlik duyurularını
yaparken ve etkinlik sırasında sosyal medya mecralarının etkisini Bit.ly ile anlayabilir ve
etkinliğinize özel linkler oluşturabilirsiniz. Chrome uygulamasını şuradan indirebilirsiniz.
○ Tab Snooze
Herhangi bir internet sayfasının, her gün, her hafta veya farklı zamanlarda otomatik olarak
açılmasını sağlayan bir Chrome eklentisidir. Okuduğunuz veya incelediğiniz sayfanın aynı
gün içinde veya sizin belirlediğiniz gün ve zamanda o sayfanın yeniden açılmasını sağlıyor.
○ uBlock Origin
Tarayıcı performansını etkilemeden güçlü bir şekilde bütün reklamları engelleyen tarayıcı
eklentisidir. Benzer eklentilere göre çok daha hızlı ve başarılı bir eklenti.
● Tasarım
○
○
○
○
○

Canva
Crello
Pixlr
Pixabay
Freepik

● Mail Bülteni
○ Mailchimp
○ İnbox
○ Madmini
● Diğer
○ namecheckr

Sosyal medya kullanıcı isimleri ve alan adlarını uygun olup olmadığını aynı anda kontrol
etmenizi sağlayan web sitesidir.

