
PROJELERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ 
ARTIRMA KONUSUNDA İPUÇLARI 



1-Proje Esnasında Faaliyetlerin 
Duyurulması  
 
2-Proje Sonuçlarının Duyurulması 

Görünürlük ve Yaygınlaştırma 



1- Kabul yazınızı aldıktan sonra, projenizin 
tanıtım metnini yereldeki tüm paydaşlara 
gönderin 
 
2-Projeniz için bir iletişim planı hazırlayın  
 

Proje Faaliyetlerinizden Önce  

Yapılması Gerekenler:  



Yaygınlaştırma Faaliyetleriniz ile:  

 

 Projenizin etkinliği artar, 

 Projeniz amacına daha hızlı ulaşır, 

 Paydaşlarınızla daha sağlıklı iletişim kurabilirsiniz, 

 Projeniz daha geniş kitleler tarafından 
tanınmasına yardımcı olursunuz, 

 Yaygınlaştırma faaliyetleri yeni ve yaratıcı proje 
fikirlerine zemin oluşturabilirsiniz, 

 Kişisel, toplumsal ve sektörel gelişime katkı 
sunabilirsiniz 



Proje İletişim Planınız:  
 

 

Proje faaliyet ve çıktılarınızı, 

Kullanacağınız iletişim araçlarını, 

Yazılı-görsel ve yerel-ulusal medya 
kuruluşlarının iletişim bilgilerini içermelidir.  

 



Görünürlük ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin 
Etkisini Artırmak İçin:  

 

• Faaliyetleriniz önceden duyurduğunuz zamanda 
gerçekleştirilmelidir. 

• Kullandığınız bilgiler doğru olmalıdır. 

• Faaliyetlerin koordinasyonunda aksamalar 
olmamalıdır. 

• Mesajlarınız hedef kitlelerinizi doğrudan 
ilgilendirmelidir. 

• Görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetleri, 
projelerinizin temel kilometre taşlarını duyurmak 
için kullanılmalıdır.  
 



Basınla İlişkilerde Dikkat Edilecek Temel 
Hususlar:  

• Projenizin 5N 1K sorularını (“Ne?”, “Nerede?”, “Ne 
Zaman?”, “Nasıl?”, “Niçin?”, “Kim?”) net bir 
biçimde yanıtlayın. 

• Kullandığınız kavramları, kurumumuzun ismini 
projenizin ismini, ait olduğu programın ismini 
doğru kullandığınızdan emin olun.  

• Projenizi basın mensuplarına aktarırken Türkiye 
Ulusal Ajansı ve projenizin ait olduğu program 
hakkında da (tercihen yazılı olarak) kısa ve 
açıklayıcı bilgiler verin. 

• Konunuzu abartmadan projeniz hakkında yalın, 
net, öz ve açıklayıcı bilgiler verin.  



Basınla İlişkilerde Dikkat Edilecek Temel 
Hususlar:  

 

• Kaliteli haber ve görsel malzeme her zaman 
önemlidir. Projenizin haber olması içeriğinin ve 
görsel malzemesinin kalitesine bağlıdır.  

• Projeniz hakkında yalın bir dille yazılmış genel 
bilgiler (projenin ismi, başlama-bitiş tarihleri, 
proje ortakları, proje özeti, amaç, hedefler, 
faaliyetler vb.) içeren bir basın dosyası hazırlayın.  
 



Unutmayın! 
 

• Proje finansmanının Avrupa Komisyonu ve Avrupa 
Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı tarafından sağlandığının 
belirtilmesi zorunludur.  

• Hibe veren kuruma atıfta bulunmak ve adres 
göstermek amacıyla www.ua.gov.tr adresi 
verilmelidir. 

  

• BU KURAL TÜM BASILI ÜRÜNLERİNİZ, GÖRSEL 
PROGRAMLARINIZ ve RÖPORTAJLARINIZ İÇİN 
GEÇERLİDİR 
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1-Facebook 
2-Twitter  
3-Youtube 

Sosyal Medyada Görünürlük 



Facebook 

 

• Projeniz için bir sayfa açın ve bütün ilgili 
paydaşları davet edin. Haber ve duyurularınızı 
şahsi sayfanızda da yayımlamayı unutmayın.  

• Projenizin sayfasının interaktif bir yapıda 
olmasına özen gösterin. Sayfanıza projenizle ilgili 
gelen soruları kibar ve açıklayıcı bir dille 
yanıtlayın.  

• Paylaşımlarınızı insanların genelde sosyal 
medyaya vakit ayırdığı zaman dilimlerinde 
yapmaya özen gösterin.  
 



Facebook 

• Araştırmalar, bir sayfada günlük 2-3 (civarında 
duyurunun makul bir sayı olduğunu gösteriyor. 
Paylaşımlarınızın sayısı bu sayının altında veya 
üstünde olmamalıdır. 

• Sosyal medyada görsellik önemlidir. Fotoğrafı veya 
herhangi bir görseli olmayan haberleri yayımlamaktan 
kaçının. Elinizden geldiğince proje ile ilgili olmak 
kaydıyla ilginç, dikkat çekici, faaliyetler ve 
etkinliklerdeki fotografları kullanın.  

• Mesajınızı kısa cümlelerle net olarak verin. Yazılı 
iletişimde mimikleriniz karşı taraftan görülemeyeceği 
için karışıklığa sebep olacak üsluplardan kaçının. 
 







 

 



Twitter 

• İnsanların genel olarak sosyal medyada vakit 
geçirdiği saatleri seçmek gerekir.  

• Aktif bir kullanıcı olun. Fakat kendinize bir sınır 
koyun. Projenizle doğrudan ilgili olmayan twitler 
atmayın.  

• Gereksiz yorumlardan ve polemiklerden kaçının. 

• Twitlerinizin özgün olmasına dikkat edin. 
Başkalarından alıntılar insanların ilgisini çekmez.  

Projenizin içerisinde yer alan çarpıcı insan hikayelerine 
odaklanmanız projenizi daha ilgi çekici hale 
getirecektir. 

 



Twitter 

• Takip ettiğiniz kişilerin yerelinizdeki basın 
mensupları, kamu ve sivil toplum kurum ve 
kuruluşlarının yöneticileri olmalarına dikkat edin.  

• Retweet fonksiyonunu sıkça kullanın.  

• Fotoğraflı twitlerin daha çok ilgi çekeceğini göz 
ardı etmeyin. 

• Hashtag adı verilen #etiketleri sıklıkla kullanın. 

• @ulusalajans mentionını kullanın.  







Youtube 

 

• Projeniz veya kurum/kuruluşunuz için bir Youtube Kanalı 
oluşturarak proje faaliyetleriniz esnasında çekilen filmleri bu 
kanalda yayımlayabilirsiniz.  

 

• Projedeki her farklı faaliyet için ayrı filmler hazırlayın. 
Projenin sonunda bu filmleri belgesel formatında 
birleştirebilirsiniz.  

 

• Filmlerin süresi 3 dk.’yı geçmemelidir. Uzun filmler 
izleyenler için sıkıcı olabilir, zaman kaybı olarak 
değerlendirilebilir. 

 



Youtube 

• İzleyenleri rahatsız edecek ses ve görüntüleri 
ayıklayın. 

• Telif hakları konusunda sorun yaratmayacak müzikler 
kullanın. 

• Filmlerin başında ve sonunda bu filmin hangi projeye 
ait olduğunu yazılı ögelerle belirtin ve filmlerin 
sonunda bu projenin (sözleşmenizde belirtilen tarzda) 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklendiğini 
belirterek ilgili logoları yerleştirin. 

• Yayımladıktan sonra filmlerin linklerini Facebook ve 
Twitter’da ve ayrıca varsa diğer sayfalarınızda (web 
sayfası vb.) yayımlamayı unutmayın. 
 



Kullanılması Zorunlu Metin ve Logolar 
 

Türkiye Ulusal Ajansı ile imzaladığınız sözleşme çerçevesinde proje 
çıktılarınızda aşağıdaki metni kullanmanız zorunludur:  

 

Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı,  

http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı 

kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle 

gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden 

Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu 

tutulamaz. 

 

 



Kullanılması Zorunlu Metin ve Logolar 



Kullanılması Zorunlu Metin ve Logolar 



Kullanılması Zorunlu Metin ve Logolar 

 



      Doğru kullanım      Yanlış kullanım 



http://www.ua.gov.tr/kurumsal/logolar 



Sorularınız ve Paylaşımlarınız İçin:  

iletisim@ua.gov.tr  
 

• Mail adresine sorularınızı,  

• Proje faaliyetinizin gerçekleşeceği tarihi ve 
faaliyet içeriklerinizi,  

• Proje faaliyetlerinizi tamamladıktan sonra, 
fotoğraflarınızı iletebilirsiniz.  
 

mailto:iletisim@ua.gov.tr






Doğru Fotoğraf 



Doğru Fotoğraf 




