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Arda Çetin, 1985 yılında İstanbul’da doğdu.
Üniversite eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde tamamladı. 
2004 yılından bu yana sivil toplum sektöründe. 2015 yılına 
kadar Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) ve İnternet 
Teknolojileri Derneği (INETD) faaliyetlerinde aktif olarak 
görev aldı. Türkiye’de İnternetin yaygınlaşması, bilgisayar 
bilgisinin artması, Linux, açık kaynak kod ve özgür yazılım 
üzerine çalıştı. LKD Stant Çalışma Grubu kurucuları 
arasında bulundu. “Başka bir internet mümkün” 
mottosuyla internet sansürü ve bilgi özgürlüğü 
konularında çalışmalar gerçekleştirdi.

2005 – 2008 yılları arasında TÜBİTAK UEKAE tarafından 
geliştirilen Pardus Linux işletim sistemi projesinin gönüllü 
geliştirici ekibinde yer aldı. Profesyonel kariyerine 
Türkiye’nin en büyük veri merkezi şirketlerinden olan 
SadeceHosting’de başladı. 2008 yılından beri Beykoz 
Üniversitesi‘nde Dijital Proje Yöneticisi olarak ediyor. 

2017 – 2020 yılları arasında Toplumsal Bilgi ve İletişim 
Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye’de 
gazetecilik pratikleri konusunda eğitim vermeyi amaçlayan 
NewsLabTurkey projesinde görev aldı. Aynı zamanda 
“DijitalGüvenlik.org” projesinin editörlüğünü 
gerçekleştirdi. Bu güne kadar bir çok etkinlikte konuşmacı 
olarak yer aldı. Bir çok basın platformunda yazılar yazdı. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi 
tarafından verilen “sivil toplum mentorluğu” eğitimi aldı. 
Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Kış 2019 mezunudur. Etkiniz 
Avrupa Birliği Programı uzmanı olarak görev almaktadır.

Arda Çetin, üniversitelere ve sivil toplum örgütlerine dijital 
kültürler, yeni medya ve online eğitim alanlarında 
konuşmalar yapmakta ve Dijital İletişim Danışmanı olarak 
çeşitli hizmetler sunmaktadır. 
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İletişim Nedir?

İletişim, bilgi veya mesajların bir kişiden veya 
gruptan diğerine aktarılmasını içeren iki yönlü 
bir süreçtir. Bu süreç devam eder ve mesajları 
iletmek için en az bir gönderici ve alıcı içerir. 
Bu mesajlar herhangi bir fikir, hayal gücü, 
duygu veya düşünce olabilir.
İletişim, “paylaşmak” anlamına gelen Latince 
bir kelimedir. Günümüzde farklı iletişim 
biçimleri mevcuttur. Bunlar e-postaları, 
sohbetleri, WhatsApp'ı, Skype'ı (konferans 
aramaları) vb. içerir. Etkili iletişim, insanların 
işini daha kolay ve pürüzsüz hale getirir. 

İletişim Süreci: İletişim, esas olarak üç 
bileşeni içeren devam eden bir süreçtir. 
Gönderen, mesaj ve alıcı. İletişim 
sürecinde yer alan bileşenler aşağıda 
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

Gönderen: Gönderen veya ilgili kişi 
mesajı oluşturur ve alıcıya iletir. O 
kaynak ve ilk temas

İleti: Gönderen tarafından üretilen ve 
başvurulmak istenen fikir, bilgi, görüş, 
hakikat, duygu vb.

Kodlama: Gönderici tarafından üretilen 
mesaj, aktarımdan önce kelimeler, 
resimler, dokunuşlar vb. sembolik bir 
şekilde şifrelenir.

Medya: Kodlanmış mesaj bu şekilde 
iletilir. Mesaj sözlü veya yazılı olarak 
iletilebilir. 

Kayıt: Gönderici tarafından gönderilen 
sinyalleri değiştirme işlemidir. Kayıttan 
sonra mesaj alıcı tarafından alınır.

Alıcı: Zincirdeki son kişisiniz ve 
gönderdiğiniz mesaj gönderildi. Alıcı 
mesajı alır, doğru anlar ve mesaja göre 
hareket ederse ancak o zaman iletişimin 
amacına ulaşılmış olur.

İletişim & 
Dijital İletişim
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Alıcı: Zincirdeki son kişisiniz ve gönderdiğiniz mesaj gönderildi. Alıcı mesajı alır, doğru anlar 
ve mesaja göre hareket ederse ancak o zaman iletişimin amacına ulaşılmış olur.

Geri Bildirim: Alıcı, mesajı aldığınızı ve anladığınızı gönderene onayladığında, iletişim süreci 
tamamlanır.

Gürültü: İletişim sürecinde gönderici, mesaj ya da alıcıdan kaynaklanan kısıtlamaları ifade 
eder. Örneğin, yanlış telefon bağlantısı, yanlış kodlama, yanlış kayıt, dikkatsiz alıcı, ayrımcılık 
veya uygunsuz dokunuş nedeniyle mesajın yanlış anlaşılması vb.

İletişim Türleri

Sözel İletişim: İletişim, başkalarına bir mesaj ileten veya ileten sözlü, sözlü veya yazılı 
iletişim yoluyla gerçekleşir, sözlü iletişim denir. Sözlü iletişim, bilgiyi sözlü olarak veya işaret 
diliyle iletmek için dilin kullanılmasıdır. Sözlü iletişim önemlidir çünkü iyi çalışır. Sözlü 
Sözsüz iletişimi desteklemek faydalı olabilir Sözsüz her türlü iletişime sözlü, konuşmalı ve 
yazılı dil denir.

Sözsüz İletişim: İşaretler, semboller, renkler, dokunuşlar, vücut veya yüz hatları ile oluşur. 
Önemsiz iletişim, başkalarına bilgi iletmek için beden dili, beden dili ve yüz ifadeleri 
kullanmaktır. Hem kasıtlı hem de kasıtlı olarak kullanılabilir. Örneğin, bir fikir veya ilginç ya 
da heyecan verici bir bilgi duyduğunuzda yüzünüzde bir gülümseme olabilir. Açık iletişim, 
başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlamaya çalışırken faydalıdır.

İletişimin Önemi: İletişim, dünya çapında güçlü bir ilişki kurmada hayati bir rol oynar, ister 
organizasyon yapısı içinde ister organizasyon yapısı dışında olsun. İnsanlar için fikirlerin 
paylaşılmasında, sorumlulukların devredilmesinde, bir ekibin yönetilmesinde, sağlıklı bir 
ilişki kurulmasında vb. önemli bir dayanaktır. Planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol için 
organizasyondaki yöneticiler için etkili iletişim gereklidir. Kuruluşun yöneticileri, çeşitli görev 
performanslarında gün boyunca iletişim kurmaya yeterince adanmıştır. Tüm zamanlarını 
meslektaşları, astları ve müşterileri ile yüz yüze veya telefonla iletişim kurarak geçirdiler. 
Yöneticiler ayrıca E-postalar, notlar, günlük raporlar vb. şeklinde yazılı iletişim kullanırlar. 
Etkili iletişim, organizasyon yapısının başarılı bir yapı taşıdır.

Yönetici, çalışanlara örgütün amaçlarını, başarı yöntemlerini ve aralarındaki kişilerarası 
ilişkileri açıklar. Bu, çeşitli personel ve departmanlar arasındaki iletişimi sağlar. Bu nedenle 
iletişim, organizasyondaki iş birliğinin temeli olarak hizmet eder. İyi iletişim, yöneticiye karar 
vermelerine yardımcı olan bilgiler sağlar. Bilgi olmadan hiçbir karar alınamaz. Bu nedenle 
iletişim, doğru kararlar almanın temelidir.
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Dijital İletişim Nedir?

Teknolojideki gelişmeler kuruluşların, 
çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin 
tümünün iletişim kurma şeklini inkar edilemez 
bir şekilde değiştirmiştir. Son zamanlarda, 
benzeri görülmemiş ve küresel olarak etkili 
olan sağlık krizi, bu dönüşü olmayan bir 
noktaya geçişi hızlandırdı.  Pek çok kuruluş, 
esnek çalışmayı ve hibrit veya tamamen uzak 
bir iş gücünü hesaba katmak için iletişim 
sistemlerini yeniden tasarladı. Ancak hala 
uzun vadeli dijital iletişim çözümlerini henüz 
uygulamaya koymamış bazı kuruluşlar var.

Bu yeni çalışma biçiminde dijital iletişimin 
öncü bir güç olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Dijital iletişim araçlarının 
entegrasyonu artık isteğe bağlı değil, 
çalışanları, müşterileri ve benzer şekilde 
paydaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak 
isteyen kuruluşlar için zorunludur.

Genel olarak, dijital iletişim tanımı bir 
kuruluşun tüm çevrimiçi iletişim çabalarını 
kapsar. Bu, elektronik mesajların 
kullanımından dijital ortamlar aracılığıyla 
bilgilerin iletilmesine kadar uzanır. Bazı dijital 
iletişim örnekleri e-postaları, video konferansı 
ve hatta blogları veya podcast'leri içerir.

Neden Dijital İletişime İhtiyacımız Var?

21. yüzyılda, dijital etkileşimlerin gereksiz veya 
yararsız olduğunu varsaymak mümkün 
değildir. Bu nedenle kuruluşların modern 
teknolojiden ve sunduğu avantajlardan 
faydalanması zorunludur.  

Kuruluşların kapsayıcı ve yalnızca seçilmiş 
birkaç kişi için değil, herkes için erişilebilir 
olması gerekir. Bu noktada dijital iletişim bunu 
gerçekleştirmenin en iyi yoludur. Modern 
çağın müşterileri, çalışanları ve paydaşlarının 
tümü daha iyi deneyimler ve sorunsuz 
etkileşimler talep ediyor.

Zaman değişiyor ve artık dijital iletişimin 
gücünü inkar etmek mümkün değil. Kurşunu 
ısıran ve dijital iletişimi benimseyen 
kuruluşlar başarılı olurken, gelişen dijital 
manzaraya ayak uyduramayanlar nihayetinde 
geride kalıyor.

İletişim & Dijital İletişim
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Dijital İletişimin Faydaları

Dijital iletişimin avantajları yaygındır. Hem 
müşteriler hem de çalışanlar için kapsayıcı ve 
sorunsuz bir deneyim sağlarken etkileşimi 
artırır ve şeffaflığı destekler.  

Kapsayıcı

Dijital iletişim yazılımı inanılmaz derecede 
kapsayıcıdır. Konum, saat dilimleri veya 
engellilik durumu ne olursa olsun, çok sayıda 
kaynağa saniyeler içinde erişebilirsiniz. Bu, 
bağlı ve olumlu bir çalışma kültürü yaratır. Bu 
da çalışan katılımını ve yetkilendirmeyi teşvik 
eder.  

Kusursuz Deneyim

Müşteri sadakatini artırmak için bir dijital 
iletişim stratejisi kullanabilirsiniz. Otomasyon, 
sohbet botları veya yapay zeka kullanmak, 
müşterilere arzuladıkları kolaylığı sunar ve bir 
aracıya olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Modern 
müşteriler sorunsuz deneyimler bekler ve 
zahmetsiz etkileşimler sağlamak hem 
katılımlarını hem de memnuniyetlerini 
artırabilir. 

Daha İyi Etkileşim

Dijital iletişim yazılımı, kuruluşların bir 
çevrimiçi platformun veya çok kanallı iletişim 
sisteminin rahatlığından bir birlik ve bağlantı 
duygusu yaratmasına olanak tanır. Dünyanın 
dört bir yanından meslektaşlarınız, 
müşterileriniz ve paydaşlarınızla bağlantı 
kurabileceğiniz için dijital bir dünyada 
gezinirken kimse kendini yalnız hissetmez.

Şeffaf

Dijital iletişim platformlarında saklanmak 
yoktur. Forumlar ve mesaj panoları ilgili 
güncellemeleri sağlayabilirken, gerçek zamanlı 
mesajlaşma, çalışanlara gerçek zamanlı olarak 
hayati bilgiler sağlayabilir. Bu, yalnızca daha 
iyi karar vermeyi sağlamakla kalmayıp bir 
bütün olarak şeffaflığı artıran iki faktördür. 

Zamandan ve Paradan Tasarruf Sağlar

Zaman ve para, herhangi bir organizasyonun 
en değerli kaynaklarından ikisidir. İnternet 
hizmetiniz gibi temel maliyetlerin yanı sıra, 
çevrimiçi iletişim, basılı mektup iletişiminden 
daha uygun maliyetli olabilir.

Kaynaklara ve iletişim kanallarına anında 
erişim, iş gücünüzün daha üretken olmasını ve 
enerjilerini işlerinin daha önemli yönlerine 
odaklamalarını sağlar. Benzer şekilde, 
otomasyon araçları tekrar eden görevleri 
yerine getirme ihtiyacını azaltır ve çalışanlara 
zaman kazandırır.

İletişim & Dijital İletişim
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Dijital Pazarlama Teknikleri

1) SEO: Arama motoru optimizasyonu 
olarak da bilinen bu yöntem sayesinde web 
sitelerinin arama motorlarında en üst 
sıralarda listelenmesi sağlanarak marka 
bilinirliği ve satışlar arttırılmaya çalışılır.

2) SEM: Arama motoru pazarlaması 
ifadesinin kısaltması olan SEM arama 
motorlarında reklam verilmesi işlemidir. 
SEM sayesinde hedef kitleye ulaşmak daha 
kolay bir şekilde gerçekleşir.

3) Mobil Pazarlama: Akıllı telefonların 
gün geçtikçe yaygınlaşması ile ortaya çıkan 
bu pazarlama çeşidi doğrudan doğruya 
kişilerin mobil cihazları üzerinde 
uygulanan bir pazarlama tekniğidir.

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama, geleneksel pazarlama 
yöntemleri olan dergi, TV, gazete vb. 
reklamların aksine teknolojinin kullanılması 
ile ortaya çıkmış ve her an her saniye bize 
ulaşabilen bir pazarlama çeşididir. Özellikle 
akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile 
rüştünü ispat eden dijital pazarlama başta 
yaygın sosyal medya mecraları Instagram, 
Facebook ve Twitter olmak üzere pek çok 
alanda kullanılır. Uygulanması sırasında farklı 
yöntemlerin kullanıldığı dijital pazarlamanın 
en önemli yönü kısa sürede büyük kitlelere 
ulaşabilecek potansiyelde olmasıdır. Marka 
bilinirliğini, satışlarını ve kar oranını arttırmak 
isteyenler tarafından kullanılan dijital 
pazarlama hemen her sektörde ve oldukça 
farklı tekniklerle kullanılabilen bir yöntemdir. 
Peki, dijital pazarlamayı ön plana çıkaran 
yöntemler nelerdir? Buyurun inceleyelim…

İletişim & Dijital İletişim
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4) E-Mail Pazarlama: İnternetin 
kullanılmaya başlandığı ilk zamanlardan beri 
hayatımızda var olan e-mail üzerinden yapılan 
ve satışları arttırmayı amaçlayan bir 
pazarlama tekniğidir.

5) İçerik Pazarlama: Markaların hedef 
kitlesinin ilgisini çekecek ve onları dolaylı 
yoldan alış verişe teşvik edecek içerikler 
aracılığıyla uyguladığı pazarlama tekniğidir.

6) Sosyal Medya: Günümüzde hemen 
herkesin bir sosyal medya kullanıcısı olması 
sosyal medya üzerinden yapılan pazarlamayı 
oldukça etkili kılmaktadır. Bu nedenle sosyal 
medya pazarlaması günümüzün en etkili 
tekniklerinden biridir.

7) E-ticaret ve B2B-B2C Pazarlama: 
Firmalar ve müşterilerin karşılıklı veya kendi 
aralarında internet ağı sayesinde 
gerçekleştirdiği alım satımlara etki etmeyi 
amaçlayan dijital pazarlama tekniğidir.

Dijital Pazarlamanın Önemi

Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı 
olarak hızlı ve sınır aşan nitelikte olması dijital 
pazarlamanın hedef kitleye ulaşmada oldukça 
önemli olduğunu ortaya koyar. Dijital 
pazarlama sayesinde hedef kitle kapsamına 
alınan kişilere özel uygulamalar yapılarak 
potansiyel müşteri ile doğrudan iletişim 
kurulması sağlanır. 

İletişim & Dijital İletişim

Müşterilere özel oldukları hissi verilir ve 
markaya bağlılık güçlendirilir. Ürünler sadece 
ürünle ilgilenen kişilerin göreceği şekilde 
pazarlanarak hem ürüne ilgi duyan kişiye 
hitap edilmiş olur hem de ürünle hiç ilgisi 
olmayan kitle rahatsız edilerek kötü bir imaj 
çizilmez. Geleneksel pazarlamaya göre daha 
düşük maliyetlerle ürünün pazarlanması 
sağlanır. Bu sayede dijital pazarlama hem 
satışı arttırır hem de reklam-pazarlama 
giderlerini düşürür. 

Dijital Pazarlamada Facebook ve Google 
Reklamları

Dijital pazarlamada en önemli reklam çeşitleri 
arasında Facebook ve Google reklamları yer 
almaktadır. Özellikle Facebook’un günümüzde 
en fazla tercih edilen sosyal medya platformu 
olduğu göz önüne alındığında Facebook 
reklamları ile birçok kişiye ulaşmanın mümkün 
olduğundan bahsedebiliriz. Google ise dünya 
genelinde en fazla tercih edilen arama 
motorudur. Bu nedenle Google reklamları ile 
de tıpkı Facebook reklamları gibi geniş 
kitlelere ulaşım mümkündür. Facebook ve 
Google reklamları ile başarılı sonuçlar elde 
etmek mümkündür. Dolayısıyla günümüzde 
birçok işletme hedef kitlesine ulaşmak için 
sosyal medya ve Google reklamlarına yoğun 
ilgi göstermektedir.
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Web Sitesi

1. STK Web Sitesi Nasıl Olmalı?

Sivil toplum kuruluşları ve örgütleri için topluma ilgilendiği 
alanlardaki mesajlarını iletmek ve bir kitle oluşturmak asıl 
amaçlarından biridir. We are social ve Hootsuit tarafından her yıl 
hazırlanan İnternet ve sosyal medya istatistiklerinde 82,4 milyon 
nüfusa sahip ülkemizde; nüfusun %72’sini oluşturan 59.36 milyon 
internet kullanıcısı, nüfusun %63’ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal 
medya kullanıcısı ve nüfusun %53’ünü oluşturan 44 milyon aktif 
mobil sosyal medya kullanıcısı durumunda.
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Sadece internet kullanım istatistiklerinde, internet kullanıcılarının %9, yani 5 milyonluk bir 
artış görüyoruz. Dolayısıyla artık günümüzde her bir sivil toplum kuruluşunun iyi bir dijital 
iletişim ve dijital pazarlama stratejisine ihtiyacı var. Başarılı bir web sitesi oluşturulması ise bu 
stratejinin ilk adımı.
Bir web sitesi oluşturmak, kuruluşunuz hakkında bilgi edinmenin harika bir yoludur. 
Bilgilerinizi, ve güncellemelerinizi, etkinliklerinizi ve haberlerinizi diğer insanlarla paylaşmak 
ve insanları kuruluşunuza davet etmek için kullanabilirsiniz. Doğru yaklaşımla, 
düşündüğünüzden çok daha ucuza ve kolaya mal olacak.
Kendi kuruluşunuzun sitenizi yayınlama fikrinde yeniyseniz, endişelenmeyin. Bu kısa kılavuzda, 
web sitenizi sıfırlamak için bilmeniz gereken her şeyi paylaşacağız. Hadi başlayalım!

Web Sitesi

13

Temel Unsurlar
Web sitenizi kurmadan önce vizyonunuzun, misyonunuzun, temel değerlerinizin 
hedeflerinizin ve kaynaklarınızın belirlendiğini hesaba katıyoruz. Ancak, sitenizi planlamaya 
başladığınızda, kesinlikle eklemek isteyeceğiniz birkaç şey vardır.
İyi bir STK web sitesinde olması gerekenler (en azından):
Ziyaretçilere kuruluşuzunu ne hakkında olduğunu anlatan ancak çok uzun olmayan bir 
Hakkımızda sayfası.
Ne yaptığınız ve neden önemli olduğu hakkında ayrıntılı bir sayfa.
İnsanların kuruluşunuzdaki haberlerden, etkinliklerden ve duyurulardan haberdar etmek 
için bir blog veya haber bölümü.
İnsanların sizinle kolaylıkla iletişim kurabilmesi için bir iletişim sayfası. (İnsanların ofisinizi 
ziyaret etmelerini istiyorsanız Google Maps haritası, olmazsa olmaz.)
Kim bunlar? İnsanların en çok sorduğu soruların başında geliyor. İnsanlar sizi (gerçek 
anlamdaki sizi) tanımak istiyor. Şeffaf olup, kuruluşunuzdaki yönetim kurulu, denetleme 
kurulu gibi kurullardaki kişilerin ad soyad gibi bilgilerin olduğu bir sayfa.
Bağış talep ediyorsanız, bağışları hangi yollarda (EFT, havale, kredi kartı vb.) aldığınızı 
belirten bir bağış sayfası.
İngilizce’de “call to action (CTA)” olarak geçen, bir “harekete geçirme çağrı” butonu. Web 
sitenize gelen ziyaretçilerden ne istiyorsunuz? Bu bir e-posta listesine kayıt da olabilir, 
gönüllü olmalarınız isteyeceğiniz form da, bağış yapmaları da… Buna siz karar vereceksiniz; 
ancak web sitenizde olmazsa olmazların başında.

Bunlar belki iş başta zor gibi görünen ancak kuruluşunuzu iyi tanıyorsanız çok kısa sürede 
hazırlayabileceğiniz sayfalar. Sadece biraz sabır ve zamana ihtiyacınız olabilir :)



Dahası, kaliteli bir CMS sitenizi herhangi bir 
teknik bilgi olmadan özelleştirmenize olanak 
sağlayan kullanımı kolay bir arayüz sunar.
Biz web siteniz içi  WordPress‘i tavsiye ederiz:
Bu CMS için başlangıç seviyesine uygundur ve 
zorluklarla karşılaştığınızda yardım etmeye 
istekli geniş bir topluluğa sahiptir. En önemlisi 
ücretsizdir ve bir yazılımcı ile sıfırdan 
tekerleği yeniden icat etmeniz gerekmez.

Bir hosting ve alan adı satın alın
WordPress kullanmakta özgür olabilir, ancak 
web sitenizi oluşturmak birkaç küçük maliyet 
gerektirir. Bir etki alanı adı (domain, domain 
name) kaydetmeniz ve bir hosting 
(barındırma) planı seçmeniz gerekir.
Alanı adı, sitenizin adresidir (yani, 
benimdernegim.org). Bir alan adına karar 
verirken, site adresiniz kuruluşunuzun adı ya 
da (kuruluş adınız uzunsa) kısaltmasını 
kullanmanız en uygunudur. Örnek olarak: 
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, 
kısaltma olarak TAP Vakfı’ndan  yola çıkarak 
tapv.org.tr alan adını kullanmakta. Ancak 
kuruluşunuzun adı Anlatan Eller ise 
anlataneller.com gibi bir alan adı da 
seçebilirsiniz.

Bir web sitesi nasıl oluşturulur? (5 adımda)
Bir sivil toplum kuruluşu olarak, harcayacak 
çok zamanınızın ve paranızın olmadığını 
varsayıyoruz. Ancak işlevsel ve kullanımı kolay 
bir web sitesi de istiyorsunuz. Aşağıdaki altı 
adım, bu tür bir siteyi hızlı ve ucuz bir şekilde 
oluşturma sürecinde size yardımcı olacaktır.

Bir web sitesi nasıl oluşturulur? (5 adımda)
Bir sivil toplum kuruluşu olarak, harcayacak 
çok zamanınızın ve paranızın olmadığını 
varsayıyoruz. Ancak işlevsel ve kullanımı kolay 
bir web sitesi de istiyorsunuz. Aşağıdaki altı 
adım, bu tür bir siteyi hızlı ve ucuz bir şekilde 
oluşturma sürecinde size yardımcı olacaktır.

Web siteniz için bir platform seçin
Yapmanız gereken ilk şey, web sitenizi 
oluşturmak için bir platform seçmek. Çok fazla 
seçenek var, ancak büyük ölçüde üç kampa 
giriyorlar. Sıfırdan (PHP ya da .NET benzeri 
kodlarla) bir web sitesi geliştirebilir, Wix gibi 
bir web sitesi oluşturucu için kaydolabilir veya 
İçerik Yönetim Sistemi’ni (CMS/İYS) 
kullanabilirsiniz.
Halihazırda bazı yetenekli yazılımcılara sahip 
değilseniz, hiçbir şeyden sıfırdan site 
oluşturmak genellikle maliyetli ve çok fazla 
zaman alan bir iştir. Öte yandan, web sitesi 
üreticileri, ucuz ve kullanımı kolaydır. Ancak, 
fazla esneklik sunmuyorlar ve siteniz üzerinde 
çok fazla kontrol sahibi olmuyorlar.
Bir CMS mükemmel orta yoldur. Bu tür bir 
platform genellikle açık kaynaklıdır, yani 
yazılımı indirebilir ve web sitenizi ücretsiz 
olarak oluşturmak için kullanabilirsiniz. 
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Dahası, özellikle sivil toplum kuruluşları ve kar 
amacı gütmeyen örgütlerin siteleri için 
tasarlanmış pek çok hazır tema var. Bu, stil, 
düzen ve öğelerin sizinki gibi kuruluşların 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
özelleştirildiği anlamına gelir. Bazıları belirli 
birden çok şablon veya demo sayfasıyla 
birlikte gelir.
WordPress Tema Dizini’ndeki pek çok ücretsiz 
seçenek arasından yalnızca “kar amacı 
gütmeyen” (veya “kar amacı gütmeyen”) 
anahtar kelime ile temaları arayarak 
seçebilirsiniz:
Bütçeniz varsa, genellikle biraz daha esnek 
oldukları için bazı ücretli temaları da kontrol 
etmek isteyebilirsiniz. Genel iş temalarını da 
beğenebilirsiniz.

Sitenizin temel sayfalarını oluşturun
Seçtiğiniz temayı yükledikten sonra 
özelleştirmek için biraz zaman ayırmanız iyi 
olacaktır.
Bu, kendi kurumsal kimliğinizi eklemek ve aynı 
zamanda kuruluşunuza uyacak tasarımda ince 
ayarlar yapmak anlamına gelir. Bunu nasıl 
yapacağınız temaya göre değişecektir, ancak 
başlamak için en iyi yer sitenizin kontrol 
panelinden WordPress Özelleştirici’yi ziyaret 
etmekten geçiyor.
Ardından, web sitenizi oluşturan temel 
sayfaları oluşturmaya başlayabilirsiniz. 
WordPress’te bir sayfa oluşturmak basittir ve 
temanızın muhtemelen üzerinde 
oynayabileceğiniz çok sayıda demo içeriği 
olacaktır.

Ayrıca kâr amacı gütmeyen bir kuruluş 
olduğunuzu düşündüğümüzde alan adı 
uzantınızın .ORG uzantılı olmasında yarar var. 
Kuruluşunuzun Türkiye’de resmi bir statüsü 
(dernek ya da vakıf gibi) var ise ilgili 
sağlayıcılardan kuruluş belgelerinizi, imza 
sirkülerinizi göndererek ORG.TR uzantısını 
almanız insanların size karşı ilk güven 
duygusunda çok daha önemli olacaktır.
Bununla birlikte, bütçeniz izin veriyorsa, alan 
adınızın .com uzantısını da satın alıp asıl site 
adresinize yönlendirmek isteyebilirsiniz.
Sitenizi internette görünür hale getirmek için, 
sitenizi çalıştıran ve tüm internete açan, site 
dosyalarınızı yükleyebileceğiniz bir hosting 
(barındırma) hizmeti de satın almalısınız. 
Turhost sadece WordPress tabanlı siteler için 
oluşturdukları hosting paketleriyle tavsiye 
edebileceğimiz hosting firmaları arasındadır.

Sitenizin görünümü için bir WordPress teması 
seçin
Bu noktada, temel bir WordPress siteniz 
kurulmalı ve çalışıyor olmalı. Şimdi 
kuruluşunuzun misyonunu gösteren bir 
tasarıma odaklanalım. Neyse ki, bu WordPress 
temasını seçerek ilk bakışta oldukça kolay bir 
yöntem.
Sitenizin teması sitenizin nasıl göründüğünü 
ve görsel olarak nasıl yapılandırıldığını 
kontrol eder. Bu, bir tasarımcı değilseniz bile, 
istediğiniz stili ve görünümü seçebileceğiniz 
anlamına gelir.
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https://themeforest.net/category/wordpress?term=nonprofit
https://themeforest.net/category/wordpress/corporate/business
https://www.turhost.com/r/157035/hosting/wordpress-hosting


En azından, aşağıdaki sayfaları dahil etmek 
isteyeceksiniz:

Ziyaretçilerin kuruluşunuzun neyle ilgili 
olduğunu bilmesini sağlayan bir giriş sayfası.
İrtibata geçmenin birden çok yolu ile bulması 
kolay bir iletişim sayfası.
Kuruluşunuzun ne yaptığı ve neden önemli 
olduğu hakkında bilgi veren bir veya daha 
fazla sayfa.
Blogunuzu veya haber güncellemelerinizi 
barındıran bir blog ve/veya haberler sayfası.
Kuruluşunuzun bazı üyelerini içeren ve 
mümkünse fotoğraflı ve özgeçmişleri olan bir 
sayfa.
Tabii ki, yukarıda da bahsettiğimiz üzere bir 
“call to action (CTA)” butonu eklemeyi 
unutmayın. Bu bir bağış butonu, bir e-bültene 
kaydolma formu veya gönüllü başvuru formu 
olabilir. Yalnızca belirgin bir şekilde 
yerleştirildiğinden ve sitenizin geri kalanından 
sıyrıldığından emin olun.

Sayfalarınızın nasıl göründüğü konusunda 
biraz daha esneklik istiyorsanız, bir WordPress 
sayfa oluşturucu eklentisi (Elementor, 
SiteOrigin, Visual Composer vb.) sayfalarınızı 
sürükle ve bırak yöntemini kullanarak 
tasarlamanıza izin verir.

Sitenizi arama motorları için optimize edin
Son fakat en önemlilerinden, insanların web 
sitenizi nasıl bulacağını düşünmeniz gerekir. 
Öncelikle, bu bir miktar Arama Motoru 
Optimizasyonu (SEO) ile olacak bir şey.
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Yoast SEO eklentisi sitenizi yapılan 
aramalarda görünecek şekilde optimize 
etmeyi içerir. Bu konuda hakkındaki daha 
detaylı bilgiyi SEO Dernek ve Vakıf Siteleri İçin 
Neden Önemli? adlı yazımızda bulabilirsiniz.
WordPress tabanlı sitenizi optimize etmeye 
başlamak için önce sitenize ücretsiz Yoast SEO 
eklentisini kurmanızı ve nasıl kullanacağınızı 
öğrenmenizi öneririz.  SEO karmaşık bir konu 
olsa da, bundan faydalanabilmek için usta 
olmanıza gerek yok. Sadece temel bilgileri 
öğrenmek bile kurumunuz için faydalar 
sağlayabilir.

Sonuç

Birçok kar amacı gütmeyen kuruluş için başarı, 
büyük ölçüde dikkat çekme ve çevrimiçi bir 
takip oluşturma yeteneklerine bağlıdır. Kar 
amacı gütmeyen web siteniz hem izleyicinizi 
bilgilendirmek hem de harekete geçmelerini 
teşvik etmek üzere hizmet veren bu süreçte 
kilit bir rol oynayacaktır.
Hem şık hem de işlevsel olan kar amacı 
gütmeyen bir web sitesini bir araya getirmek 
şaşırtıcı derecede kolaydır. Sadece yapmanız 
gerekenler:
Web siteniz için bir içerik yönetim sistemi 
seçin.
Bir hosting ve alan adı satın alın.
Sitenizin görünümüiçin bir tema seçin.
Temel sayfaları oluşturun.
Sitenizi arama motorları için optimize edin.



STK’lar Web Sitesine Neden İhtiyaç Duyar?

Tüm kuruluşlar bir web sitesine sahip olarak sağladığı faydalardan 

yararlanabilir.  Bir web sitesi, kuruluşunuzun meşruiyetini artırır ve 

destek talep ederken profesyonelliğinizi sağlamlaştırır. Böylece 

potansiyel üyeler ve ortaklar, bağış ararken önemli olan amacınızı 

daha iyi anlar. En azından bir STK web sitesi, kullanıcılara güncel 

iletişim bilgilerini ve kuruluşunuz için bir adres sağlayabilir.

İyi tasarlanmış bir STK web sitesi, iletişimi geliştirmek ve erişiminizi 

yerel savunucuların ötesine taşımak için de harikadır . Göreviniz 

hakkında soru sorulduğunda, onları STK web sitenize yönlendirerek 

verimli bir şekilde yeni ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilirsiniz. 

Raporlar, program güncellemeleri ve diğer önemli bilgiler dahil olmak 

üzere hem mevcut hem de potansiyel destekçileri hedef alan içerik 

sağladığınızdan emin olun.
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STK Web Siteleri Tasarımı 
için En İyi Uygulamalar
Web siteniz, dijital iletişim ve bağış 
kampanyalarınızın üzerine inşa edildiği bir 
temeldir. Kâr amacı gütmeyen, sivil toplum 
kuruluşunuzun e-posta ve sosyal medya 
kampanyalarının performansı, web sitenizin 
ne kadar iyi tasarlandığına bağlıdır. Aşağıda 
özellikle sivil toplum sektörü için 10 web sitesi 
tasarımı en iyi uygulaması bulunmaktadır.

1. Modern tasarım trendlerini inceleyin ve 
uygulayın.

Kurumunuzun web sitenizi yeniden tasarlama 
ilk aşamasında; kurumunuza benzeyen büyük 
kâr amacı gütmeyen kuruluşların web 
sitelerini incelemek için birkaç saat geçirin. 
Neyi sevdiğinizi ve beğenmediğinizi not edin, 
kurumsal kimlik dosyanızı, renk şemasını, 
gezinmenin nasıl çalıştığını ve gözlerinizin ilk 
kez neye çekildiğini not edin. Yeni sitesi 
tasarımı için bir vizyona sahip olmak çok 
önemlidir, böylece ihtiyaçlarınızı yeniden 
tasarlama sürecine katılanlara açıkça 
iletebilirsiniz. Ayrıca “web sitesi tasarım 
trendleri” gibi hızlı bir araştırma, işleminize 
ekstra bir yaratıcılık katmanı ekleyecek ve 
lansman zamanına kadar web sitenizin 
yenilikçi ve ileri görüşlü tasarım öğeleri 
içermesini sağlayacaktır.
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Son olarak web sitenizin önümüzdeki yıllarda 
görülmesi muhtemel cihaz sayısıyla uyumlu 
olması için - kişisel bilgisayarlar, akıllı 
telefonlar, Akıllı TV'ler için sitenizin duyarlı 
tasarım kullanması uzun vadede yararlı 
olacaktır.
2. Çok kullanılan bir İçerik Yönetim Sistemi 
(CMS) kullanın.

Global NGO Technology Report’a göre, dünya 
çapında STK’ların kuruluşların %44'ü web 
siteleri için içerik yönetim sistemi (CMS) 
olarak WordPress.org'u kullanıyor (%7'si 
Drupal,% 3'ü Joomla kullanıyor). 

2003 yılında piyasaya sürülen WordPress, açık 
kaynaklı bir yazılımdır ve kullanımı ücretsizdir 
ve WordPress temaları ve eklentileri 
kullanılarak tamamen özelleştirilebilir.

Bununla birlikte, birçok dijital iletişim uzmanı 
WordPress'i kullanarak bir web sitesi 
oluşturmaya alışık değil veya gerekli grafik 
tasarım becerilerine sahip değil. Ancak 
WordPress üzerine destek veren serbest 
çalışanlar veya dijital medya ajanslarıyla 
anlaşarak WordPress’i kullanarak web sitenizi 
oluşturabilirsiniz. Maliyet, grafik tasarım 
gereksinimlerinize, sitenin karmaşıklığına ve 
ajansınız için kaç çalışma saatine bağlı olarak 
değişmektedir. Ayrıca 
websitecostcalculator.app adresinden Dolar 
cinsinden web sitenizin özelliklerine göre 
ortalama bütçe planlamanızı yapabilirsiniz.

https://www.funraise.org/techreport/past-reports
https://www.websitecostcalculator.app/


5. Menüyü sade bırakın.

Web sitenizde, özellikle mobil cihazlarda etkili 
bir ziyaret için sadelik esastır. Toplum 
Gönüllüleri Vakfı web sitesi iyi yapılandırılmış 
ve basit menü özelliğine sahip bir web 
sitesinin mükemmel bir örneğidir. TOG web 
sitesini dört ana bölüme ayrılmış ve açılır 
menüler kullanmıyor.

6. Bir sosyal paylaşım uygulaması kullanın.

Gerçekte, çok az sayıda web sitesi ziyaretçisi, 
özellikle mobil cihazlarda sosyal paylaşım 
düğmeleri kullanıyor. Ancak, web sitenizde 
Share This gibi bir sosyal paylaşım uygulaması 
kullanmanın faydaları vardır. 

İlk olarak, günümüzün sosyal paylaşım 
uygulamaları, sosyal medyada yayınlandığında 
oluşan başlığı ve fotoğrafı özelleştirmenizi 
sağlar. Çoğu zaman web sitesi sosyal medyada 
yayınlandığında, etkileşimi ve tıklamaları 
azaltan başlıklar oluşturur. İyi bir sosyal 
paylaşım uygulaması, içeriğinizin sosyal 
medyada nasıl göründüğü üzerinde tam 
kontrol sağlar ve size ziyaretçilerinizin en çok 
kullandığı sosyal medya platfomlarının 
butonlarını sitenize ekleyebilmenize olanak 
sağlar.

3. "Bağış Yap" butonlarınızı, e-bülten 
katılımını ve sosyal medya simgelerinizi 
belirgin bir şekilde öne çıkarın.

Global Trends in Giving Report’a göre 
bağışçılara en çok ilham veren ilk üç iletişim 
aracı sosyal medya (%29), e-posta (%27) ve 
web sitesidir (%18). 
En azından, “Bağış” butonunuzun web 
sitenizin görünür menüsüne eklemelisiniz. 
Böylece web sitenizin her sayfasında belirgin 
bir şekilde yer almalıdır. Söz konusu bu buton 
kolay kaçırılmaması için büyük ve renkli 
olmalıdır. 
E-posta ve sosyal medya, başarılı dijital bağış 
toplamada kritik bir rol oynar, bu nedenle 
e-bülten üyelik formunu ve sosyal medya 
simgelerinizi de ön planda tutmalısınız.

4. Metin ve görsellere öncelik verin ve geniş 
beyaz alan sağlayın.

Web sitenizde her bilginin aşırı uzun yazılar 
halinde yer alması gerekmiyor. 140 karakterlik 
dünyada yaşadığımızı unutmayalım. 
YouTube’da bile videolar ortalama 3 dakika 
izleniyor. Ardından bir diğerine geçiliyor… 
(Hangimiz yapmıyoruz ki?)

Kullanıcı davranışı bu şekildeyken STK web 
sitemizi dünyanın en büyük ve özgür çevrimiçi 
ansiklopedisi Wikipedia sanmamız büyük bir 
yanlış olur. Her zamankinden daha büyük 
görseller, daha büyük yazı tipinde başlıklar, 
sloganlar, ve kısa süreli videolarla sitemizde 
vermek istediğimiz sosyal mesajı verebiliriz. 
Bırakın geri kalan alanlar geniş ve beyaz 
kalsın.
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https://www.tog.org.tr/
https://www.tog.org.tr/
https://sharethis.com/
https://www.funraise.org/techreport/past-reports


7. Web sitesi güvenliğine öncelik verin.

Siber suçlar hızla yükseliyor. Web sitesi 
güvenliğini ciddiye almalısınız. 
Amacı ne olursa olsun; bir web sitesiniz varsa, 
kötü niyetli kişiler her zaman sitenize zarar 
vermenin bir yolunu arar. Eğer siz de 
internetteki her 3 web sitesinden 1’inin alt 
yapısını sağlayan, dünyanın en çok kullanılan 
içerik yönetim sistemi olan WordPress’i 
kullanıyorsanız daha dikkatli olmanız 
gerekiyor.

Saldırıya uğramış siteyle uğraşmak hem 
zaman alıcı hem de maliyetli bir iş. İnanın, 
yaşamak istediğiniz bir şey değil.

8. Web sitenizi Arama Motoru Optimizasyonu 
(SEO) için optimize edin.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), 
kurumunuzun organik (reklam vermeden) 
arama sonuçlarında görünürlüğünü arttırır ve 
kurumunuzun web sitesinin insanları 
bulmasını ve web sitenize yönlendirmesini 
kolaylaştırır. Dernek ve vakıf gibi sivil toplum 
kurumlarının çoğu SEO’ya zaman ve enerji 
harcamıyorlar. 
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Web Sitesi
STK’lar için Ulaşılabilir Olmak Adına Neler Yapılmalı?

Sivil Toplum Kuruluşları için ulaşılabilir olmak adına tercih edilebilecek en özel 
seçeneklerden bir tanesi de web siteleridir. Peki, bir STK için web sitesi tasarlamanın 
avantajları neler olacaktır? Detaylara daha yakından bir göz atalım!

İnternetin insan yaşamında vazgeçilmez bir parça olmaya başlamasıyla birlikte web 
sitelerinin de kuruluşlar için değeri ciddi boyutlara ulaşıyor. Tam da bu noktada dikkatleri 
çekmeyi başaran internet ve web sitelerinin STK’lar için değeri yadsınamaz bir gerçekliktir. 
Zira dijitalleşen dünyada insanların bir şeylere ulaşma yöntemi olarak webi kullanması 
STK’lar için de bu durumdan yararlanmayı gerekli kılıyor.

İnternet ve mobil cihazların hayata getirdiği bir zorunluluk olarak da kabul edilebilecek olan 
web siteleriyle alakalı STK’lar açısından nasıl bir tercihte bulunmak gerektiğine daha 
yakından bir göz atmanız oldukça değerlidir. Böylelikle bir STK yönetim ekibi olarak sizi 
bekleyen fırsatlar ve zorluklardan maksimum verim alma şansı elde edebileceksiniz. 

Ulaşılabilir bir STK web sitesi her şeyden değerli olsa da teknik anlamda bu sitenin taşıması 
gereken bazı özellikler vardır. Çünkü kurum web sitesi kullanıcılara bilgi verme amacı 
taşırken aynı zamanda karmaşık kodlamalarla yavaş yüklenen bir sayfa olmamalıdır. Sade ve 
kullanışlı bir web sitesinin bu nedenle de çok özel bir seçenek olarak öne çıktığından söz 
etmek şart.

STK web sitesini ulaşılabilir ve kullanışlı sağlamak adına WordPress alt yapısını seçmek 
mantıklı olabilir. Pek çok STK bu tercihte bulunarak hem daha ulaşılabilir özellikler sergiliyor 
hem de kullanıcılara harika bir performans sağlıyor.

Dijital dünyada hemen her kuruluşun bir web sitesi olması gerekliliği apaçık bir durum olsa 
da farklı alternatifler üzerinde durmak isteyen STK’lar için mobil uygulamaların da kullanışlı 
bir alternatif olabileceğini ifade etmek mümkün. Mobil uygulamaların kullanışlılık katsayısı 
en az web siteleri kadar iyi. Çünkü akıllı cihazlar üzerinden tek tıkla istediği işlemi yapabilen 
kimseler için mobil uygulamaların vazgeçilmez olduğunu ifade edebiliriz.
STK’lar için ulaşılabilir olmak eskiye nazaran daha farklı durumların ortaya çıkmasına yol 
açsa da tek bir gerçek var ki o da dijital araçları kullanmadan ulaşılabilirliği sağlamak pek 
mümkün olmuyor. Geçmişte broşür ve el ilanlarıyla milyonlarca insana ulaşmak ya da 
afişlerle şehrin her yerinde görünür olmak mümkündü. Ancak dijital araçlarla bu etkiyi daha 
hızlı ve az bütçeyle gerçekleştirmeniz muhtemel!
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En İyi WordPress 
Eklentileri

WordPress, web üzerindeki tüm sitelerin 
%34'ünün alt yapısını sağlamakta ve 
dünyadaki binlerce sivil toplum kuruluşları 
tarafından kullanılan en popüler dijital 
pazarlama araçlarından biridir. Sivil toplum 
kuruluşları için açık kaynak kodlu ve ücretsiz 
olması ve herkesin katkıda bulunabilmesi 
nedeniyle ideal bir içerik yönetim sistemidir.

WordPress 2003 yılında kuruldu ve o 
zamandan beri binlerce geliştiriciden oluşan 
bir topluluk ve kapasitesini genişletmek için 
neredeyse 55.000 eklenti oluşturdu. Sitem, her 
boyuttaki kuruluşun web sitelerinin 
yeteneklerini artırabileceği güçlü bir araç 
haline geldi. İşte size zaman kazandıracak, 
sitenizi daha ilgi çekici ve ziyaretçiler için 
kullanımı daha kolay hale getirecek eklentiler 
listesi…

Arama Motoru Optimizasyonu & Sosyal Medya

Yoast SEO - Her web sitesinde olduğu gibi; 
sivil toplum kuruluşları için de arama motoru 
optimizasyonu yani SEO olmazsa olmazların 
başında gelmektedir. (Bkz. SEO Dernek ve 
Vakıf Siteleri İçin Neden Önemli?) 
WordPress’te SEO için en çok kullanılan 
eklentilerden biridir ve size bir şablonlama 
hazırlar. Böylece başlığınızı ve meta 
açıklamanızı belirleyebilirsiniz; site haritaları 
oluşturabilir ve sitenizin sayfaları üzerinde 
tam kontrol sağlayabilirsiniz.

Social Snap - Sayfalarınıza ve yayınlarınıza 
sosyal paylaşım düğmeleri ekleyebilirsiniz: 
Facebook, Twitter, Pinterest ve Instagram; 
toplam paylaşımları ve beğenilerin sayılarını 
gösterebilirsiniz.

All-In-One SEO Pack - Sayfalarınıza ve blog 
yazılarınıza özel başlıklar ve açıklamalar 
oluşturarak Google aramaları için optimize 
edebilirsiniz; paylaşılan sayfaların sosyal 
medyada nasıl göründüğünün kontrolü 
yapabilir ve kolaylıkla site haritaları 
oluşturabilirsiniz.
Etkinlikler ve Bağışlar

The Events Calendar - Mobil uyumlu bir 
etkinlik takvimi ile gün, gün, liste, ay ve arama 
ile ayrıntılı sayfa görünümleri olarak 
görüntüleyebilir; Google haritalarını destekler 
ve kurumsal kimliğinize uygun şekilde 
renklerini değiştirebilirsiniz. Bu sayede 
STK’nızın düzenlediği toplantı ve etkinlikleri 
web sitenize duyurma fırsatı yakalarsınız.

WooCommerce - Web sitenizden direkt olarak 
ürün satma ve bağış toplama özelliği 
ekleyebilirsiniz. Ancak WooCommerce ile satın 
alma sürecini kredi kartı ile tamamlamak için 
İyzico, Payu ya da çalışmakta olduğunuz 
bankanızdan sanal pos almanız 
gerekmektedir. Direkt bir sivil toplum kuruluşu 
olarak bunu almanız mümkün değildir; iktisadi 
işletme gibi konular devreye girecektir. Bu 
konuda muhasebecinizle iletişime geçmenizde 
fayda var.

Web Sitesi
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Güvenlik

Akismet Anti-Spam - Blog yayınlarınızda ve 
iletişim formlarınızda spam ve kötü niyetli 
yorumları otomatik olarak siler; ayrıca manuel 
inceleme için sıraya alma seçeneği de vardır.
Sucuri - Web sitenizdeki kullanıcı etkinliğini, 
giriş denemelerini, dosya değişikliklerini tarar 
ve izler; ayrıca WordPress'i daha güvenli hale 
getirir; siber saldırılara karşı tam koruma için 
güvenlik duvarını etkin hale getirebilirsiniz.

Updraft Plus - WordPress veritabanınızın, 
temanızın, eklentilerinizin ve Dropbox, Google 
Drive veya Amazon gibi bir bulut hizmetine 
yüklediğiniz kopyaları yedekleyebilirsiniz. 
Ayrıca sitenizin manuel ve zamanlanmış 
yedeklemeler almasını sağlayabilirsiniz.

Wordfence Security - Sucuri gibi tüm site 
dosyalarınızı Securi eklentisi gibi tarayabilir, 
yönetici ve editör gibi yüksek yetkiye sahip 
kullanıcılarınızın sitenizde gerçekleştirdiği 
işlemlerin kayıtlarını tutabilirsiniz.

Verimlilik

Duplicate posts - Yayınlarınızı veya 
sayfalarınızı kolayca kopyalayabilir; yeni 
taslaklar oluşturabilir ve daha sonra 
düzenlenebilirsiniz.

Smush Image Compression and Optimization 
- Sitenizin en büyük düşmanlarından biri 
yüksek boyuttaki fotoğraflar. Smush ile 
yüklediğiniz fotoğraf ve görsellerin boyutlarını 
-kalitesini bozmadan- otomatik olarak 
küçültebilirsiniz.

Shortcodes Ultimate - Kullandığınız 
WordPress temanız ne olursa olsun, yazı 
editöründe, metin bileşenlerine ve hatta 
şablon dosyalarında kullanabileceğiniz çeşitli 
görsel ve işlevsel öğelerin kapsamlı bir 
etkinliktir. Shortcodes Ultimate kullanarak 
sayfalarınıza kolayca sekmeler, düğmeler, 
kutular, mobil uyumlu videolar ve çok daha 
fazlasını oluşturabilirsiniz.

Google Analytics Dashboard Plugin for 
WordPress by MonsterInsights - Web sitenizin 
ziyaretçi istatistiklerini Google Analytics ile 
entegrasyonunu sağlamak için biçilmiş 
kaftanlardan biri. Üstelik istatistiklerinizi 
Analytics ekranına girmeden, sitenizin 
yönetim panelinden de görüntüleyebilirsiniz.

Web Sitesi
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WordPress tabanlı 
Sitenizin Güvenliğini 
Artırmanın 5 Yolu

Amacı ne olursa olsun; bir web sitesiniz varsa, 
kötü niyetli kişiler her zaman sitenize zarar 
vermenin bir yolunu arar. Eğer siz de 
internetteki her 3 web sitesinden 1’inin alt 
yapısını sağlayan, dünyanın en çok kullanılan 
içerik yönetim sistemi olan WordPress’i 
kullanıyorsanız daha dikkatli olmanız 
gerekiyor. 
Saldırıya uğramış bir WordPress sitesiyle 
uğraşmak hem zaman alıcı hem de maliyetli 
bir iş. İnanın, yaşamak istediğiniz bir şey değil.

Sitenize zarar veren kötü niyetli kişiler, 
sitenize girdikten sonra sayfalarınızı, 
yüklediğiniz fotoğraflarınızı, eklentilerinizi ve 
temalarınızı silebilir. Web siteniz türlü 
reklamlarla dolup taşabilir ve günler, aylar 
boyunca yayından kaldırılabilir. Saldırgan 
ayrıca sitenizi tekrar eski haline getirmek için 
para da (fidye) talep edebilir.

Bu yazıda bu tür saldırıların ilk etapta 
gerçekleşmesini önlemek için kurumunuzun 
WordPress sitesini güçlendirmenin beş yolunu 
öğreneceksiniz.

1) Eklentilerinizi düzenli olarak güncelleyin

WordPress her ne kadar kolay ve basit arayüze 
sahip olursa olsun, arka planı karmaşık bir 
içerik yönetim sistemidir. Eklentiler, 
eklentilerin birbiriyle etkileşimi gibi durumlar 
site güvenliğinizi zorluyor olabilir. Bilgisayar 
saldırganlarına kapıları kapatmanın en basit 
yollarından biri, sürekli tüm WordPress 
eklentilerinizi güncellemektir. Saldırganlar, 
web sitenizi tarayabilen ve tüm 
eklentilerinizin bir listesini görebilen WPscan 
gibi bir takım yazılımlar kullanır. Zayıf, güncel 
olmayan, güvenlik açığı bulunan eklentileri 
kullanan web sitelerini tararlar. Güvenlik ve 
bakım düzeltmeleri WordPress tarafından 
düzenli olarak yayınlanır. Eklentileri oluşturan 
geliştiriciler ayrıca iyileştirmeler ve güvenlik 
yamaları sağlar. Tüm eklentilerinizi ve 
temanızı güncel tutmayı unutmamak web 
sitenizi korumanın en iyi yollarından biridir.

İpucu: Kullanılmayan eklentileri silin
Devre dışı bıraktığınız ve kullanmadığınız 
eklentileri görüntülemek için WordPress 
kontrol panelinize giriş yapın. Eklentiler 
bölümünden Devre dışı olarak gördüğünüz 
eklentileri silin.

2) Kaliteli Web Hosting Şirketi İle Çalışın

“Ucuz etin yahnisi yavan olur” atasözümüzden 
yola çıkalım. Onlarca emek verdiğiniz sitenizin 
ve sitenizdeki bilgilerin bir anda uçup 
gitmesini önlemenin diğer bir yolu kaliteli ve 
güvenilir ve hosting şirketi ile çalışmaktan 
geçiyor.

Web Sitesi
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3) Varsayılan kullanıcı adını değiştirin

WordPress yönetim paneli giriş sayfası, bir 
saldırganın site zayıflıklarını aramaya 
başlayacağı ilk yerlerden biridir. Kullanıcı 
adınızı (ve şifrenizi) defalarca tahmin etmeye 
çalışan, kaba kuvvet saldırısı olarak 
adlandırılan yazılımlar kullanmaktalar.

Bu kötü niyetli saldırganlar kurumunuzun 
sitesine giriş yaptığında ise web sitenizi ele 
geçirebilir; sayfalarınızı, ve yazılarınızı veya 
eklenti ve temalarınızı silebilir.
Sitenizdeki tüm bilgileri kendisi indirip, sizin 
sitenizden siler ve bilgileri geri vermek için 
sizden fidye isteyebilir.

WordPress'i saldırılara karşı korumanın 
üçüncü yolu, varsayılan kullanıcı adını 
benzersiz bir şeyle değiştirmektir. Eskiden 
kurulumda zorunlu olarak admin isminde bir 
kullanıcı açan WordPress geliştiricileri, bu 
durumun ne kadar yanlış bir tercih olduğunun 
farkına vardı. Zira kötü niyetli kişiler 
saldırılarını öncelikle admin kullanıcılarında 
parola denemeleriyle yapıyorlardı. 
Kurumunuzun web sitesinin yönetici 
hesabının kullanıcı adı da sizin adınız ya da 
yonetici, admin, root gibi alışagelmiş kullanıcı 
adlarından olmamasına özen gösteriniz.

İpucu: Sitenize giriş yapmaya çalışanları 
kontrol edin.
Limit Login Attempts Reloaded veya Sucuri 
gibi bir eklenti kullanarak yönetim panelinize 
giriş yaparken kullanıcıların en fazla kaç defa 
giriş denemesi yapabileceklerini sınırlandırın.
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Birinin WordPress giriş sayfasını kaç kez 
kullanabileceğini sınırlayan bir eklenti 
kullanmayı düşünün. Örneğin, bir kullanıcı beş 
dakika içinde 10 kez giriş yapamazsa (Ki bu bir 
saldırgan yazılımı olabilir) onun 20-30 dakika 
beklemesini bu eklentilerle sağlayabilirsiniz. 
Bu durum saldırganların giriş denemelerini 
azaltmalarına yardımcı olacaktır.

4) Uzun ve karmaşık şifreler kullanın

Saldırganların sitenize giriş için izlediği diğer 
bir yol parola denemeleri olduğunu 3. adımda 
bahsetmiştik. Bu yolu kapatmanın bir yöntemi 
de güçlü parolalar kullanmaktan geçiyor.

Bilgisayar saldırganları, kısa ve zayıf parolaları 
da bulmak için kullanıcı adınızı bulabilen aynı 
tarama yazılımını kullanır. Bu tarama 
yazılımlarının sizin parolanızı tahmin etmesini 
ve içeri girmesini zorlaştırın.

İpucu: Bir parola üreticisi kullanın
Altı veya daha fazla kelimeden oluşan şifreler 
oluşturan bir oluşturucu kullanın. Bu teknik, 
bir tarama yazılımının tahmin edilmesini 
zorlaştırır, çünkü kelimeler rastgele ve 
benzersizdir - onları saldırılara karşı dirençli 
hale getirir.

Karmaşık ancak hatırlaması daha kolay bir 
şifre oluşturmak için, sözcüklerin bir araya 
getirilmiş sayılarla birleşimini kullanın. Parola 
üreticisi olarak Bitwarden, Diceware ve 
Duckduckgo’yu tavsiye edebiliriz.
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5) Web sitesi yedekleyin

WordPress web sitenizi güvenliğinizi 
güçlendirmenin beşinci yolu, dosyalarınızı 
düzenli olarak yedeklemektir.

Web sitenizin güvenliği ihlal edildiğinde, olay 
gerçekleşmeden önce geri dönüp sitenizi geri 
yükleyebilmek istersiniz. WordPress 
dosyalarınızın günlük kopyalarını sitenizin 
dışında bir yere kopyalamak güvenli bir zaman 
makinesine sahip olmak gibidir.

Yedeklemeniz gereken WordPress dosyaları:
Veritabanı - Sitenizin beyni
Tema - web sitenizin görünümü
Eklentiler - sitenize işlevsellik katan kodlar
Ortam - Sitenize yüklediğiniz fotoğraflar ve 
belgeler

Web Sitesi

Dosyaları yedeklemek için Google Drive, 
Dropbox gibi bulut tabanlı bir hizmeti 
kullanmayı unutmayın. Yedek aldığınız 
dosyalarınızın web sitenizle aynı sunucuda 
bulunması pek güvenli olmayacaktır.

İpucu: Yedeklerinizi otomatikleştirin
Yedekleme işlemini basitleştirmek için 
Updraft Plus gibi ücretsiz bir eklenti kullanın. 
Bu eklentiyle zamanlama ayarlayabilir ve 
hangi dosyaların yedekleneceğini 
seçebilirsiniz.
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SEO Dernek ve Vakıf 
Siteleri İçin Neden 
Önemli?

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), 
kurumunuzun organik (reklam vermeden) 
arama sonuçlarında görünürlüğünü arttırır ve 
kurumunuzun web sitesinin insanları 
bulmasını ve web sitenize yönlendirmesini 
kolaylaştırır. Dernek ve vakıf gibi sivil toplum 
kurumlarının çoğu SEO’ya zaman ve enerji 
harcamıyorlar. Ancak işte SEO’nun zaman ve 
çabaya değer vermesi gerektiğine dair 
nedenler.

Web Sitesi

1) Büyük rakiplerinizle büyük bütçeler 
olmadan rekabet edebilirsiniz.

SEO, kurum büyüklüğü ve/veya bütçeye göre 
ayırım yapmaz. Anahtar kelimelerle ilgilenir. 
Daha yüksek bir sıralama elde etmenin yolu 
web sitenizde doğru anahtar kelimeleri 
kullanmaktır. STÖ’nüzün kullandığı kelimeleri 
değil, insanların aramalarda kullandığı 
kelimeleri araştırın. Sitenizdeki yazılarınız bu 
kelimelerle ilgili olsun. Bunlar çok farklı 
olabilir. Anahtar kelimeleri tahmin etmeyin. 
Araştırmayı yap. SEMRush veya Google Ads 
Anahtar Kelime Planlayıcı gibi siteler, web 
aramalarında en çok kullanılan anahtar 
kelimeleri size söyleyecektir.
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2) Bilinirliğinizi artırabilir ve ulaşabilirsiniz.

SEO, İnternetteki varlığınızı ve kurumunuzun 
itibarını büyütmenin bir yoludur. Daha fazla 
farkındalık yaratan ve kurumunuzun 
misyonunu paylaşan diğer insanlara bağlayan 
şey uzman içeriğidir.
Özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklara hizmet 
ediyorsanız, web sitenizin blog bölümünde (ki 
yoksa hemen açmalısınız!) özel eğitim 
hakkında makaleler yazın. Kurumunuzda 
yaptığınız faaliyetlerle ilgili haberleri web 
sitenize ekleyebilirsiniz. Arama motorlarında 
sıralamanızı yükseltmek için insanların aradığı 
anahtar kelimeleri kullanmaya çalışabilirsiniz. 
Yazılarınızda konuyla ilgili önemli sitelere 
verilmiş harici bağlantıların olduğundan emin 
olun. Zira sitenizden ve sitenize verilen 
bağlantılar SEO sıralamasını yükseltir.

3) SEO, bağışçıların sizi arama sonuçlarında 
bulmasını kolaylaştırır.

ABD’deki sivil toplum kurumlarını 
değerlendiren ve değerlendiren kuruluşlardan 
biri olan Charity Navigator’a göre, internette 
verim 2017 yılında yüzde 23 artarken, aylık 
verim yüzde 40 arttı. Bağışçıların web sitemizi 
bulmasını kolaylaştırmak, bağış ve gelir 
sağlama açısından çok önemli. Adınızı yanlış 
veya kısmi olarak ararlarsa dahi bulunmasını 
kolaylaştırmak sizin elinizde. Ayrıca, 
destekledikleri bir organizasyonun üst 
sıralarda yer alması da büyük bir gurur 
kaynağı.
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4) Sizi bilmeyenlere de kendinizi gösterin.

SEO, sizi tanımayan ancak ilgilendiğiniz 
konularla ilgisi olan kişilerin sizi bulmasına 
yardımcı olabilir. Hangi anahtar kelimelerin 
arandığını ve bunları kullandığınızı 
anladığınızda, insanları kurumunuza 
çekebilirsiniz.

5) Mevcut sosyal medya çalışmalarınız daha 
etkili olacaktır.

Herhangi bir pazarlama stratejisi gibi, SEO da 
tek başına yeterli değildir ve ancak 
bütünleşmiş bir pazarlama planının parçası 
olduğunda en iyi şekilde çalışır. Kurumunuzun 
web sitenizde ve sosyal medyada yaptığı her 
şeyi daha etkili hale getirebilir. Tüm sosyal 
medya platformlarında ve web sitenizde 
kullanmak için anahtar kelimelere 
odaklanmak mevcut çalışma ve faaliyetlerinizi 
daha ilgi çekici ve popüler hale getirecektir.

28



Sosyal Medya 
Yönetimi
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Sosyal Medya Yönetimi

Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Medya 
Kullanımı Neden Önemli?
Günümüz çağı, özellikle son birkaç yıldır Sosyal Medya Çağı olarak 
adlandırılmaktadır. Herkes sosyal medyanın gücünden bahsediyor ve 
tüm şirketler iş modellerini sosyal medyaya dayandırıyor. Ancak, kar 
amacı gütmeyen kuruşların kullanılabilecekleri araçlar nelerdir? Her 
STK'nın bugün faaliyet göstermek için birkaç sosyal medya profiline 
ihtiyacı var mı, yoksa bu sizin misyonunuza zarar verebilir mi?
Bu yazıda, size sosyal medya yönetiminin karmaşık alanını inceliyor 
ve kuruluşunuz için maksimum kâr elde etmek için nasıl stratejiler 
yapacağınıza dair ipuçları veriyoruz. Şimdi gelin, sivil toplum 
kuruşları için sosyal medyanın neden önemli olduğunu inceleyelim.
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Artık daha yaygın hale gelen yeni araçlarla, 

sosyal medya aracılığıyla doğrudan bağış 

toplamak bile mümkün. Dolayısıyla, STK'nızın 

yaptığınız işi dışarıya sunma ihtiyacı varsa, 

sosyal medya kanallarını kullanmak burada 

yatan potansiyelden yararlanmak için çok 

mantıklıdır.

STK’lar İçin Hangi Sosyal Medya Platformu 

Uygundur?

Günümüzde sayısız sosyal medya platformu 

vardır. En bilinenleri muhtemelen Facebook , 

Instagram , Twitter ve Youtube'dur. İlk olarak 

genellikle en çok bilinen platformlarda ve 

hatta bazen bazı ek platformlarda hesap 

açarak başlanır. Yeni bir profil açmadan önce, 

bununla ne elde etmek istediğinizi, bunları 

yönetmek için ne kadar zaman 

ayırabileceğinizi ve hedef kitlenizin ne 

olduğuna karar vermelisiniz.

STK'lar için Sosyal 

Medyanın Önemi

STK'lar için sosyal medya, çalışmalarını dış 

dünyaya sunma ve destekçileri, yararlanıcıları 

ve çalışmalarıyla ilgilenen diğer insanlarla 

iletişim kurma konusunda büyük bir şans 

sunuyor. Bu profiller, bir web sitesiyle aynı 

işleve sahip olmasa da, adından da 

anlaşılacağı gibi çok daha sosyaldir. İzleyiciyle 

etkileşim kurmak ve onları işin bir parçası 

yapmak için bu sosyal ve etkileşimli tarafı 

kullanmak önemlidir. Ancak bu şekilde sosyal 

medya profilleri STK'lar için ekstra bir fayda 

sağlamaktadır.

Sosyal medyada, işiniz hakkında anında fikir 

veren resimler, kısa metinler ve küçük videolar 

paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek 

isteyen kişilerle iletişime geçme ve işinizle 

ilgili doğrudan geri bildirim alma şansınız 

vardır. Ayrıca, sosyal medya profilleriniz 

aracılığıyla bölgenizde çalışan diğer kişilerle 

veya potansiyel bağışçılarla iletişim 

kurabilirsiniz. 
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STK'nız için hangi platformları kullanmak 

istediğinize sırasıyla karar verebilirsiniz. Bir 

Örneğin ilk kullanıma Facebook'ta başlayabilir 

ve diğer platformlarda nasıl bir profil 

oluşturacağınıza gidişata göre karar 

verebilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz hedef kitle 

hakkında net olduğunuzdan ve bu kitlenin 

düşündüğünüz belirli platformu kullanıp 

kullanmayacağından emin olun. Bir 

platformun uygun olup olmadığını 

öğrenmenin iyi bir yolu, ülkeniz için kullanıcı 

istatistiklerini kontrol etmektir. 

Ayrıca sosyal medya yönetimine yatırım 

yapabileceğiniz zaman ve kaynakları da göz 

önünde bulundurun. Bir profil açmak sadece 

ilk adımdır. Daha sonra onu korumanız ve 

sürekli içerikle doldurmanız gerekir. Çok sınırlı 

kaynaklarınız varsa, sosyal medya profillerinizi 

de sınırlayın. Hiç hesap olmaması, tutulmamış 

bir hesaba sahip olmaktan her zaman daha 

iyidir.

Bazı sosyal medya platformları daha çok 

gençlere, bazıları ise orta yaşlılara yöneliktir. 

Çok genç bir hedef grup arasında daha iyi 

tanınmak istiyorsanız, bir Snapchat profili 

mantıklı olabilir. Ancak çalışmanızı potansiyel 

bağışçılara sunmak istiyorsanız, aslında size 

yarardan çok zarar verir. Aynı şey tam tersi de 

geçerli, sadece Facebook'ta yayınlarsanız çok 

genç bir hedef kitleye ulaşamazsınız.
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Sivil Toplum Örgütleri 
Neden Sosyal Medyaya 
İhtiyaç Duyar?
Sivil toplum kuruluşları, çeşitli topluluklara 
ulaşmak için kar amacı gütmeden faaliyetler 
sürdüren kuruluşlardır. Günümüzde 
teknolojide ve internette yaşanan gelişmeler, 
sivil toplum kuruluşlarının da dijital 
pazarlamanın sağladığı faydalardan 
yararlanmasını sağlıyor. Bu noktada daha 
geniş kitlelere ulaşmak için dijital pazarlama 
araçlarından biri olan sosyal medya 
platformları tercih edilmektedir.  Peki, sivil 
toplum kuruluşları sosyal medyaya neden 
ihtiyaç duyar? Gelin, hep birlikte tüm detayları 
inceleyelim.

STK’lar İçin Sosyal Medya

STK'lar için sosyal medyayı kullanırken bir 
kılavuz oluşturmak veya sesinizi bulmak çok 
önemlidir. Başlamadan önce, kendinize ne 
elde etmek istediğinizi sormalısınız. 
Potansiyel bağışçıları çekmek mi, yardım 
edeceğiniz kişiler ile daha iyi iletişim kurmak 
mı yoksa yaptığınız şey hakkında genel 
kamuoyunu bilgilendirmek mi istiyorsunuz? 

Herkes sosyal medyada olumsuz bir geri 
bildirim almamayı hedeflemektedir. Ancak 
bugünün dünyasında bu, pek mümkün 
değildir. Bir şey olması gerektiğinde uygun 
şekilde tepki verebilmek için bazı kontrol ve 
dengelerin yerinde olması gerekmektedir. 
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Sosyal medya, kitlenizin ne düşündüğünü 
öğrenmenin ve geri bildirim almanın harika bir 
yoludur. Adından da anlaşılacağı gibi sosyal 
medya kullanıcıları sosyaldirler. Sizi takip 
eden kişilerle tek başına bir web sitesine göre 
çok daha duyarlı bir ilişkiye girebileceksiniz. 
Bunun zaman ve çaba gerektireceğini de 
unutmamak gerekir. Hesap açmak yalnızca ilk 
adımdır, onu çalıştırmak ve yönetmek çok 
daha fazla iş ve sürekli katılım gerektirir. 
Doğru yaparsanız, sosyal medya amacınıza 
büyük katkı sağlayabilir. Bunu yaparken 
Facebook Pixel’in sunduğu avantajlardan 
yararlanabilirsiniz. Facebook Pixel, Facebook 
ve Instagram reklamlarının çok daha yüksek 
geri dönüşüm almasını sağlayan bir takip 
kodu olarak bilinmektedir. Facebook Reklam 
yöneticisi üzerinden kodu alarak web sitenize 
kurduğunuzda bu kod ile ziyaretçilerinizin 
aktivitelerini takip edebilir ve reklamlarınızın 
performansını artırabilirsiniz.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal medyayı 
Kullanması İçin 5 Neden

Sosyal medya günlük hayatımızın ayrılmaz bir 
parçası haline geldi. İnternete erişimi olan 
hemen hemen herkesin, var olan birçok sosyal 
medya ağlarından birinde bir hesabı vardır. Bu 
nedenle STK'lar bunları kendi amaçları için de 
kullanma şansını kaçırmamalıdır. 

Daha Geniş Hedef Kitle

Facebook'un iki milyardan fazla kullanıcısı 
vardır. STK'nız için sosyal medya hesabı açarak 
çok daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.  Sosyal 
medya, çalışmalarınızı ağınız boyunca ve 
ardından takipçilerinizin ağı aracılığıyla 
paylaşmanız için size daha fazla şans verir.

Kitlenize Doğrudan Bağlantı

Bazen birlikte çalışmak istediğiniz veya 
projeniz hakkında bilgi vermek istediğiniz 
kişilerle doğrudan bağlantı kurmak çok 
zordur. Sosyal medya işinizle ilgili doğrudan 
geri bildirim almanın harika bir yoludur. Bir 
resim koyarsanız, insanlar buna yorum 
yapacaktır. Web sitenize bir bağlantı 
gönderirseniz, projeniz hakkında daha fazla 
bilgi edinecekler ve yorumlarda düşüncelerini 
paylaşacaklar.

 Doğrudan Bağış Toplama

Takipçilerinizden doğrudan para toplamak için 
sosyal medya platformlarını kullanabilirsiniz. 
Son zamanlarda, Facebook, sayfaları 
aracılığıyla doğrudan bağış toplamak için yeni 
bir özellik tanıttı. Ancak Facebook'un 
yardımıyla bağış toplamayı artırmanın başka 
yolları da vardır. Bağış toplama veya kitle 
fonlaması kampanyanıza bağlantılar 
gönderebilir veya güncellemelerinizden 
birinde doğrudan bağış isteyebilirsiniz.
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Profesyonel Bir Sosyal 
Medya Yönetimi Nasıl 
Yapılır?

Sosyal medya yönetimi; sosyal medyanın ve 
internetin insanların hayatında önemli bir 
yere sahip olması ile birlikte ajansların ya da 
bu işte profesyonelleşenlerin sunduğu 
hizmetler arasında yer alır. Günümüzde 
internet ve teknolojinin devamlı gelişim ve 
değişim içerisinde olduğu göz önüne 
alındığında sosyal medya yönetiminin de hem 
markalar hem de sosyal medya kullanıcıları 
için oldukça önemli bir yere sahip olduğunu 
ifade edebilmek mümkündür. Tüketicilerin 
olduğu yerde markaların olmaması gibi bir 
durum söz konusu değildir. Bu nedenle 
markaların müşterilerine ulaşabilmeleri için 
sosyal medyayı profesyonel bir şekilde 
kullanması gerekir. Peki, profesyonel bir 
sosyal medya yönetimi nasıl yapılır?

Doğru Sosyal Medya Yönetimi

Doğru sosyal medya yönetiminin markaların 
müşterilerine ulaşabilmelerini sağladığı 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda doğru 
sosyal medya yönetimi için öncelikle üç 
önemli maddeye dikkat edilmesi gerekir.
Sosyal medyayı analiz edin
Hedef kitlenizi analiz edin
Hedef kitlenizin bulunduğu sosyal mecralarda 
yer alın. 

Sosyal Medya Analizi

Sosyal medya analizini doğru bir şekilde 
yapmak sosyal medya yönetiminin başarılı ya 
da başarısız olmasını doğrudan etkiler. Sosyal 
medya analizini aşağıdaki adımları izleyerek 
yapabilirsiniz.
Farklı bölgelerde hizmet veren ve farklı 
markaların sahip olduğu tüm sosyal medya 
profillerini inceleyin.
Takipçi, katılım, yayınlama sıklığı, ilgi çekici 
içerikler, en iyi performans gösteren 
gönderiler, soru cevap oranı, gönderilere 
yapılan yorum ve beğeni oranı, takipçi ilgi 
alanları, takipçinin demografik özellikleri, 
trafik kaynakları gibi performans ölçütlerini 
inceleyerek rakip ve sosyal medya analizi 
gerçekleştirin.
Elde ettiğiniz verilerle sosyal medya yönetimi 
denetim şablonu oluşturun.
Verileri analiz ederek kendi sosyal medya 
hesabınızda kullanabileceklerinizi ayırın ve 
sosyal medya yönetimi sırasında bu bilgileri 
kullanın.
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Hedef Kitle Analizi

Doğru ve profesyonel bir şekilde sosyal medya 
yönetimi gerçekleştirmek için hedef kitle 
analizi oldukça önemlidir. Markaların 
müşterileri ile doğru bir şekilde ve 
müşterilerine uygun, müşterilerinin ilgisini 
çekebilecek içeriklerin paylaşabilmesi için 
hedef kitle analizinin başarılı bir şekilde 
yapılması gerekir. Üstelik hedef kitle analizi 
sayesinde markaların sosyal medya 
hesaplarındaki takipçi sayısının artacağını 
ifade edebiliriz.

Sosyal Medya Platformuna Karar Verin

Yaptığınız hedef kitle analizi ve sosyal medya 
analizi doğrultusunda hedef kitlenizin 
bulunduğu sosyal mecralarda yer almaya 
başlamalısınız. Örneğin, bir yönetici 
danışmanı iseniz hedef kitlenizin büyük bir 
kısmı LinkedIn’de bulunuyordur. Bu 
doğrultuda markanızın LinkedIn hesabının 
olmaması ve LinkedIn’de yer almaması 
düşünülemez. Aynı markanın Instagram’da 
eğlenceli içerikler paylaşması da hedef 
kitlenin ilgisini çok çekmeyeceği gibi markaya 
karşı bir ön yargının oluşmasına da neden 
olabilir.

İçerik Yönetim Araçlarını Kullanabilirsiniz
İçerik oluşturma, sosyal medya yönetiminin 
olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. 
Bunun yanı sıra içerik oluşturmanın sosyal 
medyanın en zorlu kısımlarından olduğunu da 
ifade edebiliriz. Bu noktada çeşitli içerik 
yönetim araçlarını kullanarak işinizi 
kolaylaştırabilirsiniz. Hem ücretli hem de 
ücretsiz bir şekilde hizmet sunan içerik 
oluşturma araçları ile sosyal medya 
hesaplarınızı oldukça profesyonel bir şekilde 
yönetebilirsiniz. İçerik oluşturma araçlarına 
örnek olarak unplash, pexels, canva, makeagif, 
biteable, shakr, Google dökümanlar, nuclino ve 
gramer araçlarını sıralayabilmek mümkündür.

Sosyal Medya Yayın Araçları

Sosyal medya yayın araçları, birden fazla 
sosyal medya hesabının oldukça kolay bir 
şekilde yönetilebilmesini sağlar. Bu araçlar 
sayesinde tek bir tık ile birden fazla mecrada 
içerik oluşturabilmek mümkündür. Bunun yanı 
sıra sosyal medya yayın araçları ile içeriklerin 
planlanabilmesi imkânı da vardır. Bu da sosyal 
medya hesaplarının daha hızlı ve aksamadan 
yönetilebilmesini sağlamaktadır.
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Stratejik Planlama

Hedef kitle analizi doğrultusunda elde 
ettiğiniz veriler ile stratejik bir planlama 
gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Hangi 
mecraları kullanacağınız, bu mecralarda hangi 
post paylaşımlarını yapacağınız, hedef kitleniz 
ile iletişim kurarken hangi dili kullanacağınız 
gibi kararları stratejik planlama 
doğrultusunda belirlemelisiniz. Bu sayede 
hedef kitleniz ile sağlıklı bir şekilde iletişim 
kurabilmeniz mümkündür.

Gönderi Planlama

Sosyal medya yönetiminde en kritik 
noktalardan bir tanesi paylaşımların belirli bir 
periyodik düzende olmasıdır. Aksi takdirde 
hedef kitlenizin zihninde güvenilir bir marka 
algısı yaratabilmeniz mümkün değildir. Bu 
noktada belirlediğiniz gün ve saatlere 
gönderilerinizi planlayarak stratejik bir 
planlama çerçevesinde sosyal medya yönetimi 
gerçekleştirebilirsiniz.

Takipçilerinize Cevap Verin
Doğru ve profesyonel bir şekilde sosyal medya 
yönetimi için takipçilerinize cevap 
vermelisiniz. Yapılan yorumlara ya da atılan 
mesajlara cevap vermemeniz takipçilerinizin 
zihninde güvenilir bir marka olmadığınız 
algısına neden olmaktadır. Bu noktada hedef 
kitlenize net bir şekilde cevap vermeniz ve 
sorularını yanıtlamanız markanızın imajı 
açısından son derece önemlidir.

Sosyal Medya Yönetimi Araçları ile Başarılı 
Yönetim

Sosyal medya yönetimi, firmaların 
müşterilerine ve hedef kitlelerine ulaşmak için 
kullandığı araçlardan bir tanesidir. İnternetin 
gelişmesi ve insanlar tarafından yoğun bir 
şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte 
çok daha popüler bir hale gelen sosyal medya, 
markaların da tercih ettiği iletişim 
kanallarından bir tanesidir. Sosyal medya, 
internet kullanıcılarının %80’ininden 
fazlasının yoğun bir şekilde kullanıldığı bir 
mecradır. Hem bilgi alma ve bilgi verme hem 
de eğlenme amacı ile tercih edilen sosyal 
medya kanalları tüketicilere ulaşmak için 
adeta biçilmiş bir kaftandır. Bu doğrultuda 
tüketicilerin olduğu her mecrada 
markalarında bulunması ve onlar ile iletişim 
kurması gerekir. Sosyal medya yönetimi de bu 
noktada firmalar için kritik bir hal almıştır. 
Peki, sosyal medya yönetimi nasıl yapılır? 

Sosyal medya yönetim araçları size neler 
sağlar? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Hedef Kitle Analizi

Sosyal medya yönetimi yaparken ilk aşama 
hedef kitle analizidir. Hedef kitle analizi, 
aslında tüm reklam çalışmalarında yapılması 
gereken bir analizdir. Bu nedenle hedef kitle 
analizi yapılmadan sosyal medya yönetimine 
başlanmaması gerekmektedir.
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Sosyal Medya Yönetim Araçları

Günümüzde kullanılan birbirinden farklı sosyal medya araçları bulunmaktadır. Söz konusu 
sosyal medya yönetim araçları genel olarak aşağıdaki gibidir.

Buffer

Sosyal medya yönetim araçlarından bir diğer Buffer’dır. Konsept olarak Hootsuite ile 
benzerlik gösteren Buffer çok daha ilgi çekici bir arayüze sahiptir. Post paylaşımı ve analiz 
olarak 2 farklı panelde hizmet sunan Buffer’da Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn ve 
Twitter hesapları yönetilmektedir. Kurumsal ve profesyonel bir şekilde 
sosyal medya yönetimi gerçekleştirilmesi için Buffer’ı tercih edebilirsiniz.

Zoho Social

Sosyal medya yönetiminde kullanılan bir diğer profesyonel araç Zoho Social’dır. Googe my 
Business hesaplarının da yönetilebildiği Zoho Social, tüm sosyal medya sürecinizi takip 
etmenizi sağlıyor.

RADAAR

Benim de son bir yıldır severerek kullandığım sosyal medya yönetim aracı olan RADAAR’da 
sosyal medya profillerini ekleyerek eş zamanlı bir şekilde yönetim gerçekleştirilmektedir. 
Zaman yönetim ve organize olmak açısından değerlendirildiğinde RADAAR, eşsiz bir 
programdır. Bu program dahilinde gönderilerin tümünü planlayabilir ve sosyal medyayı etkin 
bir şekilde kullanabilirsiniz. RADAAR’da da Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn 
ve Youtube hesaplarının yönetimi yapılabilmektedir.
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Sosyal medya güvenlik riskleri

Kullanılmayan Hesaplar
Günün birinde kullanabilirim diye açtığınız bir 
hesabınızın olduğunu düşünün. Çok güvenli 
olmayan bir parola belirlemiş veya bu parolayı 
bir yere not etmiş olabilirsiniz. Ancak 
kullanmıyor olsanız dahi kötü niyetli kişiler bu 
hesaplarınıza göz dikebilirler. Sizin adınıza söz 
konusu bu sosyal ağda paylaşımlar yapabilir, 
arkadaşlarınızdan sizin adınıza taleplerde 
bulunabilirler.
Kullanmadığınız hesaplar için de güvenli bir 
parola belirlemek, çift adımlı doğrulamayı 
açmak yapacağınız ilk işlem olmalı. Ya da 
hiçbir zaman kullanmayacağınızı 
düşünüyorsanız hesabı kapatmak da iyi bir 
seçenek.

İnsan hatası
Herkes hata yapar. Günümüzde hayatlarımızın 
ne kadar yoğun olduğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda bir kişinin yanlışlıkla 
çevrimiçi tehditlere maruz kalması çok kolay. 
Küresel Bilgi Güvenliği Araştırmasına 
katılanların %77’si, dikkatsiz bir kullanıcının 
siber güvenlik tehdidinin en olası kaynağı 
olduğunu ortaya koyuyor.
Yanlış bağlantıya tıklamak veya yanlış bir 
dosyayı indirmek kadar basit bir şey hasara 
yol açabilir.

Sosyal medya hesaplarını güvende tutmanın 
yolları

Kişisel markamız ve bilinirliğimiz her geçen 
gün daha fazla önem kazanıyor. Kişisel 
markamızı oluşturmanın en önemli yolu ise 
sosyal medya hesaplarından geçiyor. We Are 
Social ekibinin yayınladığı 2017 yılı raporuna 
göre 48 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı 
var. Günlük 3 saatimizi ise sosyal medya 
hesaplarımızda geçiriyoruz. En çok zamanı %57 
ile Youtube’da harcarken zamanımızın  
%56’sını Facebook ve %45’ini ise Instagram’da 
harcıyoruz. 48 milyonun %87’si her gün 
düzenli olarak internete giriyor ve sosyal 
medya harici 3 saat 45 dakikasını internette 
geçiriyor. Yani toplama baktığımızda 6 saat 46 
dakikalık internet tüketimi karşımıza çıkıyor.

Sosyal medya güvenliği her zamankinden 
daha önemli.

Tüm bu kullanım oranları insanların ve 
şirketlerin bilgilerine eşi görülmemiş bir 
erişim sağlandığını da gösteriyor. Bu durum 
elbette kötü niyetli bilgisayar saldırganlarının 
ve dolandırıcıların da dikkatini çekiyor. Sosyal 
medya hesaplarımızı güvenli tutmak, artık 
akşam olduğunda evimizin perdelerini 
kapatmak gibi bir görev hâline gelmiş 
durumda. En yaygın güvenlik tehditlerine karşı 
önlemler almamız gerekmekte. Peki en yaygın 
risk faktörleri ve alınması gereken önlemler 
neler?
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Ancak, telefonunuzun kaybolması veya 
çalınması durumunda, tek dokunuşla sosyal 
medya hesaplarınıza erişim hakkının kötü 
niyetli kişilere geçmesi an meselesi. 
Telefonunuzu fiziken ele geçiren bu kişiler 
sosyal medya hesaplarınızdaki tüm 
bağlantılarınızı olta saldırılarıyla 
dolandırabilir.

Güvenli hesaplar için 3 yol

Şüpheli durumlar için bildirimlerinizi açın

Sosyal medya hesaplarınızı korumanın bir 
yolu, mobil cihazınızda şüpheli durumlar için 
bildirimlerinizi açmaktır. Twitter, Facebook, 
Instagram, Google/Youtube gibi bilinen tüm 
popüler sosyal ağlar bu özelliği 
desteklemekte. Bu özellik sayesinde 
hesabınıza giriş yapmaya çalışan yeni bir cihaz 
olduğunda size e-posta ile bildirim gelecektir, 
erken teşhis ile hesabınızı kurtarabilmeniz 
mümkün.

Üçüncü parti uygulamalar

Otel, kafe gibi halka açık noktalarda internete 
bağlanmak istediğinizde sizden sosyal medya 
hesaplarınızla giriş yapmanızı isteyebilir. Bu 
özellik başlangıçta büyük bir kolaylık gibi 
görünse de bir kullanıcı adı ve parola 
sormadığı, cep telefonu doğrulaması 
yapmadığı için güvenli değil. Bu nedenle 
üçüncü parti uygulamaları dediğimiz bu tarz 
uygulamaların sosyal medya hesaplarınızda 
nelere ulaşabildiğine mutlaka dikkatli bir 
şekilde bakmalısınız.

Olta saldırıları ve dolandırıcılığı

Kimlik avı dolandırıcılığı ya da oltalama olarak 
geçen saldırılar son dönemde sıkça 
karşılaştığımız saldırı yöntemlerinden biri. 
Twitter ya da Facebook hesabınıza gönderilen 
bir özel mesajda “sosyal medya hesap şifrenizi 
yeniden girmeniz” gerektiği söyleniyor ve bir 
bağlantıya yönlendiriliyorsunuz. Bağlantıya 
tıkladığınızda açtığınız sayfanın ara yüzü resmi 
bir sayfa gibi görünse de aslında öyle değil. Bu 
sayfadaki form kişisel bilgilerinizi (kişisel 
verileriniz, banka bilgileriniz, parolalarınız 
gibi) teslim etmeye yönlendirmek için 
kullanılıyor olabilir.

Güvenli olmayan cep telefonları

Mobil cihazlar, sosyal ağlara erişmek için en 
popüler yolların başında geliyor. Hem her an 
yanımızda hem kullanımı çok kolay. 
Telefonunuz sizin elinizde kaldığı sürece bir 
sorun yok. 

Sosyal Medya Yönetimi
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Sosyal Hesaplarınıza Erişim Kontrolü

Özellikle kurumsal sosyal medya hesaplarına 
erişimi olan çok sayıda kişi varsa bu çok 
sayıda tehlike olasılığı da var demektir. Bir 
hesabı birden fazla kişinin kullanması 
gerekiyor ve güvenlik riskini en aza 
indirgemek istiyorsanız bunun için üretilmiş 
çeşitli araçlar mevcut.
Twitter’ın kendi uygulaması olan TweetDeck 
bu uygulamaların başında geliyor. TweetDeck 
gibi Hootsuite veya RADAAR gibi bir sosyal 
medya yönetim sistemleri ile hesap 
bilgilerinizi paylaşmadan istediğiniz kişilere 
erişim ve kullanım hakkı verebilirsiniz.
Sosyal medya hesaplarına kaydolurken iş 
ve/veya halka açık olarak kullandığınız 
e-posta adresi kullanmaktan kaçınmanız 
gerektiğini de unutmayın. Halka açık e-posta 
adresinizi kullanmak yerine sadece bu tip 
amaçlar için bir e-posta açmanız 
saldırganların hesabınıza saldırmasına bir 
engel oluşturacaktır.

Parola Yönetici kullanın

123456 gibi parolalar kullanmayın! Bilinçli 
kullanıcılar “böyle parola kullanan kaldı mı bu 
devirde” diye kızacak olsa da sıfırdan 
başlamakta fayda var. Ezberlemeniz 
gerekmiyor. Bu parolaya ihtiyaç duyduğunuzda 
ana şifrenizle Bitwarden gibi bir parola 
yöneticisine giriş yapmanız yeterli
Sizin ve kurumunuzun sosyal medya hesap 
parolaları, siz ve bilgisayar saldırganları 
arasında duran şeydir. Sosyal hesaplarınız 
saldırıya uğrarsa, siz ve/veya kurumuzun 
itibarı zarar görebilir, bu nedenle güçlü 
parolalar oluşturduğunuzdan ve bunları sık sık 
değiştirdiğinizden emin olun.

LastPass, 1Password veya Bitwarden gibi bir 
araç parolalarınızı korumayı kolaylaştırır ve 
şifreli bir kasada saklar. Ayrıca, yeni sitelere 
erişim için kayıt olurken güçlü ve güvenli 
şifreler oluşturmanıza yardımcı olan rastgele 
bir şifre üreticisi de sağlar.

Sosyal Medya Yönetimi
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Dijital Pazarlama

Sivil Toplum Kuruluşları İçin En Etkili 
Dijital Pazarlama Stratejileri
Dijital pazarlama, teknolojinin ve internetin gelişmesi ile birlikte son 
derece önemli hale gelmiş olan pazarlama çeşitlerinden bir tanesidir. 
Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının çok daha geniş kitlelere 
yayılabilmesi için dijital pazarlamanın sağladığı avantajlardan 
yararlanması gerekmektedir. Şimdi gelin, sivil toplum kuruluşları için 
en etkili dijital pazarlama stratejilerini inceleyelim.

43



Bir Web Sitesi Oluşturun

Duyarlı bir web sitesi, arama motorları için 
sıralama faktörlerinden biridir. Kullanıcı 
deneyimini geliştirmeye yardımcı olur. Etkili 
bir şekilde tasarlanmış bir web sitesi, bağış 
toplamanıza yardımcı olur. Bu sayede 
STK'nızın farkındalığını artırır. Bir web sitesi, 
kuruluşunuzun meşruiyetini artırır ve 
bağışçılardan destek talep ederken 
profesyonelliğinizi geliştirir. 

Tıklama Başına Ödeme Reklamını Keşfedin 

PPC, trafiği doğrudan web sitenize 
yönlendirmeye yardımcı olur. Tıklama başına 
ödeme reklamcılığı, kâr amacı gütmeyen 
kuruluşların fahiş miktarlar harcamadan 
görünürlük kazanmaları için etkili bir yoldur. 
Google bağışlarının yardımıyla, kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlar hizmetlerinin reklamını 
yapabilir. Uygun maliyetli ve verimli oldukları 
için bu yöntemlerle kuruluşunuzu ve 
girişimlerinizi tanıtabilirsiniz. 

Web Sitesi İçin Ayarlanan Google Web 
Yöneticisi Araçlarını Etkinleştirin

Google Arama Konsolu, Google Tag Manager 
ve Goole Analytics, Google görünümlerinin 
ölçülmesini sağlayan ve çevrimiçi varlığı 
optimize eden platformlardır. Google 
Analytics, ziyaretçilerin web sitenizi neden 
ziyaret ettiğini anlamanıza ve performansı 
ölçmek için metrikler belirlemenize olanak 
tanır. Google Tag manager ise web sitenizde 
bulunması gereken scriptleri ve etiketleri 
yönetmenizi sağlayan bir araçtır.

Google My Business Aracılığıyla STK'ların 
Çevrimiçi Varlığını Oluşturun

Google My Business, STK’lar için mükemmel 
bir seçenektir. Google +'yı kullanarak GMB, 
yerel üçlü arama sonuçları paketine girme 
şansını artırır. Yerel arama sonuçlarını 
belirlemeye ve iyileştirmeye yardımcı olur ve 
hizmetlerinizi alan kişilerle etkin bir şekilde 
iletişim kurar. 

Sosyal Medyadan Yararlanın

Sosyal medya,  günümüzde dijital pazarlama 
çalışmaları arasından en büyük etkiye sahip 
olandır. Bu nedenle Sivil Toplum Örgütlerinin 
mutlaka sosyal medyada var olması 
gerekmektedir. Bu sayede kuruluşları için 
gerekli olan hedef kitleye kolayca 
ulaşabilirler. 

SEO’dan Yararlanın

Arama Motoru Optimizasyonu yani SEO web 
sitenize alakalı organik trafik çekmek ve 
sıralamaları yükseltmek için gerekli 
faaliyetlerden biridir. Web sitenizi optimize 
etmek, insanların kuruluşunuzu keşfetmesini 
ve arama motorlarının web sitenizi etkili bir 
şekilde taramasını sağlar. 

Dijital Pazarlama
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Kampanyanızı Duyurmak 
İçin Kullanabileceğiniz 
Yöntemler
Online pazarlama artık bugünün en etkili 
pazarlama yöntemi diyebiliriz. Başarılı olan 
ticari girişimlerden, büyük şirketlere, 
markalara ve bazı sivil toplum kuruşları 
kampanyalarını online pazarlama üzerinden 
yürütüyorlar.

Yaptığınız bir kampanyayı nasıl daha fazla 
kişiye duyurabileceğinize dair en önemli 5 
yöntemi aşağıda sizler için sıraladık.

Google Ads Reklamları

Günümüzde bir çok internet kullanıcısı için 
internet demek Google demek. Ve Google’ın 
sivil toplum kuruluşları için ayda 10 bin 
dolarlık bir bağış yöntemi var: Google Ad 
Grants. Bir sivil toplum kuruluşu olarak 
Google'ın online reklamcılık çözümü olan 
Google Ads'ten her ay alacağınız 10.000 ABD 
doları tutarındaki bağış amaçlı reklamla daha 
fazla gönüllü, etkinliğinize daha fazla ziyaretçi, 
kampanyanıza daha fazla bağış 
toplayabilirsiniz.

Sosyal Medya Kampanyaları

Çok spesifik bir alanda savunuculuk 
yürüttüğünüzü düşünüyorsanız sosyal medya 
reklamları insanların ilginisini üzerinize 
çekmek için yakın geçmiş ve gelecekteki en iyi 
yöntemlerden biri. 

Artık herkesin en az bir hesabının olduğu 
Facebook ya da Instagram üzerinden binlerce 
hatta yüzbinlerce kişiye ulaşabilirsiniz. 
Facebook’un Google Grants gibi bir modeli 
olmasa bile vereceğiniz reklamlardaki 
harcamaları kendi bütçenize göre kolaylıkla 
ayarlayabilirsiniz.

 E-Posta Pazarlama

Dernek ya da vakıf web siteniz üzerinden size 
maddi ve manevi destek olmak ya da STK'nızın 
haber ve etkinliklerinden haberdar olmak 
isteyen kişilerin e-posta adreslerini toplamak 
hiçbir yerde olmayacak şekilde çok değerli bir 
veri oluşmasını sağlayacaktır.
E-posta adreslerini size ileten kişilere belirli 
aralıklarla kendinizi hatırlatabilir; onlara 
yaptığınız çalışmalardan; etkinliklerinizden 
haberdar edebilir ve gerekirse bağış 
yapmalarını isteyebilirsiniz.

 İçerik Pazarlaması

Sivil toplum kuruluşunuz için bir blog ve 
sosyal medya hesapları oluşturarak 
çalışmalarınızla ilgilenen kişilere yararlı 
içerikler üreterek onların ilgisini ve dikkatini 
size çekebilirsiniz.
Kaliteli, özgün içerikler ve iyi bir arama 
motoru optimizasyonu (SEO) ile arama 
sonuçlarında ön plana çıkabilir ve hiçbir ücret 
ödemeden binlerce kişiye ulaşabilirsiniz.

Dijital Pazarlama
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Google Reklam Bağışları Hakkında

Google Reklam Bağışları uygun sivil toplum 
kuruluşlarına amaçlarını tanıtma, üye çekme, 
gönüllü bulma, bağış toplama ve diğer 
konularda reklamlardan yararlanmaları için 
aylık bütçe sağlayan küresel bir programdır. 
Reklam Bağışları programı hakkında bilmeniz 
gerekenleri kısaca bu yazıda topladık. 

Google’dan reklamlar için ayda 10 bin ABD 
Doları kazanabilirsiniz

Google Ad Grants, Google'ın Ads’e (eski adıyla 
Adwords) sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz 
erişim sağlamanızı ve Google Reklam 
platformlarında için ayda 10.000 ABD Doları 
tutarında destek veren bir programıdır. 

Böylece, kullanıcılar sivil toplum 
kuruluşunuzla alakalı bilgi aradıklarında 
Google Arama'da gösterilebilen etkili 
kampanyalar hazırlamanıza yardımcı olacak 
araçlara erişebilirsiniz.
İnsanlar belirli terimleri aradıklarında 
reklamlarınız (web siteniz, kampanyanız, 
telefon numaranız, dernek/vakıf ofisiniz vb.) 
Google arama sonuçlarında görünebilir ve 
Google Ad Grants hesabınızda sınırsız reklam 
kampanyası düzenleyebilirsiniz.

Alınması en kolay hibelerden biridir.

Google Ad Grants’ın başvurusu diğer vakıf, 
konsolosluk vb. hibelerden çok daha kolaydır.

Dijital Pazarlama
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Sizden uzun uzun başvuru formu ve bütçe 
dosyaları doldurmanızı talep etmez. Tek 
yapmanız gereken TechSoup Türkiye’ye kayıt 
olmanız ve TechSoup’tan alacağınız anahtarı 
Google Ads Grants başvurunuza eklemekten 
geçiyor. 

Google Reklamları, oldukça etkili bir dijital 
pazarlama kanalıdır.

Google reklamları olmadan bütünleşik bir 
dijital pazarlama düşünülemez. Yurtdışında 
yapılan araştırmalara göre günümüzde 
internet üzerinden yapılan satışların, ürün 
veya hizmet araştırmalarının, işletmeler ile 
olan bağlantıların %71’i arama motorunda 
yapılan aramalar ile başlamaktadır. Bu oran 
ülkemizde çok daha fazla durumda. Böylece 
doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilere 
hazırlamış olduğumuz reklam kampanyaları ile 
daha hızlı ulaşabilirsiniz. Google, ülkemizde 
yapılan web aramalarında büyük bir paya 
sahiptir. Kullanıcılar yürüttüğünüz çalışmalar 
ve sosyal kampanyalar ile ilgili arama 
yaptığında reklamınız tetiklenir ve ilk sayfada 
görüntülenir. Bu sayede nokta atışı 
yapabilirsiniz.

Sivil toplum kuruluşunuz ya da çalışma 
alanınız Google Reklam Bağışları programına 
uygun değilse bile Google Reklamları’na bütçe 
ayırmalarınızı önemlidir. Çünkü çok alakalı ve 
uygun zamanda en alakalı kitleye 
ulaşabilirsiniz. ulaşıyorlar. Örneğin bir 
Facebook Reklamı ile Google Reklamı 
arasındaki farkı düşünün:



Facebook Reklamı: Yardım amaçlı tatil 
kartlarınızı tanıtmak için demografik 
hedefleme ve etkileşimi kullanırsınız. Satın 
alma olasılığı oldukça yüksek olan bir kitleye 
ulaşırsınız ve bazı kişilerin ilginisini çeker, web 
sitenizi ziyaret eder, ancak bu yıl için sizinkine 
benzer kartları zaten satın almış olan insanları 
eleme şansınız yoktur ve o kişilere de 
reklamlarınız gösterilir; bütçenizi boşa 
harcamış olursunuz.

Google Reklamı: Birisi yardım amaçlı tatil 
kartları aramaktadır ve Google’a “dernek tatil 
kartları” yazarak kart araması yapmaktadır. 
Şayet reklam yönetiminizi iyi yaptıysanız bu 
kişinin karşısına sizin reklamınız çıkacak ve 
zaten hali hazırda kart arayan biri olduğu için 
direkt size ulaşacaktır.

Google Reklamları’nın yönetimi 
düşündüğünüz kadar zor değil.

Birçok sivil toplum kuruluşuna Google 
Reklamları yönetimi zor gelebilir. Şayet daha 
önce dijital pazarlamayla hiç ilgilenmediyseniz 
ilk başta biraz karışık gelebilir; itiraf edelim 
dünyanın en cazip arayüzü olduğunu 
söyleyemem. Ancak göründüğü kadar 
karmaşık bir yer değildir ve bir kez kullanmayı 
öğrendiğinizde aslında çok mantıklı bir sistem 
olduğunu görebilirsiniz.

Dijital Pazarlama

Google Reklamlarını öğrenmek için biraz 
zaman ayırın: temel kavramları birkaç günde 
kavrayabilirsiniz. Ayrıca, ne yaptıklarını 
bilmedikleri sürece gönüllülerin Google Ads 
hesabınıza erişim izni vermeyin. Bunun yerine 
Google Ads hesabınızı yönetecek bir dijital 
pazarlama ajansıyla çalışmanız daha yerinde 
olacaktır. Ajansa vereceğiniz bütçe gözünüzü 
korkutmasın; reklamlarınızdan kazanacağınız 
geri dönüşler bu bütçeyi epey göz ardı 
etmenizi sağlacaktır.

Kuruluşunuz hakkında anahtar kelime 
araştırması yapın.

Sivil toplum kuruluşunuzun yaptığı her şey 
için reklam oluşturmak çok yaygın bir yanlış 
adımdır, ancak birçok soruna yol açar. Hedef 
kitleninizin gerçekte aradığı ve ilgilendiği 
sorunları bulmak için anahtar kelime 
araştırması yaparak başlayın. 

Ardından, önce bu sorunlar ve kampanyalar 
için Google Reklam kampanyaları oluşturun. 
Araştırmayı yapmazsanız, kuruluşunuz çok 
sayıda düşük performanslı kampanyayla 
sonuçlanacaktır ve reklamlarınız başarısızlıkla 
sonuçlanacaktır.
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Binlerce anahtar kelime kullanmayın.

Sivil toplum kuruluşlarının Google Ad Grants hesaplarıyla yaptığı en yaygın hatalardan biri, 
hesaplarına binlerce anahtar kelime eklemektir. 
Bağış programı sayesinde aylık 10 bin dolarınız var diye bunun tamamını harcamak zorunda 
değilsiniz. Dernek ya da vakıfınızla, yaptığınız işle, yürüttüğünüz kampanya ve etkinlikle alakalı 
olmayan; sadece “insanlar web sitemizi ziyaret etsin” diye sizinle alakası olmayan anahtar 
kelimeler kullanmayın. Şayet böyle bir niyetiniz varsa da en fazla Google’ın “Geniş Eşleşme” 
özelliğinden faydalanın. 

Ayrıca anahtar kelime aramaları için “Google Anahtar Kelime Planlayıcı” ve “Google Trends” 
araçlarından faydalanmayı da ihmal etmeyin.

Rakip marka adlarına reklam vermeyin.

Google, 2017 yılında yaptığı bir değişiklikle (Ad Grants programında) rakip marka adlarının 
kullanılmasını yasakladı. Bir sivil toplum kuruluşunun başka bir sivil toplum kuruluşunun 
ismine reklam vermesi her zaman için etik olmayan bir durum olarak görünmektedir. Örnek 
olarak “Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı”nı arayan bir kişinin Google’a bu vakfın adını 
yazdığınızda “Anne Çocuk Eğitim Vakfı” reklamı görmek gibi...
Ayrıca reklamlarınızın rakip terimlerini kullanarak gösterilmesini sağlamaya çalışmak, 
reklamlarınızla alakalı olmayacağı için yalnızca düşük bir tıklama oranına neden olur.

Dijital Pazarlama

48



STÖ’ler için Ücretsiz Dijital Pazarlama Araçları

Sivil toplum örgütlerinin büyük bir çoğunluğunda bir kişi, beş kişinin (ya da 

beş kişilik) işlerle hayatını idame etmek zorundadır. Halbuki bu insanların da 

güzel havalarda park ve bahçelere gidip piknik yapmak gibi hayalleri 

olabiliyor. 

Günden güne uzayan yapılacaklar listesi, hiçbir zaman artmayan sınırlı 

bütçeler ve bir yandan da kısıtlı (sadece maddi değil) kaynaklar…

Tüm bu zorlukların yanında dünyadaki bazı güzel insanlar, sizlerin dijital 

pazarlama işinizi hafifletebilecek bazı ufak araçlar hazırladılar. Bu araçları 

doğru kullandığınız taktirde hem nakit hem vakit kazanabilirsiniz.

Bu listedeki, araçların tümü kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ücretsizdir.
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İç ve Dış İletişim

Sorun: Ekip üyeleri, gönüllüler, Yönetim Kurulu 
üyeleri ve dış ortaklarla işbirliği yapmak için 
kolay ve kullanışlı bir araca ihtiyacınız var. 
Günümüzde aynı şehirde (hele ki bu şehir 
İstanbul ise) bulunsak bile iki kişinin birbiriyle 
iletişimi oldukça zor iken kısa bir görüşme için 
onlarca insanın onlarca yoldan ve zamanlarını 
harcaması büyük bir soru işareti...

Çözüm: Görüşmelerinizi internete taşıyın! 
Alışık değilseniz ilk başka tuhaf gelebilir. Fakat 
size sağladığı rahatlığa alıştıktan sonra her 
defasında kullanmak isteyeceksiniz. 

Zoom: Zoom video konferansı, dünyanın dört 
bir yanından herhangi biriyle video konferans 
yapmanıza olanak sağlıyor. Ücretsiz 
hesaplarda, tek bir video konferansta sınırsız 
ve gruplar için 40 dakikaya kadar izin veriyor. 
Aynı zamanda ekran paylaşımı, sohbet bölümü 
ve bir de kayıt özelliği içeriyor.

Skype: Zoom'a benzer şekilde, bu video / 
telefon konferans platformu. Zoom’un aksine 
belirli bir süre limiti bulunmamakta. Özellikle 
iş dünyasında oldukça fazla kullanılmaktadır.

Hangouts: Bir Google ürünü olan Hangouts’un 
özellikleri Skype ile hemen hemen aynı yalnız 
bazı avantajlarıyla beraber; artık bir Google 
hesabı olmayan insan sayısı kalmadığı için hiç 
kimse ekstra bir kayıt ve hesap oluşturma ile 
uğraşmıyor. Ayrıca bilgisayarda sadece tarayıcı 
üzerinden çalıştığı için de ekstra bir program 
kurmanıza da gerek bulunmuyor.

Dijital Pazarlama

Proje Yönetimi

Sorun: Çok fazla iş, çok fazla görev, çok fazla 
yapılacak iş ve tabii ki çok az zaman. Siz bir 
kişisiniz. Gönüllüler, üyeler, yönetim kurulu 
üyeleri, diğer ekip üyeleri, çalışanlar vs. vs. Bu 
kadar işi ve insanı nasıl yöneteceksiniz?

Çözümler: Elbette planlayarak! İşleri çıkartın, 
yapılacakları listeleyin, kategorilendirin ve 
çalışacak kişilere atamalarını yapın.
Slack: Slack, ekipler için bir mesajlaşma 
platformudur. Konuşmaları düzenleyebilir, 
belirli kişileri belirli kanallara davet edebilir 
(gönüllüler için bir kanal, duyurular için bir 
kanal, belirli bir konu üzerinde çalışan herkes 
için bir tane gibi) ve hatta konuşmalarda 
arayabilirsiniz. Doğru ve etkili kullandığınızda 
ekipleri planlama, organize etme ve yönetme 
şeklinizi kolaylaştıracaktır.. 

Trello: Wunderlist’e benzeyen bir araç yalnız 
çok daha kapsamlı. Trello’da bir organizasyon 
yapısı üzerine farklı kartlar açabilir, bu 
kartlara farklı kişileri yetkilendirebilirsiniz. Bu 
kartların içeriğini de tamamen siz 
belirleyebilirsiniz. Küçük ve basit gibi görünse 
de Trello’nun arkasındaki çalışma şekli proje 
yönetimi profesyonellerinin vazgeçilmezi olan 
Kanban sisteminden gelmektedir. Kanban 
tahtasının üç sütunu vardır: “İstenen”, “Devam 
eden” ve “Tamamlanan”. Oluşturulduğunda, 
yönetildiğinde ve düzgün bir şekilde 
işlendiğinde, sistem içinde darboğazlara ve 
pürüzsüz çalışma pratikleriyle karşılaşabilecek 
her şeye dikkat çeken gerçek zamanlı bir bilgi 
deposu görevi görür. 50
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Görsel İçerikler

Sorun: Çok güzel etkinlikler, şahane projeler 
gerçekleştiriyorsunuz fakat bunları insanlara 
iyi bir şekilde göstermeniz de gerekiyor. Bu iş 
için elbette sosyal medya biçilmiş kaftan. 
Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube için 
özel içerikler hazırlamak çok güzel bir fikir 
ama nasıl? Ne yazık ki, gerçekten harika 
görüntüler ve videolar oluşturmak için 
zamanınız, paranız veya enerjiniz yok.

Çözümler: Bu ücretsiz dijital pazarlama 
araçlarıyla kendinizi bir reklam ajansının 
başkanına dönüştürebilirsiniz.

Canva: Canva hayatınızı değiştirebilir. 
Gerçekten de kendilerinin iddiası gibi grafik 
tasarımın demokratikleşmesidir ve size 
gerçekten kullanıcı dostu bir formatta, 
kullanacağınız ortama göre 
boyutlandırabileceğiniz görseller 
oluşturmanızı sağlar. Sonsuz şablonlar, 
görseller, fontlar ve fikirler, Canva’yı 
kullanmaya başladıktan sonra Adobe 
Photoshop’un ismini bile unutabilirsiniz. Sizin 
yaptığınız bir görsel düzenlemesini yine Canva 
üzerinden ekip arkadaşlarınızla paylaşabilir ve 
onların da görsele bir el atmalarını 
isteyebilirsiniz de…

Dijital Pazarlama

Ücretsiz sürümünün yanı sıra aylık 12,95 dolar 
olan ücretli sürümü “Canva Pro” sürümünü de 
STK’lar için ücretsiz kullanabiliyorsunuz.

Lumen5: Kısa videolar oluşturmak için bir 
tasarımcıya ya da video düzenleme 
yazılımlarına ihtiyacınız olduğunu mı 
düşünüyorsunuz? Tekrar düşün. Lumen5 ile bir 
blog yazınızın ya da bir haberinizi sadece bir 
kaç tıklama ve görsel seçimiyle profesyonel 
görünümlü bir video oluşturabilirsiniz.

BeFunky: Harika bir fotoğraf editörü ve kolaj 
yapımcısı. İhtiyacınız olan tüm özelliklerle 
kullanımı çok kolay. Çektiğiniz fotoğrafı 
küçültmek ya da minik dokunuşlar için artık 
Adobe Photoshop gibi büyük çaplı 
uygulamalara ihtiyacınız yok. Tarayıcınız 
üzerinden tüm ihiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Pixabay: Kabul edelim hepimiz stok görsel 
kullanıyoruz. Bazen kullanmak zorunda da 
kalıyoruz. Bu gibi durumlar için Pixabay 
içerisindeki binlerce telif hakkı ücreti 
bulunmayan stock fotoğrafları, kısa videoları 
ve hatta illüstrasyonlarıyla hizmetinizde. 

Sosyal Medya Yönetimi

Sorun: Sivil toplum kuruluşları yaptıkları iş 
gereği sosyal olan kurumlar. Dolayısıyla 
dışarıdaki insanlarla sürekli iletişim halinde 
olmanız gerekiyor. Günümüzde bunun en iyi 
yolu da elbette sosyal medyayı iyi 
kullanmaktan geçiyor. Peki ama bunca işin 
arasında kim tweet atacak?
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Çözümler: Aşağıdaki sosyal medya araçları ile 
tweet atmaya, raporlamaya ve takibe zaman 
bulabileceksiniz.

HootSuite: Sosyal medyadaki işlerinizi 
HootSuite ile basitleştirmek için 
yapabileceğiniz en iyi şeyler biri olabilir. 
Tweet'leri planlayın, anahtar kelimeleri, 
hesapları, etiketleri, ve listelerini tek bir 
uygulama üzerinden izleyebilir ve ve 
gereksinimlerinize en iyi şekilde uyan bir 
gösterge tablosu oluşturabilirsiniz.

Buffer: Buffer ile sosyal medya 
paylaşımlarınızı Twitter, Facebook ve LinkedIn 
üzerinden zamanlayabilirsiniz. Tüm 
hesaplarınızı tek bir yerde yönetmenizi sağlar 
ve zamandan tasarruf sağlar. Ayrıca, hangi 
paylaşımınızın işe yarayıp hangisinin işe 
yaramadığını görmenize yardımcı olmak için 
oldukça faydalı analizler de sunarlar.

Dijital Pazarlama

Google Alert: Google Alerts, Google tarafından 
sunulan hizmetlerden birisidir. Amacı Google’a 
eklenen herhangi bir konu hakkında size 
e-posta ile haber vermektir. Google Alerts 
sayesinde, Google'ın izlediği kaynaklarda 
herhangi bir anahtar kelimeyi takip 
edebilirsiniz. Bu, bloglar, forumlar, haber 
siteleri ve daha fazlası anlamına gelmektedir. 
Kısacası sizin için küçük bir medya takibi 
yapmaktadır.

Talkwalker Alerts: Talkwalker uyarıları Google 
Alert gibi eklediğiniz herhangi bir kelimenin 
(örnek kurumunuzun adı) internete 
yazıldığında sizi haberdar etmesini 
sağlamaktadır. 

Bonus

“Ölçmediğini kontrol edemezsin, kontrol 
etmediğini yönetemezsin” Peter Drucker

Google Analytics: Zamanınız da ve paranız da 
kısıtlı. Değerli kaynaklarınızı en iyi şekilde 
optimize etmek için ziyaretçilerinizin web 
sitenize nasıl, nereden, kimlerin, geldiğini 
bilmelisiniz. Bu sayede ölçebilir, kontrol 
edebilir ve yönetebilirsiniz. Bunu yapmanın en 
iyi yolu her hafta en az bir kere Google 
Analytics’te web sitesi verilerinizi 
incelemekten geçiyor. Bu sayede hangi 
aksiyonlarınızın işe yarayıp yaramadığını 
anlayabilir ve gerekirse yeni yöntemler 
deneyebilirsiniz.
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