
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın
Sosyal Medyada 
İletişim Yaklaşımı



Neden Sosyal Medya?
Sosyal medya kendimizi dışarıya şeffaflıkla
gösterdiğimiz bir iletişim aracı. 
Toplum Gönüllüleri  Vakfı'nın ilkelerini ve 
Toplum Gönüllüsü gençlerin toplumsal fayda 
temelli yaptığı projeleri, gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikleri ve toplumda dokunduğumuz 
konuları bu kanal üzerinden takipçilerimiz ile
paylaşıyoruz.



TOG olarak sosyal medya 
platformlarını aktif olarak 
kullanıyoruz ve her platformda 
takipçi sayılarımız sürekli 
artıyor. Takipçilerimizin ilgisini 
çekecek paylaşımlar yaparak 
takipçilerimizin aktif 
destekçilerimiz olmasını 
istiyoruz. Sizinle ilgili 
paylaşımlarımız her zaman 
takipçilerimizin daha çok ilgisini 
çekiyor, bu nedenle projelerinizi 
benimle paylaşmanızı rica 
edeceğim. 



Sosyal medya paylaşımlarımızın 3 ana hedefi var;

Farkındalık oluşturduğumuz 
kişileri bireysel bağışa 

yönlendirmek

Yapmış olduğunuz projeleri 
görünür kılmak

İnsanlarda Toplum
Gönüllüleri Vakfı’nın 
amaçlarına yönelik

farkındalık oluşturmak



Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın hedef kitlesi kim?

Toplum Gönüllüsü gençler ve Toplum  
Gönüllüleri

Bağışçılar (Bireysel ve Kurumsal  
Bağışçılar)

Destekçiler (Sosyal medyada  
kampanyalarımızı destekleyenler)

Takipçiler (Sosyal medyada neler  
yaptığımızı takip edenler)

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın hedef kitlesi kim?
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Not: Etkinlik öncesi duyurular paylaşım içeriklerine dahildir.

Yerel sosyal sorumluluk çalışmaları 
(proje, etkinlik, kampanya)
Eğitimler
Toplantılar
Ataklar
Dönemsel yaz projeleri
Atölyeler
Birlikte geçirdiğimiz mutlu ve keyifli anlar



Sosyal medyada topluluğunuz için neler yapabilirsiniz?

Çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz.  
Duyurularınızı yayınlayabilirsiniz.
Bireysel ve kurumsal bağışçılara ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya paylaşımları bize ne kazandırıyor?

İçeriklerin etkileşimi (beğenme, yorum ve repost) ne kadar 
çok olursa hedef kitleye ulaşmak da o kadar kolay oluyor ve 
projenin görünürlüğü artıyor. Bu nedenle sosyal medya 
araçlarını etkin bir şekilde kullanmak, daha çok sayıda insana 
ulaşmayı kolaylaştırıyor.



Sosyal medyanın yükselişi

Sosyal medya kanalları, hedef kitleye ulaşmak 
için etkili reklam mecralarından biri. Bu nedenle 
sosyal medya hesaplarımızda sıkça reklamlarla 
karşılaşıyoruz. 

Mesela her birimizin karşısına çıkan reklamlar 
farklılık gösteriyor. Bunun nedeni beğenilerimizin, 
takip ettiklerimizin markalar tarafından analiz 
ediliyor oluşu. 

Bu analizler doğrultusunda hedef kitleler 
belirleniyor ve reklamlar farklılıklar gösteriyor.



Trendleri takip etmek etkileşim  
açısından önemli bir nokta.
Bu nedenle emojiler iletişimi daha canlı
tutuyor. Fakat çok emoji içeren bir içerik çok 
göz yoruyor ve kimse okumak istemiyor.

Bu bilgiye dikkat ederek, metinlerinizde özenli 
seçilmiş, doğru yönlendirme yapan, yeterli 
sayıda emoji kullanmanızı öneriyorum.
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Instagram’da en çok kullanılan 
emoji sence hangisi?
Cevabı görselde J



Sosyal medyada içeriklerinin verimli olup
olmadığını nasıl ölçümleriz?

İçeriklere gelen beğeni, paylaşım ve  
yorumlar ile kolay ölçümleme yapabiliriz.



“Son dönemin yükselen trendi: Video içerikler…"

Etkileşim için ve izleyiciye en aktif şekilde içeriği  
anlatmak için videolar son zamanlarda tercih sebebi. 
Facebook, Instagram gibi sosyal medya mecraları da 
video içeriğini daha çok desteklemeye  başladı.
Bu nedenle projelerimizi hayata geçirirken video 
çekmemiz, o projenin daha fazla yaygınlaştırılmasına 
fırsat tanıyor. 
Vermek istediğimiz mesajı insanlara direkt iletmemiz 
bu kısımda çok önemli. 
Unutmamamız gereken en önemli nokta, güçlü bir 
mesaj ile söylemek istediklerimizi direkt söylemek 
video içeriğinin temelini oluşturuyor.
Videolarınızı merakla bekliyorum, denemelerinizi 
benimle paylaşabilir, daha iyi hale getirmek için üzerine 
konuşabiliriz.



"Hikaye Oluşturmak"
Hikaye son dönemde her sosyal medya platformunda 
popüler.  
Bildiğimiz gibi hikayeler 24 saat sonrasında siliniyor fakat 
takipçiler en çok hikayelerimize bakıyor, bu nedenle 
insanların aklında kalıcı yer etmeye çalışmamız önemli.
Nasıl akılda kalırız? Öncelikle hikaye paylaşırken 
amacımızı anlatan video ve fotoğraflar paylaşmalıyız ve 
tabii paylaştığımız hikaye insanların ilgisini çekmeli. 

Nasıl güzel bir hikaye yaratılabilir?
Takipçilerimizin ilgisini sürekli aktif tutmalıyız, bu 
projelerimize yönelik merakı ve ilgiyi canlı tutacaktır.
“Hikayemizi neden insanlarla paylaşmak istiyoruz?” 
sorusunun yanıtı hikayemizin amacını belirleyecek.
Paylaşacağımız hikayenin kurgusu ile amacınızı paralel 
kurgulamalıyız. Örneklendirirsek, amacımız projenin 
duyurulması ise hikayeyi duyuru formatı ile paylaşmalıyız. 



Toplum Gönüllüsü
gençler sosyal
medyada varlar!



Yan karede sizinle enerjisi 
yüksek bir fotoğraf 
paylaşıyorum. Birlikte olmanın, 
birlikte başarmanın, 
başarmaktan keyif almanın 
enerjisini yansıtan fotoğraflar 
görmek çok keyifli değil mi? 
Bu kareleri yakalandığınız 
anları görmeyi heyecanla 
bekliyorum J

ὨFotoğraflarınızı düzenlemek ve daha keyifli duyurular hazırlamak isterseniz Canva programını kullanabilirsiniz.https://www.canva.com/
adresinden mutlaka incelemenizi öneririm, detayları konuşabiliriz.



Çektiğimiz  fotoğrafların  
boyutları yaptığımız  işleri doğru 
bir  şekilde paylaşmamız için çok 
önemli. Bir sonraki slaytta 
fotoğraf boyutlarının nasıl 
olmasını gerektiği bilgisini 
vereceğim. 
Ekrana sığmayan ya da ekranda 
yarım görünen görseller 
kullanmak, hem paylaşımın 
kalitesini düşürüyor hem de 
takipçilerimizin bizi 
anlamamasına yol açabiliyor.



Fotoğraf ölçüleri;
Her etkinlikte en az bir kare fotoğraf çekmenizi öneriyorum.

Instagram ve Facebook için:  
kare çekim (900x900)

Twitter ve Linked-in için:  
yatay çekim (1200x800)

Instagram hikaye için:  
dik çekim (1080x1920)



Çözünürlük  açısından çekilen  
fotoğrafların  paylaşıma 
uygun  olduğunun kontrolünü  
mutlaka yapalım.



Flu, ışık  bakımından 
yetersiz  fotoğraflar
paylaşım açısından 
uygun değil. Yandaki 
görsel yeterli ışıkta 
çekilmediği ya da ışık 
ayarı yapılmadığı için 
kullanıma uygun bir 
görsel değil.



Sosyal medyada  en çok etkileşim
alan  paylaşımlar, genelde iyi  
çekilmiş görsellerin  oluşturduğu
içerikler.
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Şimdi sizinle çok bilinen 
ve iyi fotoğraf 
çekmenize yarayacak 
bir bilgi paylaşıyorum.
Fotoğrasta en çok 
bilinen ve  uygulanan 
kural “1/3  kuralı”. 
Kuralı oluşturan  temel 
prensip, fotoğraf  
karesini yatay ve dikey  
olarak 3er eşit parçaya 
ayıran 4 çizgi çekip 
fotoğrafı toplamda 9 
küçük parçaya ayırmak.



1/3 kuralının  oluşturduğu çizgiler ve  
köşeler fotoğrafın “ilgi merkezleri”ni
gösteriyor. Ayrıca  fotoğrafınızdaki 
önemli  objeleri yerleştirmek için  
kılavuz çizgi olma  görevini de
üstleniyor.



Konu hakkında daha detaylı bilgi için bir Youtube kanalı 
tavsiyem olacak: 
https://www.youtube.com/watch?v=V7xaicexZDc



Dijital iletişimin yanı sıra geleneksel iletişim 
çalışmalarına da çok kısa değinmek istiyorum. 
Yaptığımız etkinliklerin basında görünür olması çok 
önemli, altta geleneksel medya çalışmaları 
başlıklarını görebiliriz.

Geleneksel İletişim Çalışmaları
Basın bülteni 
Röportaj
Özel Haber
Kamu Spotu
Billboard
Televizyon ve Radyo Programları
Faaliyet Raporu

Yerelde
Belediyelerle; yerel basın, yayın ve medya 
organlarıyla iş birlikleri yapılabiliriz.
Belediyelerden kamu spotu görselleri için 
billboard rica edilebiliriz.
Faaliyet Raporu destekçilerimizle paylaşabiliriz.



Eleştirmek için değil 
değiştirmek için



Desteğe ihtiyacınız olduğunda
benimle iletişime geçmek isterseniz mail adresim

gonca.akpinar@tog.org.tr


