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Sosyal Medyadaki Varlığınızı Nasıl Güçlendirirsiniz? 

Sosyal medya sivil toplum kuruluşlarının yeni destekçiler elde etmeleri, mesajlarını daha geniş bir kitleye yaymaları ve bağış 
toplayabilmeleri için en verimli dijital platformdur. Sosyal medya platformları tek taraflı iletişim yöntemini geride bırakarak 
diyaloğa dayalı bir iletişim geliştirmemizi sağlamaktadır.

Etkili Bir Diyalog İçin Sosyal Medya Yol Haritası Nasıl Olmalı?

1. Sosyal Medyadaki Durumunuzu Belirleyin
2. Hangi Sosyal Medya Platformlarını Kullanacağınızı Belirleyin
3. Sosyal Medya Dilinizi Belirleyin
4. Hedef Kitlenizi Takip Edin
5. Özel Hashtag’ler Yaratın
6. Platforma Özel İçerikler Oluşturun
7. Etkinliklerinize Sosyal Medyada Duyurun
8. Raporlama ve Analiz Yapın
9. Sosyal Medya Görselleri Hazırlarken Dijital Araçlardan Faydalanın

Adım 1: Sosyal Medyadaki Durumunuzu Belirleyin

Sosyal medyada tamamen yeni misiniz yoksa tecrübeleriniz var mı? Her iki seçenekte de öncelikle mevcut durum 
analinizi yapmalısınız. Mevcut durum analinizi yaparken kendinize şu soruları sorarak başlayın;

Kurumumuz için sosyal medyanın önemi ve sosyal medyayı kullanma amacımız nedir?
Sosyal medya kullanımında eksikliklerimiz nelerdir?
Sosyal medya kullanımında güçlü yönlerimiz nelerdir?
Sosyal medyada ulaşmak istediğimiz hedef nedir?
Sosyal medyanın bize sağladığı fırsatlar nelerdir?
Kurum içerisinde sosyal medya yönetiminden kim sorumlu olacak?

Adım 2: Hangi Sosyal Medya Kanallarını Kullanacağınızı Belirleyin

Öncelikle kurumunuzun ilgilendiği konunun hedef kitlesinin genel mi yoksa spesifik bir hedef kitle mi olduğunu 
belirlemek oldukça önemlidir. Hedef kitle belirlendikten sonra hedef kitlenin hangi araçları ne sıklıkla kullandığını 
tespit etmelisiniz.

Her platformun kendine özgü kuralları ve kullanım amaçları vardır.



FACEBOOK
 
Facebook platformunda içeriklerininiz paylaşabilir, bağlantı 
verebilir anket ve yarışma düzenleyebilir ve çevrimiçi bağış 
toplayabilir, diğer destekçilerinizle tartışmalara katılabilirsiniz.  
Kullanıcılar, sayfanızı beğenerek, güncellemelerinizi görebilir ve 
paylaşabilirler.

Sayfa Türü: İşletme-Marka kısmıyla başlayın.   
Sayfa Kategorisi: Kâr amacı gütmeyen kuruluş kategorisini 
seçin.    
Sayfa Adı ve Kullanıcı Adı: Kurumunuzun adını ve kısaltmasını 
girin.
Facebook Profil Fotoğrafı: Sivil Toplum kuruluşunuzun basit 
bir logosunu veya sembolik temsilini kullanın. En uygun boyut: 540 x 540 piksel’dir.   
Facebook Kapak Fotoğrafı: Kurumunuzu temsil edebilecek, bir görsel hazırlayın ve yükleyin.    
Sayfa Açıklaması: STK’nızla ilgili anahtar kelimeler kullanarak bir açıklama yazın. Hikayeler bölümüne 
kuruluşunuzun  hikayesini yazın.
Paylaşılan Görseller: 1200 x 630 piksel ölçülerinde olmalıdır.

INSTAGRAM

Instagram sadece resim ve video yayınlamak için bir mecra 
değil, sivil toplum kuruluşları için de önemli bir etkileşim 
platformudur. Instagram’da kurumunuzu ve hayata 
geçirdiğiniz projeleri tanıtabilir, etkinlik duyurularınızı 
paylaşabilir, etkinlik sırasında hedef kitlenize canlı yayın 
yapabilirsiniz.

Profilinizi İşletme Profili Yapın: Instagram’da bir iş profili 
oluşturarak, kuruluşunuzu “Kâr Amacı Gütmeyen” bir 
kuruluş olarak listeleyebilirsiniz.

Profil Resmi: Profilde kurumsal kimliğinizin en önemli parçası olan logonuzu kullanın.
Biyografi Bölümü: Kullanıcılar ilk olarak buraya bakarlar.  Kısa, öz ve aydınlatıcı olmaya gayret edin. BİO bölümüne 
web sitesi adresinizi ekleyin. Link vermek istediğinizde linklerinizi BİO’ya koymalısınız ve alt metin yazınızda da 
hedef kitlenize linkin BİO’da olduğunu söylemelisiniz. 

- 1-5 arasında #Hashtag kullanın, aksi taktirde içeriklerinizin etkileşim oranı düşecektir.
- Kullandığınız görselin boyutu1080 x 1080 piksel veya 1200 x 1200 piksel olmalıdır.



TWITTER

Twitter daha çok sosyal ve siyasal konuların konuşulduğu bir platform 
olarak Sivil Toplum Kuruluşları için ön plana çıkmaktadır. Twitter, 
kitlenizle sürekli ve doğrudan bir diyalog oluşturmak, haberleri 
hızla yaymak, savunuculuk ve lobicilik gibi faaliyetler açısından 
düşünüldüğünde kitleleri harekete geçirmek için daha uygun bir 
platformdur. 

- Kurumunuzu temsil eden profil fotoğrafı ve başlık fotoğrafınızı 
yerleştirin. 
- Profilinizde mutlaka web sitenizin adresini belirtin. Kuruluşunuzu 
anlatan birkaç cümle yazın. 
- Etkinliklerinizi duyurun, etkinliklerinizden anlık fotoğraflar, videolar 
paylaşın.  Etkinlikleriniz için #Hashtag belirleyin. 
- Kuruluşunuza ait bir ya da iki #Hashtag belirleyin. Belirli aralıklarla bu #Hashtag’i kullanın.
- Tweet’lerinizde 3’den fazla #Hashtag kullanmayın. Twitter algoritması bunu spam olarak algılıyor ve erişimi 
azaltıyor. 
- Tweet’inizin başında @Mention kullanırsanız, Tweet’inizi sadece o hesap görebilir.  Mutlaka o şekilde 
kullanmak istiyorsanız Tweet’in başına bir nokta ekleyin. 
- Twitter’da link verebilirsiniz ancak karakter sınırlamasını aşmamak için linkleri www.bitly.com adresinden 
kısaltabilirsiniz.
- Twitter’da akışta paylaşılan videolar 2 dk. 30 sn. uzunluğunda olmalıdır.
- Twitter’da yalnızca 280 karakter kullanarak paylaşım yapabilirsiniz. Ancak Flood özelliği ile Tweet’leri art arda 
ekleyerek hedef kitlenize vermek istediğiniz uzun mesajı aktarabilirsiniz.
- Görsel boyutu: 440 x 220 piksel

LINKEDIN

-  LinkedIN STK’ların gönüllü, bağışçı, çalışan gibi potansiyel paydaşlarına erişimi için bulunmaz bir platformdur.  
Yeni bağışçılar, çalışanlar, gönüllüler veya yönetim kurulu üyeleri, özellikle de belirli beceri kümeleri olan kişilere 
ulaşabilmek; sponsor ya da bağışçı olarak firmalarla ilişkiye geçebilmek LinkedIN’i benzersiz bir platform yapar.   
- LinkedIN’e öncelikle kişi olarak kaydolmalısınız. Kurumunuzun yönetim kurulunu ve çalışanlarını LinkedIN’de 
profil oluşturmaları için cesaretlendirin.    
- LinkedIN’de kurum çalışanlarınızdan birkaç kişisinin profil oluşturmasının ardından bir kurum sayfası 
oluşturabilirsiniz. 
- LinkedIN’de de diğer sosyal ağlarda olduğu gibi bir akış vardır. Burada bağlantılarınızla duyuru, görsel, video 
ve sunum içerikleri paylaşabilirsiniz.    
- LinkedIN’de #Hashtag kullanımı yaygındır. Paylaşımlarınızda #Hashtag kullanarak erişimini arttırabilirsiniz. 



Adım 3: Sosyal Medya Dilinizi Belirleyin 

Sosyal medya içeriklerinin en önemli noktası kullanılacak olan dildir. Sosyal medyada hedef kitlenize sesleneceğiniz 
ve diyalog kuracağınız tonu belirledikten sonra tüm içerikleri bu düzen içerisinde oluşturmalısınız. Sosyal medya 
hedef kitlenize daha samimi bir dil ile yaklaşabileceğiniz tek kanaldır. Dili belirlerken aynı zamanda herhangi bir 
şekilde gelebilecek olası tepkilere karşı kriz yönetimi planı oluşturmalı ve karşı taraftan gelecek olan tepkiye karşı 
hazır olmalısınız.
 
İçeriklerin dili;
Kolay anlaşılır olmalı: İçeriğin dili hedef kitleye uygun olmalıdır. Karmaşık bir dil (jargon kullanımı) içeriğin 
dikkat çekmesini ve algılanmasını zorlaştırır.  
Diyalog başlatmalı:  İçerikleri üzerine konuşulabilir şekilde hazırlamalı, diyalog başlatmak için açık kapı bırakmalı 
(soru sormak gibi) ve tartışmaya açık olmalısınız.    

Adım 4: Hedef Kitlenizi Takip Edin

Genellikle markalar hedef kitlesini ve rakiplerini takip etmeyi tercih etmezler. Ancak sivil toplum kuruluşları 
için durum farklıdır. Sivil toplum kuruluşları hem hedef kitlesiyle hem de aynı alanda çalıştığı diğer sivil toplum 
kuruluşlarıyla diyalog içinde olmalıdır. Hedef kitlenizle paylaşımda bulunabilir, sohbet edebilir, fikir ve önerilerini 
alabilirsiniz. Bu durum hedef kitlenizi daha iyi tanımanıza ve daha etkili bir sosyal medya yönetimi yapmanızı 
sağlar. Sosyal medya hesabınızın her zaman güncel olması gerekiyor. Yani düzenli olarak paylaşım yapmanız ve 
her zaman bir şekilde sizi takip eden ya da ilgilenenlerin gözü önünde olmanız gerekiyor. 

Adım 5: Özel #Hashtagler Yaratın

İdeal bir #Hashtag için karakter sayısı 7’dir. Daha uzun 
#Hashtag’lerin akılda kalması daha zor olacaktır, bu 
nedenle kullanılacak #Hashtag’ler kısa ve anlaşılır olmalıdır. 
Birden fazla kelime, bir kısaltma içeriyorsa veya gözünüze 
daha çekici görünüyorsa büyük harf kullanabilirsiniz. 
Sosyal medyada daha görünür olmak için fazla #Hashtag 
kullanmak gibi yaygın bir düşünce olsa da bu aslında tam 
tersi bir etki yaratmaktadır. Olabildiğince konuyu anlatan 
#Hashtag’ler kullanmayı tercih etmelisiniz. Aksi halde 
Instagram hesabınızı Spam olarak görecek ve daha az 
görünür olmanıza neden olacaktır. İdeal #Hashtag sayısı 3-5 
arasındadır.

Adım 6: Platforma Özel İçerikler Oluşturun

Sosyal medya pazarlamasının bir numaralı kuralı bu olsa da çoğu zaman göz ardı edilir. Her platform kendi 
dinamiğine sahiptir. Bu nedenle platformlara özel fotoğraf, video veya metin içeriği oluşturmalısınız. 



Adım 7: Etkinliklerinizi Sosyal Medyada Duyurun

Yıl içinde birçok etkinliğe katılıyor veya kendiniz 
etkinlikler, organizasyonlar düzenliyorsunuz.  Genellikle 
tanıtım kısmına odaklanarak etkinlik öncesi tanıtıma 
yoğunlaşıyoruz, organizasyonlarımızı nasıl daha geniş 
kitlelere duyurabiliriz, bunun çalışmalarını yapıyoruz. 

Etkinliğinizin başından sonuna kadar başarılı bir şekilde 
gerçekleşmesi için bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Büyük 
etkinlik ve organizasyonlarınızı duyurma aşamasından 
gerçekleştirme ve bitiş aşamasına kadar hedef kitlenize en 
iyi şekilde tanıtmak için izlemeniz gereken bazı noktalar 
şunlardır:

- Kısa ve her zaman kullanabileceğiniz bir #Hashtag seçin.
- #Hashtag’i tüm görsellerinizde, içeriklerinizde ve hazırladığınız materyallerde kullanın.
- #Hashtag’i herkesin kullanmasını sağlayın.
- Canlı yayın yapın.
- Doğal fotoğraf ve video çekin, paylaşın.

Adım 8: Raporlama ve Analiz Yapın

Sosyal medya platformları, kullanıcıların demografik özelliklerini sunan analitiklere erişim sağlar. Böylelikle hedef 
kitlenizin alışkanlıklarını, hangi demografik özelliklere sahip olduğunu inceleyebilir, sosyal medya yönetiminizi ve 
oluşturduğunuz kampanyaları bu doğrultuda hazırlayabilirsiniz.

Sosyal Medya Raporlaması;

- Sosyal medya hesaplarınızın yönetim stratejilerini teknik açından değerlendirir,
- Paylaşım içeriklerinizin kalitesini inceler,
- Etkileşim oranlarınızı ve hesaplarınızdaki kitlenin kalitesini ölçümler,
- Rakiplerinizin sosyal medya hesap yönetimlerini inceler ve karşılaştırma yapar,
- Hesaplarınızı büyütmeniz ve istediğiniz geri dönüşleri alabilmeniz için İyileştirme önerileri verir.
- Facebook, LinkedIN ve Twitter’ın raporlar kısmında bulunan “dışa aktar” bölümünden Excel’e aktaracağınız veriler 
oldukça kapsamlı bir rapor hazırlamanız için size yeterli olacaktır. Instagram ise size haftalık olarak istatistikler sunar. 

Bu istatistikleri her hafta izleyerek aylık bir sosyal medya raporu oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu tabloları iyi 
okuyabilmeniz ve yorumlayabilmeniz gerekmektedir.



Adım 9: Sosyal Medya Görselleri Hazırlarken Dijital Araçlardan Faydalanın

1. Canva

Canva, online olarak hiçbir program bilgisine sahip olmadan, site tarafından yapılan 
yönlendirmelerle istediğiniz tüm görsel materyalleri hazırlayabileceğiniz bir platformdur. 
Neredeyse tüm özellikleri ve şablonları ücretsiz olan Canva, sürükle bırak özelliği sayesinde tüm 
görsel metinlerin hazırlanmasını çok kolay hale getiriyor. Basit bir üyelik işleminden sonra Türkçe 
olan programa erişim sağlıyor ve afişten kartvizite, sosyal medya gönderilerinden kampanya 
broşürlerine kadar tüm görselleri kolaylıkla hazırlayabiliyorsunuz.

2. Piktochart

Piktochart, grafik tasarımcı olarak yeterli deneyime sahip olmayan kullanıcıların temalı şablonları 
kullanarak kolayca infografik ve görseller oluşturmasını sağlayan web tabanlı bir Infografik 
uygulamasıdır.

3.Slack

Slack, takım içi iletişimi ve dolayısıyla takım çalışmasını kolaylaştıran bir platformdur. Ekip içi 
iletişimi tek bir platformda toplayarak herkes için bir çalışma alanı yaratır. Son gelişmeleri, alınan 
kararları ve konuşmaları arşivinde tutarak işin takibini kolaylaştırır. En önemli avantajlarından biri 
de pek çok araç ve uygulamayla entegre edilebilmesidir. Paylaşılan görsellerin çözünürlüğünü 
düşürmeden yüksek kalitede görsellerin paylaşımını kolaylaştırır. Gruplara eklenen kişilerin daha 
önce paylaşılan bilgi ve materyalleri görmesi adaptasyon ve iş takibi bakımından oldukça önemlidir. 

4. Powtoon

Powtoon konuşma balonları, şekiller, resimler, karakterler ve daha aklınıza gelebilecek birçok 
materyal kullanarak bir animasyon oluşturmanıza imkân sağlayan bir araçtır. Powtoon uygulaması 
aracılığıyla hedef kitlenizin ilgisini çekebilecek eğlenceli animasyonlar oluşturabilirsiniz. 
Oluşturduğunuz animasyonları hem video olarak hem de sunum olarak indirebilirsiniz. Hem 
ücretli hem ücretsiz seçeneği bulunan, kullanıcı dostu olan bu uygulama ile animasyonlara müzik 
ekleyebilir ve tüm platformlarda paylaşabilirsiniz. Animasyonlarınız oluşturmadan önce bir “nasıl 
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