
Kurumsal İletişim 
ve Kimlik Kılavuzu



Sunuş
2017 yılında değişim yaratmak isteyen bir 
grup genç tarafından kurulan Akdeniz 
Gençlik Derneği (AGDER) bugün ulusal ve 
uluslararası birçok alanda gönüllü gençler 
ile çalışma yapmaktadır. Kurulduğu 
günden beri birçok yeniliğe imza atan 
Akdeniz Gençlik Derneği ağ temelli bir 
yaklaşım ile biyaklaşım ile birlikte Sivil Toplum alanında 
bütüncül ve yenilikçi kimliğini öne çıkaran 
bir iletişim modeli benimsemiştir. 
Oluşturmuş olduğumuz kurumsal kimlik 
kılavuzu ile iletişimde tutarlılık ve 
bütünlük, AGDER imajının içeride ve 
dışarıda korunmasını ve güçlenmesini 
ssağlayacaktır. Kurumsal kimlik kılavuzun 
hazırlanmasında görev alan tüm 
gönüllülerimize teşekkür ederim.

Akdeniz Gençlik Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Muhittin ALP



Kimlik Hakkında
Bu rehber Akdeniz Gençlik Derneği’nin 
kurumsal kimliğindeki görsel öğeleri, 
kapsamını ve uygulama kurallarını 
açıklamaktadır. Görsel tasarımla ilgili 
sipariş verecek ya da tasarım 
hazırlamada görev alacak herkesin 
kılavuzu dikkatle okuması ve kuralları 
titizlikle utitizlikle uygulaması beklenmektedir. 
Kılavuzda olmayan diğer uygulamalarda, 
onay alınmaksızın ya da iletişim ekibinin 
haberi olmadan hareket edilemez. Bu 
kılavuzda tarif edilen tüm kurallara ilişkin 
örnek dosyaların dijital sürümleri, bu 
kılavuzun ayrılmaz bir parçası olan 
AAkdeniz Gençlik Derneği Kurumsal 
Kimlik klasöründe bulunmaktadır. 
Bu kuralların uygulanması esastır.



Vizyonumuz
Gençlerin birlikte hareket etmesini 
sağlayarak her genç için erişilebilir, insan 
hakları sorunlarına çözüm üreten,  
gençlerin gelişimine katkı sağlayan ve 
aktif vatandaşlık bilincini arttırarak 
toplum için bilinçli, duyarlı ve sorumluluk 
sahibi olmasını sağlamaktır.

Misyonumuz
Gönüllü gençlerin merkezde olduğu, 
online gönüllülük sistemi ile tüm  
gençler için erişilebilir olarak, hak temelli 
yaklaşımla gençlerin ortak çalışmasını 
sağlayarak birlikte toplumsal sorunlara 
çözüm üretmesini sağlamak. Akdeniz 
ülkelerindeki gençler arasında diyalog 
oluştuoluşturmak. Ağ temelli yaklaşım modeli 
ile Sivil Toplum, kamu, özel sektör, 
aktivistler ile işbirliği sağlamaktır.



İlke ve Değerlerimiz
Gönüllülük
İnsan Haklarına Saygı
Toplumsal Fayda Oluşturma
Tarafsızlık
Bağımsızlık
Eğitici / Geliştirici Olma
KKatılımcı / Genç Merkezli Olma
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Ötekileştirmeden / Ayrımcılık Yapmadan
Ağ Temelli Yaklaşım 
Yüksek Sorumluluk Bilinci 
Dijital Yönetişim ve Katılım
Eşitlik



Hedef Kitlemiz
Derneğin hedef kitlesi, 17 – 28 yaş 
arasındaki Akdeniz ülkeleri coğrafyasında 
yaşayan aktif, bilinçli, duyarlı ve 
sorumluluk sahibi gençlerdir. Bu hedef 
kitleye Akdeniz ülkelerinde gençlik, insan 
hakları, aktif vatandaşlık alanlarında 
çalışan örgütler ve kurumlar ile gençlik 
çalışanlaçalışanları dahildir.

Ekipler





Logolar ve
Kullanımları



Logolar ve
Kullanımları
İngilizce Logolar



AKDENİZ
GENÇLİK
DERNEĞİ

Logolar ve
Kullanımları
Lütfen çoğu zaman sarı renkli logomuzu 
kullanın. Glif rengimiz sadece özel 
durumlarda değişebilir ama kelime işaretini 
orjinal renginde, beyaz veya siyah tutun.

AKDENİZ
GENÇLİK
DERNEĞİ



Logolar ve
Kullanımları
Bir kompozisyon oluşturuyorsanız, lütfen 
AGDER logosunu veya glifini dört köşe 
alanından birine koyun veya sayfada 
ortalayın.

AKDENİZ
GENÇLİK
DERNEĞİ

AKDENİZ
GENÇLİK
DERNEĞİ

AKDENİZ
GENÇLİK
DERNEĞİ



Logolar ve
Kullanımları
Yanlış Kullanımlar

Glifi döndürmeyin

Glif desenle 
kaplamayın

Glif veya yazı yerlerini 
değiştirmeyin

Glif veya yazı 
yerlerine kontur 

çizgisi kullanmayın

Logoyu ve glifi 
görünmeyecek 

yüzeylerde 
kullanmayın

Yanlış renkler 
kullanmayın

Degrade kullanmayın

Glifin yapısını 
bozmayın

Glifi germeyin



Yazı Karakteri

Montserrat
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789

Roboto
(light, regular, medium)

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789



Renkler

HEX: #fdb514
C:0 M:33 Y:91 K:0

HEX: #fce321
C:5 M:5 Y:89 K:0

HEX: #2d89fc
C:75 M:46 Y:0 K:0

HEX: #fc7b08
C:0 M:62 Y:94 K:0

HEX: #143fa6
C:97 M:78 Y:0 K:0

HEX: #f20505
C:0 M:96 Y:96 K:0



Kartvizit ve
Mail İmzası



Antetli Kağıt



Promosyon 
Malzemeleri



Promosyon 
Malzemeleri



İletişim süreçlerimizde aşağıdaki ilkelere göre hareket ederiz:

1. Dijital varlıklarımızı sosyal ağımızı genişletmek, kişi ve kurumlarla 
ilişkilerimizi güçlü ve sürekli kılmak, çalışmalarımızın görünürlüğünü 
arttırmak amacıyla kullanıyoruz.

2. 2. Dijital iletişimi bir propaganda aracı olarak görmüyoruz. Bireyler, 
topluluklar ve organizasyonlar arası serbest bir iletişim alanı olarak 
tanımlıyoruz. Bu iletişime katılmayı istiyoruz.

3. Dijital iletişimimizde, sadece öğretmeyi değil öğrenmeyi, 
faydalanmayı değil değer sunmayı, iknayı değil idrakı önemsiyoruz.

4. İlke ve değerlerimiz çerçevesinde işbirlikleri geliştirmeyi, 
paydaşlarımızı arttırmayı amaçlıyoruz.

5. 5. Topluma faydalı, nitelikli içerik üretmeyi ve bu içeriği dijital medya 
üzerinden yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

6. Alanımızla ilgili farkındalık yaratmayı, savunuculuk ve lobicilik 
yapmayı hedefliyoruz.

7. Dijital iletişim yoluyla paydaşlarımızla sürekli bir iletişim içinde 
olmayı, paydaşlarımızı ve destekçilerimizi arttırmayı hedefliyoruz.

8. Çalışmalarımızı, etkinliklerinizi duyurmayı amaçlıyoruz.

9.9. Politika oluşturma ve karar verme süreçlerimize katılımı arttırmayı 
hedefliyoruz.

10. Sivil toplum çalışmalarında dijital iletişimin kullanılması
konusunda örnek model olmaya, değerlerimizi yaygınlaştırmaya çaba
göstereceğiz.

DİJİTAL İLETİŞİM İLKE VE 
DEĞERLERİMİZ



İletişim süreçlerimizde aşağıdaki değerleri gözetiriz:

Katılım: Başta gönüllülerimiz olmak üzere hedef kitlemizdeki birey, 
topluluk ve organizasyonların karar süreçlerimize katılımının 
sağlanması için gerekli çabayı gösteririz.

Şeffaflık: AGDER’in amaçları, misyonu, vizyonu, ilkeleri, işleyiş şekli, fon 
kaynakları ve harcamalarını kamuoyu ile açık bir şekilde paylaşırız.

Çoğulculuk:Çoğulculuk: Savunduğumuz ilke ve değerlere karşı olmadığı sürece, 
çalışma alanımıza giren konulardaki görüş ve yaklaşımların ayrım 
gözetmeden dijital varlıklarımızda yer bulmasına özen gösteririz.

Doğruluk: İletişim süreçlerimizde yayınlanan ve paylaşılan tüm bilgilerin 
doğruluğuna ve kaynaklarının güvenilirliğine azami dikkat gösteririz.

Ulaşılabilirlik: Ulaşılabilirlik: İletişim kanallarımıza tüm teknolojik cihazlardan 
erişilebilmesini sağlamak ve engelli bireylerin yayınlarımıza 
ulaşabilmesi için kaynaklarımız doğrultusunda gerekli teknolojik 
düzenlemeleri yapmaya çalışırız.

Nezaket: Yayınlarımızda ve sosyal medya iletişimimizde nezaket 
kurallarına dikkat ederiz. Ağın tüm dijital iletişim süreçlerinde kişilik 
haklarına saldırmayan ve hakaret içermeyen bir dil
kullanılmasını sağlarız.kullanılmasını sağlarız.

İşbirliği: Değerlerimiz sınırları içinde başta gönüllülerimiz olmak üzere 
tüm birey, topluluk ve organizasyonlar ile herhangi bir ön yargımız 
olmadan işbirliklerine açığız.

Dayanışma: İletişim süreçlerimizde ilkelerimiz ve değerlerimiz sınırları 
içinde başta gönüllülerimiz olmak üzere, tüm birey, topluluk ve 
organizasyonlar ile dayanışma içinde olmaya gayret gösteririz.

DİJİTAL İLETİŞİM İLKE VE 
DEĞERLERİMİZ



Yaratıcılık ve Mizah: İletişimimize yaratıcı ve mizahi unsurlar katmaya 
gayret ederiz. Bu unsurların ilke ve değerlerimiz sınırları içinde olmasına 
dikkat ederiz.

Tarafsızlık: İlke ve değerlerimiz sınırları içinde başta gönüllülerimiz 
olmak üzere tüm birey, topluluk ve organizasyonlara karşı tarafsızlığımızı 
koruruz. Siyasi görüş ve duruşlar arasında ayrım yapmayız, taraf olmayız.

Kapsayıcılık: Kapsayıcılık: Değerlerimiz ve hedef kitlemiz sınırları içinde toplumdaki 
tüm birey, topluluk ve organizasyonları dahil ederek, kapsayıcı bir iletişim 
kurgularız.

Yanıt Verebilirlik: Dijital iletişimin iki yönlü bir iletişim olduğunun farkında 
olarak, kullanıcıların AGDER'in ve çalışma alanımız hakkında 
söylediklerini dinleriz ve gerekli durumlarda hızlı ve bilgilendirici bir 
şekilde yanıt veririz.

TTutarlılık: Yayınlarımızda ve paylaşımlarımızda tutarlı olmaya azami 
gayret gösteririz.

İyimserlik: Yayınlarımızda ve paylaşımlarımızda olumlu mesajlar veririz. 
Kullanıcıların moralini bozan, kötümserliğe iten mesajlardan kaçınırız.

Barışçıl tutum: Yayınlarımızda ve paylaşımlarımızda her zaman barışçıl 
bir tutum izleriz. Kavgacı, kutuplaştırıcı söylemlerden kaçınırız.

FFarklılıklara Saygı: Yayınlarımızda ve paylaşımlarımızda toplumda var 
olan tüm kimliklerin ve kültürlerin değerlerine saygı gösteririz.

Sürdürülebilirlik: İletişim süreçlerimizin sürdürülebilirliği her zaman 
gözettiğimiz bir değerdir.

Kalite: Yayınlarımızda kullandığımız içeriğin ve iletişim süreçlerinin 
teknik ve estetik kalitesi öncelikli gözettiğimiz bir değerdir.

DİJİTAL İLETİŞİM İLKE VE 
DEĞERLERİMİZ



1. Web sitesinde yayınlanan her içerik AGDER’in çalışma ve faaliyet 
alanları ile ilgilidir.
2. Web sitesinde yayınlanan her içerik AGDER’in ilke ve değerlerine 
uygundur.
3. Kişisel mesajlar web sitesinde yer almaz.
4. Web sitesinde yayınlanan her içerikte telif haklarına azami dikkat 
gösterilir.
5. 5. Kurumsal fotoğraflarımız, stok fotoğraflar, satın alınan fotoğraflar 
dışında herhangi bir fotoğraf paylaşılmaz.
6. AGDER’in ilke ve değerleri ile bağdaşmayan, şiddet içeren, çocuk 
fotoğrafları ve içerikler web sitesinde yer almaz.
7. Herhangi bir siyasi partiyi destekleyen ya da eleştiren mesajlar web 
sitesinde yer almaz.

YAYIN POLİTİKAMIZ

1. E-postanın konu (Subject) kısmını boş bırakmayın.  
2. E-posta metninin tamamını asla büyük harfle yazmayın.  
3. E-posta metninde resmi olmayan kısaltmalar kullanmayın. 
(Slm  vb.)  
4. 4. E-posta ile eklenti gönderirken dikkatli davranın. Büyük  eklentiler 
göndermeyin. Göndermek zorundaysanız önceden karşı  tarafı 
bilgilendirin. Eklentiyi küçültmek için sıkıştırma  programları kullanın.  
5. Birisinden gelen bir e-posta başka birine iletilecekse, o  kişinin 
e-posta ve varsa iletişim bilgilerini silin.  
6. Birden fazla kişiye e-posta gönderirken, CC (Carbon Copy) ve  BCC 
(Blind Carbon Copy) seçeneklerini uygun olarak kullanın.  
7.7. Gelen e-postalara mümkün olduğunca kısa sürede yanıt yazın.  
8. E-postalarda yazım kurallarına dikkat edin.  
9. E-postalarda AGDER'inün ilke ve değerlerini dikkate alın.

1. Paylaşımlarınızda ilke ve değerlerimize azami dikkat gösterin.
2. Sosyal medya gerçek hayattır. Sanallık yanılgısına kapılmayın. 
Gerçek hayatta olmadığınız gibi davranmayın. Yorumlara ve sorulara 
karşı samimi ve kibar olun.
3. Mesajınızı gözden geçirmeden paylaşmayın. Eğer bir hata 
yaparsanız en kısa zamanda düzeltin.
4. 4. Paylaşımınızla bir konuşma (sohbet) başlatmayı hedefleyin. Soru 
sorun, yorum beklediğinizi belirtin.
5. Herhangi bir editoryal süzgeçten geçmemiş, kurumsal bir medya 
tarafından yayımlanmamış, kaynağı belli olmayan, doğruluğundan 
emin olunamayan haber, yorum ve mesajlar paylaşmayın.
6.6. Paylaşım yaparken sadece AGDER’in mesajlarını yaymaya 
odaklanmayın. Amacın progoganda yapmak değil iletişim kurmak 
olduğunu aklınızda tutun. Bir topluluk içinde konuştuğunuzu 
unutmayın. Konuştuğunuz kadar dinlemeyi ve cevap vermeyi de
önemseyin. Başkalarının mesajlarını da paylaşın, eğer paylaşmazsanız 
onların da sizinkileri paylaşmayacağını anımsayın.
7.7. Sorulan sorulara, yapılan yorumlara (eğer cevaplamak gerekliyse) 
mutlaka zamanında cevap vermeye çalışın.
8. Sosyal medyanın kişiler arası bir iletişim olduğunu, karşınızda 
gerçek bir insan olduğunu asla unutmayın. Ancak hiçbir yorum ve 
soruyu kişiselleştirmeyin. Her zaman AGDER adına konuştuğunuzun 
farkında olarak sağ duyulu hareket edin.
9. 9. Olumsuz yaklaşımlar karşısında Kriz Yönetimi Sürecimize uygun 
şekilde davranın.
10. Yaptığınız her paylaşımda topluluğunuza sunduğunuz değeri 
gözetin.
11. Yaptığınız her paylaşımda kanunları ve telif haklarını gözetin.
12. Eğer şüpheye düşüyorsanız paylaşmayın. Eğer bilmiyorsanız 
sorun.
13. 13. Paylaşımlarınızda kullandığınız dilin dijital iletişim planımıza uygun 
olduğundan emin olun.

YAYIN POLİTİKAMIZ



1. Paylaşımlarınızda ilke ve değerlerimize azami dikkat gösterin.
2. Sosyal medya gerçek hayattır. Sanallık yanılgısına kapılmayın. 
Gerçek hayatta olmadığınız gibi davranmayın. Yorumlara ve sorulara 
karşı samimi ve kibar olun.
3. Mesajınızı gözden geçirmeden paylaşmayın. Eğer bir hata 
yaparsanız en kısa zamanda düzeltin.
4. 4. Paylaşımınızla bir konuşma (sohbet) başlatmayı hedefleyin. Soru 
sorun, yorum beklediğinizi belirtin.
5. Herhangi bir editoryal süzgeçten geçmemiş, kurumsal bir medya 
tarafından yayımlanmamış, kaynağı belli olmayan, doğruluğundan 
emin olunamayan haber, yorum ve mesajlar paylaşmayın.
6.6. Paylaşım yaparken sadece AGDER’in mesajlarını yaymaya 
odaklanmayın. Amacın progoganda yapmak değil iletişim kurmak 
olduğunu aklınızda tutun. Bir topluluk içinde konuştuğunuzu 
unutmayın. Konuştuğunuz kadar dinlemeyi ve cevap vermeyi de
önemseyin. Başkalarının mesajlarını da paylaşın, eğer paylaşmazsanız 
onların da sizinkileri paylaşmayacağını anımsayın.
7.7. Sorulan sorulara, yapılan yorumlara (eğer cevaplamak gerekliyse) 
mutlaka zamanında cevap vermeye çalışın.
8. Sosyal medyanın kişiler arası bir iletişim olduğunu, karşınızda 
gerçek bir insan olduğunu asla unutmayın. Ancak hiçbir yorum ve 
soruyu kişiselleştirmeyin. Her zaman AGDER adına konuştuğunuzun 
farkında olarak sağ duyulu hareket edin.
9. 9. Olumsuz yaklaşımlar karşısında Kriz Yönetimi Sürecimize uygun 
şekilde davranın.
10. Yaptığınız her paylaşımda topluluğunuza sunduğunuz değeri 
gözetin.
11. Yaptığınız her paylaşımda kanunları ve telif haklarını gözetin.
12. Eğer şüpheye düşüyorsanız paylaşmayın. Eğer bilmiyorsanız 
sorun.
13. 13. Paylaşımlarınızda kullandığınız dilin dijital iletişim planımıza uygun 
olduğundan emin olun.

YAYIN POLİTİKAMIZ



14. Paylaşımlarınızın sorumluluğunu alın.
15. Satın alınan fotoğraflar dışında, çocuk fotoğraflarını
ailesinden izin almadan asla paylaşmayın.
16. SPAM ya da SPAM anlamına gelebilecek mesajları kesinlikle
paylaşmayın.
17. Olumsuz yorumları ve mesajları eğer aşağılayıcı, ayrımcı,
küfür ve hakaret içeren bir dil kullanmıyorsa asla silmeyin.küfür ve hakaret içeren bir dil kullanmıyorsa asla silmeyin.
18. Aşağılayıcı, ayrımcı bir dil kullanan, küfür ve hakaret
içeren yorum ve mesajları derhal silin ve mesaj kaynağını
engelleyin (Blok).
19. Herhangi bir siyasi partiyi destekleyen ya da eleştiren
paylaşımlarda bulunmayın.

YAYIN POLİTİKAMIZ



Dijital medya izleme (dinleme), internette konuşulanları  dinlemektir. 
İnsanların organizasyonumuz ve konumuz hakkında  konuşmalarını 
dinlemek en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu  çerçevede;    

1. Alanımızla ilgili internette yayınlanan her türlü içeriği takip  ederiz.  
2. AGDER’in çalışma konuları ve kampanyaları ile ilgili  internette 
yayınlanan içerikleri takip ederiz.
3.3. Paydaşlarımızın ve takipçilerimizin AGDER’in savunduğu değerler, 
kampanyalarımız ile ilgili konularda yaptıkları yorumları ve ilettikleri 
mesajları takip ederiz, en kısa sürede  yanıtlanırız.  
4. Ölçümleme, web sitemizin trafiği ve diğer analitik verileri,  sosyal 
ağlarımızda oluşan toplulukların bilgileri ve dijital  performansımıza 
yönelik ölçümleme yaparız. Ölçümleme ile  topladığımız verileri dijital 
iletişimimizi iyileştirmek için kullanırız. 

DİJİTAL MEDYA İZLEME VE 
ÖLÇÜMLEME POLİTİKAMIZ   



Dijital itibar yönetimini AGDER'in ilgili itibar ve algının yönetimi  
çalışması olarak görüyoruz. Bu anlamda üyelerimiz, paydaşlarımız,  
destekçilerimiz ve takipçilerimiz dijital itibar yönetiminin bir  
parçasıdır.    

1. AGDER adına açılmış sahte sosyal medya hesaplarını ve web  
sitelerini takip edeceğiz ve tespit ettiklerimiz hakkında  gerekli hukuki 
süreci başlatacağız. 
2. AGDER  ile ilgili negatif/p2. AGDER  ile ilgili negatif/pozitif yorumları takip edeceğiz  ve yanlış, 
kasıtlı olarak yanlış ve eksik bilgilendirmeleri  düzeltmek için gerekli 
iletişimi vakit kaybetmeden kuracağız.  
3. Arama motorlarında AGDER'inün adının aramasında çıkan ilk üç  
sayfayı takip edeceğiz ve olumsuz, yanlış ve yanıltıcı  bilgileri tespit 
ederek düzeltmek için ilgili kurumla iletişimi  vakit kaybetmeden 
kuracağız.  
4. Bize ulaşan mesaj ve yorumları en kısa sürede yanıtlayacağız. 4. Bize ulaşan mesaj ve yorumları en kısa sürede yanıtlayacağız. 
5. Spam mesaj ve eposta göndermeyeceğiz.  
6. Arama motorlarında daha üst sıralarda çıkmak için illegal  metotlar 
uygulamayacağız. Sadece legal site içi SEO yapacağız.  
7. Tüm dijital varlıklarımızı sosyal medya ile uyumlu hale  getireceğiz.  
8. Dijital varlıklarımıza kullanıcı tarafından gönderilen mesaj  ve 
yorumlarda eleştiri niteliğinde olanları kesinlikle  silmeyeceğiz. 

DİJİTAL İTİBAR 
VE KRİZ YÖNETİMİ



Kriz yönetimi dijital itibarımızı tehlikeye atan bir durumda ne  
yapacağımızla ilgili bir plandır. Bu durum bizim hatamızdan  
kaynaklanabilir, eksik ya da yanlış bilgilendirilmiş bir kişi ya da  
kurumdan kaynaklanabilir ya da kötü niyetli kişi ya da kurumlardan  
kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda:    

1. Herhangi bir kriz durumda ilk ve öncelikli yapılacak iş o krizi  
çözmektir. Bunun için bütün diğer işleri erteleriz.  
2. 2. Eğer AGDER'in çalışanları tarafından bir hata yapılırsa, hata  ilk fark 
eden tarafından düzeltilir. Gerekirse en kısa sürede  hatanın neden 
kaynaklandığını açıklar ve özür dileriz.  
3. Eğer bir kişi ya da kurum AGDER'in ile ilgili olumsuz yorumlarda 
bulunursa, dijital ortamda bu durumla ilgili  iletişime geçilir.  Eğer bir 
yanlış anlaşılma varsa düzeltiriz.  Kötü niyetli bir tavır varsa hukuki 
yollara başvururuz.  
4.4. Web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda aşağılayıcı, kaba,  
küfür içeren ifadelerle bir yorum ya da mesajla karşılaşılırsa  bu 
yorum ya da mesajı hemen sileriz. Kesinlikle cevap vermeyiz,  
kullanıcıyı engelleriz. Gerekiyorsa hukuki yola başvururuz.  
5. Herhangi bir etkinliğimiz ile ilgili bir yanlış  bilgilendirmeyle 
karşılaşılırsa hemen bilginin kaynağı ile  iletişime geçer, düzeltiriz. 
6.6. Bir kişi ya da kurum içeriğimizi ticari maksatla kullanıyorsa ©  ya 
da telif haklarını ihlal ediyorsa (CC) hemen ilgili  kişi  ile iletişime 
geçeriz ve gerekçemiz ile birlikte içeriğin  yayından kaldırılmasını 
talep ederiz. Gerekli durumda hukuki  yola başvururuz.  
7. Belirli kişi ve kurumlarda olumsuz içerik, yorum ve mesajlar  
tekrarlanarak geliyorsa hukuki süreç başlatırız.  
8. 8. Eğer editoryal olarak kontrol etmediğimiz bir mecrada  hakkımızda 
olumsuz yorumlar ve mesajlar veriliyorsa, cevap  verme hakkımız 
kullanılarak aynı mecrada vakit kaybetmeden  cevap veririz. 

DİJİTAL İTİBAR 
VE KRİZ YÖNETİMİ   



1. Web sitemiz agder.org.tr adresindedir. Web sitemiz iletişim  
stratejimizin merkezinde yer alır.  
2. Web sitemiz AGDER'in tarafından kamuoyuna yönelik hazırlanan  
tüm içerikleri barındırır. Bu içerikler sahip olduğumuz ve kazandığımız 
dijital mecralar üzerinden yayılır. 
3. Web sitemizde yayınlanan tüm içerikler AGDER'in ilke ve değerlerine 
uygun olarak yayınlanır. 
4.4. Tüm sosyal mecralardaki paylaşımlarımızla ve eposta iletişimiyle 
hedef kitlemizin web sitemizi ziyaret etmesi  amaçlanır.  
5. Web sitemiz şeffaflık ilkemiz gereği, AGDER'i tam olarak yansıtan bir 
anlayışla oluşturulacak.  
6.6. Web sitemizde kullanıcıları sitemizi takip etmeye ve AGDER'i  
desteklemeye (bağış, takip, abonelik vs.) çağıran  Call-To-Action 
(Harekete Geçirici Eylem) sayfaları olacak. Bu sayfalar üzerinden veriler 
toplanacak.  
7. Web sitemiz savunuculuk faaliyetlerimizin merkezinde yer alacak.  
8. Web sitemizde, AGDER'in değer önerisi, vizyonu, tarihçesi, amacı, ve 
diğer organizasyon bilgileri yer alacak.  
9.9. Web sitemizde, çalışma gruplarımızı ve karar alma süreçlerimizi  
anlatan sayfalar olacak.  
10. Web sitemizde kampanyalarımızı anlatan sayfalar olacak.  
11. Web sitemizde yaptığımız işbirliklerini, bu işbirliklerinin nasıl 
gerçekleştiğini ve işbirliği yaptığımız kurum ve  kuruluşları anlatan 
sayfalar olacak.  
12.12. Web sitemizde organizasyonlarımızda ve etkinliklerimize katkı 
sunan gönüllülerimizi tanıtan ve onların hikayelerini  anlatan sayfalar 
olacak.  
13. Web sitemizde destekçilerimize ve işbirliği yaptığımız  kurumlara 
yönelik how-to bilgileri yer alacak. (Nasıl destek olabilirsiniz?)  
14. Web sitemizde iletişim bilgilerimiz yer alacak. 
15.15. Web sitemizdeki içerikleri site içi SEO (Search Engine  
Optimisation) çalışması yapacağız.  
16. Web sitemizi SMO (Social Media Optimisation) çalışması  
yapacağız.  
17. Web Sitemizdeki tüm içeriği Creative Commons (CC) ile  
lisanslayacağız.  

Web Sitesi



1. Twitter gerçek zamanlı iletişimimizin merkezinde yer alacak.  
2. Twitter'da web sitemizdeki yayınladığımız içerikleri  paylaşacağız. 
3. Sosyal Ağlar'a özel ürettiğimiz grafik içerikleri (caps, foto,  poster 
vb.) paylaşacağız.  
4. Twitter'da listeleme ve hashtagler ile hedef kitlemizi  izleyeceğiz.  
5. Twitter'da hashtag'lerle mesajlarımızı kategorileştireceğiz  
6. 6. Twitter'da yapılan yorumlara ve sorulan sorulara cevap  vereceğiz.  
7. Twitter'da hedef kitlemizin ilgili tweetlerini Re-Tweet  edeceğiz.  
8. Twitter'da paydaşlarımızın mesaj ve duyurularını paylaşacağız. 
9. Twitter'da gündeme ilişkin Trend-Topic'leri izleyecek, gerekli  
durumlarda bu hashtag'leri kullanarak mesajlarımızın erişimini  
arttıracağız.  
10. Twitter'da yaratıcı dijital kampanyalar gerçekleştireceğiz. 

Twitter

1. Linkedin topluluk oluşturma amaçlı sosyal ağ profilimiz olacak.   
2. Linkedin'de bir organizasyon sayfası oluşturacağız.  
3. Paydaşlarımızdan ve destekçilerimizden Linkedin profili  olanların bu 
sayfaya üye olmalarını isteyeceğiz. Çalışanlarımız ve gönüllülerimiz 
çalıştıkları kurumlara AGDER'ins de  ekleyerek yapacaklar.  
4. 4. Linkedin'de bir GRUP oluşturacağız ve web sitemizde ve diğer  
sosyal medya mecralarında yayınladığımız içerikleri burada  
paylaşacağız.  
5. Bu grupta Sosyal Ağlar'a özel ürettiğimiz grafik içerikleri (caps, foto, 
poster vb.) paylaşacağız.  
6. Linkedin'de paylaşımlarımıza yapılan yorumlara ve sorulan sorulara 
cevap vereceğiz.  
7. 7. Linkedin’i nitelikli işgücüne ulaşmak için de kullanacağız. 

Linkedin  



1. Facebook topluluk oluşturma amaçlı birincil sosyal ağ profilimiz 
olacak.   
2. Facebook'ta bir sayfa oluşturacağız.  
3. Facebook'ta  web sitemizdeki yayınladığımız içerikleri  paylaşacağız.  
4. Sosyal Ağlar'a özel ürettiğmiz grafik içerikleri (caps, foto,  poster vb.) 
paylaşacağız.  
5.5. Facebook'ta hedef kitlemize uygun grupları ve sayfaları takip  
edeceğiz.    
6. Facebook'ta hashtag'lerle paylaşımlarımızı kategorileştireceğiz 
7. Facebook'ta her gün paylaşım yapacağız.  
8. Facebook'ta paylaşımarımıa yapılan yorumlara ve sorulan  sorulara 
cevap vereceğiz. 
9. Facebook'ta hedef kitlemizin ilgili mesajları paylaşacağız.  
10.10. Facebook'ta paydaşlarımızla ilgili mesaj ve duyurularını 
paylaşacağız.  
11. Facebook'ta resim ve video galerileri oluşturacağız.  
12. Facebook'ta bir call-to action sekmesi oluşturacağız. Bu  sekmeyle 
veri toplayacağız.  
13. Facebook'ta etkinlik sekmesi oluşturacağız ve  etkinliklerimizi 
buradan duyuracağız. 
14.14. Facebook'ta soru-cevap ve küçük anketlerle etkileşimi  arttıracağız.  
15. Facebook'ta yaratıcı dijital kampanyalar gerçekleştireceğiz. 

Facebook



İçeriklerde kullanacağımız dil hedef kitlemize uygun olmalı. Her içerik 
her hedef kitlesi için uygun değildir. Farklı hedef kitlelerine göre 
içeriklerimizin dili farklılaştırmalıyız. Bununla birlikte içerik üretimi 
yaparken aşağıdaki husuların dikkate almamız gerekir:     

1. Metinlerimizde ve diğer tüm içerik formatlarında, Dijital İletişim 
Stratejisi belgesinde sunulan değer ve ilkelere uygun olmasına dikkat 
edeceğiz.  
2. 2. Metin ve videolarımızın başlıkları ideal olarak 6 kelimeyi aşmamalı.  
3. Metinlerimizin, akademik, bol referanslı, soğuk ve üstten olmamasına 
özen göstereceğiz  
4. Uzun cümlelerden kaçınacağız.  
5. Teknik terimlerden ve jargondan mümkün olduğu kadar az  
kullanacağız.  
6.6. Metinlerimizi üretirken karşımızdaki insanların algı süresini  dikkate 
alacağız. Bu süre 2-4 dakikadır.  
7. Unutulmaması gereken, metinler okunmak içindir, okunmayan bir  
metin işlevsizdir.  
8. Dil ve imlâ kurallarına azami dikkat göstereceğiz.  
9. Videolarımızda ve fotoğraflarımızda ailesinden yazılı izin almadan  
çocuk göstermeyeceğiz.  
10. 10. İçeriklerimizin boyutu erişim için son derece önemli.  
11. Haber ve blog yazıları 800 kelimeyi aşmamalı. Ne kadar kısa o kadar 
okunabilirlik yaklaşımı ile yazılmalı.  
12. Fotoğraflar büyük boyutlarda olmamalı, Web standartlarına göre 
optimize edilmeli yükleme süresi çok olmamalı.  
13. E-Kitaplar çok büyük boyutlu olmamalı. İdeali en fazla 40-60  
sayfadır. Daha uzunsa birden fazla e-kitap üretimi yoluna  gidilmeli.  
14.14. Raporlar 8-10 sayfayı geçmemeli.  
15. Sunumlar 20 slaytı geçmemeli.  
16. Videolar en fazla 4 dakika olmalı. İdeal olan 90-120  saniyedir.  
17. Grafik tasarımlar büyük boyutlu olmamalı, Web standartlarına  göre 
optimize edilmeli yükleme süresi çok olmamalı.  
18. Facebook güncelleme başlıklarında ideal uzunluk 40  kelimedir..  

İçerik Dilimiz ve İçeriklerin 
Özellikleri  



Sorumluluklar: AGDER’in  iletişim stratejisi, yönetim kurulu, yürütme 
kurulu, gönüllüler tarafından belirlenir. İletişimin stratejide belirtilen 
ilke  ve kurallar doğrultusunda yapılmasından tüm AGDER 
sorumludur.  İletişim stratejisi paydaşlardan ve destekçilerden 
gelengeri-bildirimler ve yapılan ölçümleme faaliyetleri doğrultusunda  
güncellenir. Yürütme kurulu, örgütün, paydaşlar ve kullanıcılarla 
iletişiminin sağlanması ve dijital iletişim araçları aracılığıyla 
toplumun aktif  katılımının sağlanması için yapılacak faaliyetlerin toplumun aktif  katılımının sağlanması için yapılacak faaliyetlerin 
koordinasyonu işlevini yerine getirir. İletişim Ekibi dijital iletişim 
süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi için gerekli görev dağılımını yapar ve 
sorumlulukları paylaştırır. Dijital varlıkların yönetilmesinde sorumlu 
kişi ve birimler  şunlardır:  

1-)Yürütme Kurulu üyeleri
2-)İletişim ekibi lideri
3-)İletişim ekip üyeleri

SORUMLULUK VE 
BEKLENTİLER  



ÇEVRE POLİTİKAMIZ




