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ÖNSÖZ

Bugün, gerek kurumlar gerekse kişiler için itibar ve imaj tüm bir iletişim süreci içinde belki
de en nihai hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Pazarlama iletişiminin çıktısı olarak görülen verilerin
veya basın iletişimin bir çıktısı olarak görülen ulusal, uluslararası basındaki toplam yansıma
sayılarının aksine itibar ve imaj göreceli ve ölçümlenmesi oldukça zor bir değerdir. Öte yandan
şüphesiz ki itibar yönetilmez bir olgu, imaj ise değişmez değildir. Hedef kitle nezdinde ele alındığında,
itibar ve imajın yönetilmesi sadece kurumun ya da kişinin mesleğinde, davranışlarında yarattığı
farklılıklarla değil, halkla ilişkiler çalışmalarının da bir sonucu olarak mümkün olabilmektedir.
İtibarın ve imajın yönetilmesi adına halkla ilişkiler mesleğinin bulduğu klasik çözüm,
geleneksel medyayı araç olarak kullanmak olmasına karşın, kurum ve bireylerin muhatap oldukları
kitleler toplumun çok farklı sınıflarının bir bütününden oluşmaktadır. Ancak toplumun her sınıfına
hitap eden bir geleneksel medya kanalı bulunmamaktadır. Birçokları için yeni medya olarak
adlandırılan ve iletişim alanında son yüzyılın en büyük devrimi olarak görülen sosyal medyayı belki
de tüm oluşumlardan farklı kılan en önemli özelliği toplumun, hatta dünya nüfusunun büyük bir
bölümüne, farklı temalara özel tekil kanallar üzerinden aynı anda ve direkt olarak ulaşabilmesidir.
Aracı yöneticileri ortadan kaldıran ve iletişimde çığır açarak, herkesin kendi içeriğini yayınlayabildiği
bir alan yaratan sosyal medya, itibarın izlenmesi, imajın şekillendirilmesi ve hatta yeniden
oluşturulması için iletişimcilere mucizevi bir saha yaratmaktadır. Bu sahanın ne kadar etkin
kullanılabildiği, hedef kitleye yönelik olarak yapılan iletişim faaliyetlerinin ne kadar etkili olduğu, ne
gibi yöntemler kullanıldığı ve bu yeni dünyanın iletişim araçları halen keşfedilmeyi bekleyen başlıklar
olarak karşımızda durmaktadır.
Bu çalışmada geleneksel medyadan sosyal medyaya geçiş dönemi incelenmiş, gazete ve
televizyonların gelişim sürecinden başlanarak, yeni medyaya geçiş ele alınmıştır. Sonrasında yeni
medya araçlarının her biri tanımlanmış, kullanım alanları ve yapılarından bahsedilmiştir. Halkla
ilişkilerde imaj ve itibar yönetimi kavramlarına değinilmiş, kimlik tanımlanmış, iletişim yönetiminde
sosyal medya araçlarının rolleri anlatılmıştır. Pazarlama aracı olarak sosyal medya konusu masaya
yatırılmış, sanal ortamda ve sosyal medyada reklam konusu işlenmiştir. Bu tanımlar ışığında genel
anlamda medyanın iletişim çalışmaları içindeki konumundan söz edilmiş, son olarak sosyal medya
uygulamalarından örnekler, ayrıntılarıyla incelenmiştir.
Ayrıca, ERSA ve Benetton Türkiye’nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği kampanyalar
incelenmiş, kampanyaların stratejileri, uygulamaları ve elde ettiği sonuçlar değerlendirilmiştir. Buna
ek olarak Onur Air’in yaşadığı sosyal medya krizi anlatılmış, Onur Air’in yaptığı eylemler ışığında
sosyal medyada yaşanan krizler sırasında yapılması yapılmaması gerekenler ayrıntılarıyla
incelenmiştir.
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1. GELENEKSEL MEDYADAN SOSYAL MEDYAYA

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Gazete ve Televizyonların Gelişim Süreci
1.2. Geleneksel Ortamın Dijital Ortama Taşınması
1.3. Web 1.0’dan Web 2.0’a geçiş

2

3

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1950’lerden bugüne TV tarihindeki gelişmeler neler olmuştur?
2. Web 1.0’dan Web 2.0’a geçiş nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Gazete ve televizyonların
gelişim sürecini öğrenmek
Dijital ortamın gelişim
sürecini açıklayabilmek
Web 1.0’dan Web 2.0’a
geçiş sürecini öğrenmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Geleneksel ortam




Dijital ortam
Web 1.0
Web 2.0
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Giriş
Son yüzyılın başlarında gelişen internet teknolojilerinin bireylere sağladığı imkanlar
yeni medya araçlarının doğmasına vesile olmuştur. Bireylerin birçok farklı şekilde iletişim
kurmasına izin veren yeni medya, bireylere haber almaktan bir adım öteye geçerek, haber verme
ve haberin kendisi olma imkanı sunmuş, bu yeni medyayla birlikte iletişime bakış açısı da
yeniden şekillenmiştir.

7

Önceki dönemlerde sadece önemli haberlerin duyurulması amacıyla gazeteler ortaya
çıkmış, ilk süreli yayınlar başlamış ve sonraki dönemde bu gelişim süreci ivme kazanarak
devam etmiştir. Bireylerin haber alma ve öğrenme ihtiyacı karşısında kaçınılmaz bir gelişim
gösteren toplumsal iletişim araçları 19. yüzyılda artık bir kimliğe bürünmüş ve 20. yüzyıla
gelindiğinde teknolojik gelişmelerin de etkisiyle hızla yeni formlar kazanmıştır.
Yaygın olarak basılan gazeteleri, televizyonun icadı ve yaygınlaşması izlemiş, özellikle
20. yüzyılın ikinci yarısı gazete, dergi ve televizyonların her eve girmesiyle birlikte iletişim
çağı olarak adlandırılmış. Bu kaçınılmaz gelişimin bir sonraki adımı bireylerin birbirleriyle olan
iletişim ağının gelişmesini sağlamış, internetin keşfiyle haber almak ve öğrenmek yanında
karşılıklı iletişim kurabilmek de hayatın bir parçasına dönüşmüştür.

1.1.

Gazete ve Televizyonların Gelişim Süreci

Tarihin her döneminde kitlesel iletişim araçları gelişim içinde olmuştur ancak hiçbir
dönemde 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda olduğu kadar hızlı bir ivmeyle değişim göstermemiştir.
Diğer taratan modern kitlesel iletişim araçları için en köklü yapıya sahip olanlar gazetelerdir.
Tarihte bugünkü formata yakın ilk gazeteler 14. Yüzyılda, “haber kağıdı” ve “haber mektubu”
şeklinde yayımlanmıştır. 17. yüzyılda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşanan savaşlara dair
bilgiye ulaşma ihtiyacının yanı sıra yaşanan ticari gelişmelerin de etkisiyle ‘gazete’ sadece
önemli olaylar meydana geldiğinde basılıp yayımlanacak ‘süresiz’ yayın olma halinden çıkarak
düzenli bilgi akışını sağlayan ‘süreli’ bir yayın olma niteliği kazanmıştır. (Röportaj Portalı,
2011)
Daha geçmişe bakıldığında ise, bilinen ilk haber toplama ve dağıtma gazetesi Roma
Senatosunca MÖ 59 yılında 2.000 kopya olarak çıkarılıp imparatorluğun değişik köşelerine
dağıtılan Acta Diurna'dır. Fethedilen topraklar, siyasi gelişmeler, toplumsal olaylar, gladyatör
dövüşlerinin sonuçlarını içeren Acta Duirna'yı Okuma bilen Roma vatandaşları yüksek sesle
okuyarak okuma bilmeyenlere duyurmaktadır. Johann Carolus’un 1605 yılında yayınladığı
“aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historie” adlı gazetesi kâğıt üzerine basılan ilk gazete
kabul edilmektedir. İlk İngilizce gazete 1622 yılında İngiltere'de yayımlanan “Nathaniel
Butter”, ilk Türkçe gazete ise 1828'de Kahire'de yayınlanmaya başlayan “Vekdyi-i Misriye”dir
(tr.wikipedia.org).
Tüm bu tarihsel gelişim sonunda bugünkü gazete formuna ulaşılmasında en büyük etken
15. yüzyılda matbaanın keşfi olmuştur. İlerleyen dönemde bu icadın geliştirilmesi, sanayi
devrimi ile gelişmiş matbaa makinelerinin icat edilmesi seri üretime aracı olmuş, gazete okuma
alışkanlığının yaygınlaşmasına neden olmuştur.
18. yüzyılda, “Amerikan Bağımsızlık Savaşı” ve “Fransız İhtilali” gazeteciliğe düşünce
özgürlüğü bakımından bir misyon eklemiş, basın özgürlüğü kavramının yerleşmesine zemin
hazırlamıştır. 19. yüzyılda gerçekleşen ‘Endüstri ve Enformasyon Devrimleri’ süreci
hızlandıran diğer önemli gelişmelerdendir. 19. yüzyılda İngiltere’de başlayan Sanayi (Endüstri)
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Devriminde gelişen teknolojiye bağlı olarak yaşanan Enformasyon Devrimi ile 19. yüzyılda
gazeteciliğin bir meslek haline dönüşmesi ve beraberinde mesleki teknik ve metotların
oluşmasını getirmiştir. Bu da nihayetinde gazetenin içeriğinin değişmesine, bir gazete okuyucu
kitlesinin oluşmasına ve bu kitlenin talepleri doğrultusunda gazetenin süreli bir yayın organı
haline gelmesine sebep olmuştur (Röportaj Portalı, 2011).
Bu gelişmeler olurken, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında gelişme gösteren bir
başka cihaz, radyo kendini göstermektedir ve keza aynı yıllarda altın çağını yaşayan telgraf
iletişim için insanların sıklıkla kullandığı bir yöntemdir. Bu dönemde gelişen frekans gönderme
teknolojisi sinemanın icadıyla birleşince bir başka icada ön ayak olmuş, televizyonun
doğmasını sağlamıştır.
Radyo yayıncılığı ise tüm dünyada neredeyse aynı yıllarda başlarken, daha pahalı bir
teknoloji olan televizyon, gelişmekte olan ülkelerde Avrupa ve ABD’ye göre çok geç yayına
girmiştir. ABD’de ilk TV yayını denemeleri 1927 yılında yapılmış Washington’dan New
York’a), düzenli yayınlara ise İngiltere 1936, ABD 1939 yılında başlamıştır. ABD’nin düzenli
yayına daha geç başlamasının sebebi, daha yüksek görüntü kalitesi elde etme çabaları olmuştur.
Bu iki ülkeyi Sovyetler Birliği, Almanya ve Fransa takip etmiştir.
Televizyonun ilk zamanlarında ekranda resimler ve fotoğraflar gösterilmekte, bunlar
üzerine konuşmalar yapılmakta iken, daha sonraları radyodaki belgeseller, haber programları,
yarışmalar ve müzik revüleri televizyona uyarlanmıştır. 1955–1956 yılında ise televizyon her
hafta yayınladığı drama dizileriyle tüm ülkede büyük ilgi ve heyecan uyandırmıştır (MEB,
2011: 28).
Türkiye'de ilk televizyon yayını, 1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından,
İstanbul’da, bölgesel olarak ve haftada birkaç saat deneme yayınları şeklinde başlatılmış, zaman
içinde gelişen televizyon altyapısı TRT'nin İstanbul stüdyoları ve vericisi kurulana kadar
TRT'ye de hizmet vermiştir. 1968 yılında TRT siyah beyaz olarak deneme yayına başlamış,
başta tek kanalken sonradan TRT1, TRT2 vd. gibi çeşitli TRT kanalları oluşturulmuştur. Renkli
televizyona geçiş ise 1980'lerde gerçekleşmiştir (tr.wikipedia.org).
1950’lerden bugüne TV tarihindeki gelişmeler aşağıda derlenmiştir (MEB, 2011:29):
•
Televizyon programları çeşitlenmiş, toplumun her kesimine ve her yaşa uygun
programlar üretilmeye başlanmıştır.
•

Televizyonculuk büyük maliyetler gerektiren bir endüstri kolu haline gelmiştir.

•
Bağımsız yayıncılar önemini korusa da yayıncılık, büyük televizyon
şebekelerinin (network) tekeline girmiştir.
•
Video kasetlerin ve taşınabilen kameraların üretilmesiyle stüdyo dışında
program çekimleri yapılmaya başlanmıştır.
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1.2.

Geleneksel Ortamın Dijital Ortama Taşınması

Sosyal medya kanalları, gazete, televizyon ve film gibi geleneksel medya kanallarından
temel yapı bakımından farklılıklar göstermektedirler. Genellikle geleneksel medya,
enformasyonun yayınlanması için belirli kaynaklara ihtiyaç duyarken, bilgiyi yayınlamak veya
erişmek için sosyal medya, göreceli olarak masrafsızdır ve erişim araçları herkese açıktır
(tr.wikipedia.org).
Basılı gazeteler ilk kez 1995 yılında internette web sitesi açıp yayın yapmaya
başlamışlardır. Amerika’da “The Washington Times”, “New York Times” gibi gazeteler bu
işin öncüleri olmuş, aynı yıl Avrupa’da da International Herald Tribune ve Daily Mirror gibi
gazeteler ‘sanal habercilik’ kervanına katılmışlar ve bu alanın ilk öncüleri olmuşlardır.
Türkiye’de ise, internette sitesini oluşturan ilk basılı yayın, 19 Temmuz 1995 tarihinde Aktüel
Dergisi olmuştur. Onu, aynı yılın Ekim ayında Leman Dergisi izlemiş, internetten yayına geçen
ilk gazete ise 2 Aralık 1995 tarihinde Zaman gazetesi olmuştur. Milliyet Kasım 1996’da,
Hürriyet ve Sabah ise 1 Ocak 1997’de çevrimiçi yayına başlamışlardır (Eryazar, 2012).
90’ların sonunda ve 2000’lerin başında, daha önce sadece basılı haberleri aynı gün
internet sitelerine koyan gazeteler, bu yaklaşımda değişime giderek haberleri önce internette
yayınlama, ardından ertesi gün basılı gazeteye yerleştirme yolunu seçmeye başlamıştır. Bu yola
girilmesiyle birlikte okuyucuların ilgisi de hızla internete kaymış, özellikle 2006’dan sonra
sosyal medya kullanıcı sayısındaki hızlı artık ve gazetelerin web sitelerinden verdikleri
haberlerin yeni medya kanalları araçlığıyla hızla paylaşılır hale gelmesi, bazı gazetelerin basılı
edisyonlarından tamamen vazgeçerek sadece çevrimiçi yayın yapmaya başlamalarına dahi
sebep olmuştur.
Enflasyonist maliyet artışları karşısında, promosyona rağmen okuyucu sayısının bir
türlü arttırılamayışı sonucu zora giren geleneksel medya, yaşanılan ekonomik krizlerde ilk iş
olarak tensikata (işten çıkarma) başvurmuştur. İşte internet haber portalları ve dijital
gazetecilik, yüzlerce işsiz gazeteci için bir anlamda umut kapısı olmuştur (Eryazar, 2012).
Televizyonculuğun yeni medya akımından etkilenmesi ve insanların interaktif olarak
yayında söz sahibi olabildiği, tercihlerde bulunduğu ve içeriğe karar verdiği bir yayıncılığın
gelişimi ise henüz çok yenidir. Aslında bu teknolojinin, son birkaç yılda adı duyulan IP TV
teknolojisinin varlığıyla ancak mümkün hale geldiği bilinmektedir.
IP TV’nin temel farkı diğer hiçbir sistemde olmayan iki yönlü iletişim yeteneğidir. Bu
iletişim sayesinde bir merkezden yapılan yayını uç noktalardan almak olan broadcasting / temel
yayıncılık sisteminin aksine, her uç noktaya ayrı bir yayın ulaştırılabilmektedir. İki yönlü
iletişim daha önce yapılamayan, son kullanıcının isteğini yayıncıya iletmesi ve yayıncının da
son kullanıcının isteğine yanıt vermesini sağlamaktadır.
Bilindiği üzere Türkiye çapında televizyon yayıncılığı karasal analog, sayısal uydu ve
kablo TV teknolojileri ile yapılmaktadır. Uydu yayıncılığı çanak anten kullanmak suretiyle
rahatlıkla alına bilmektedir. Kablo TV ise belli başlı büyük şehirlerde hizmet vermektedir. Buna
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karşın, IPTV yayıncılığı ADSL olan her evde rahatlıkla alınabilen bir yayıncılık teknolojisidir
(IP TV Derneği, 2011).
Sosyal medya aynı zamanda "Kullanıcıların Ürettiği İçerik" ve "Müşterilerin Ürettiği
Medya" kavramlarını da ortaya çıkarmış, bu yapısıyla da ticari plandaki anlamını kazanmıştır
(tr.wikipedia.org).

1.3.

Web 1.0’dan Web 2.0’a Geçiş

Günümüzde internetin günlük hayatta kullanımıyla birlikte önce kullanıcılar Web 1.0
dönemini yaşamıştır. Web 1.0 döneminde bir içerik yayınlayıcı bir de içerik okuyucu
bulunmaktaydı. Web 2.0 ile web sitelerini ziyaret edenler sadece tüketen değil, aynı zamanda
hem üreten konumuna geçmiştir. Web 2.0 ile aynı anda birçok kişi ile eş zamanlı olarak
iletişime geçilebilmekte ve Web 2.0 içinde tanımlanan sosyal medya araçları ile birçok
uygulama gerçekleştirebilmektedir. Bunlar Google, Twitter, Facebook, Skype, Wikipedia gibi
araçlardır (Güçdemir, 2010: 24).
Web 1.0, ilk olarak, Mart 1989'da, 'Yüksek Enerji Fiziği" konusunda dünyanın değişik
kesimlerinde araştırmalar yapan kişiler arasında etkin ve kolay bir haberleşme platformu olarak
Tim Berners-Lee tarafından CERN'de geliştirilmiştir. WWW, Web, ya da W3 yazı, resim, ses,
film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde
ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir (Karabulut, 2009: 87-90).
İnternetin yaygınlaşmaya başladığı ilk dönemlerde bugüne kıyasla çok basit bir yapıya
sahip internet siteleri, yayındaki tüm içeriği taşımaktadır. O dönemlerde kullanıcılar sadece
verilen bilgiyi alan kişiler konumundaydı. Kullanıcılar ile web siteleri arasındaki iletişim tek
taraflıdır ve web sitelerinin içeriği sadece web sunucuları tarafından kontrol edilmektedir.
Birçok site görsel olarak basit bir broşür görüntüsündeydi. Zaman içinde kullanıcıların web
sayfalarına sadece bilgi almak ya da program indirmekten daha fazla ihtiyaçları olduğu
görülmüştür. İnternet kullanımının artmasıyla, farklı talep ve istekler, programcıları harekete
geçirmiştir.
Aslında blogların ve forum sitelerinin gelişimiyle birlikte, interaktif yapının ortaya
çıkmasının bir sonucu olarak, 2004 yılında ilk kez adlandırılan, etkileşime ve çeşitli
uygulamalara daha fazla imkan veren Web 2.0, O'Reilly Media tarafından bu isim verilerek
kullanıma sunulmuştur (Güçdemir, 2010:24).
Web 2.0 kavramı 2004 yılında, O’Reilly ve MediaLive International arasında yapılan
bir beyin fırtınası konferansıyla başlamıştır. 2004 yılında kullanılmaya başlayan bir sözcük olan
Web 2.0, ikinci nesil internet hizmetlerini (toplumsal iletişim sitelerini, wikileri, iletişim
araçlarını, folksonomileri) yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı
sistemi tanımlar. Tim O’Reilly, Web 2.0’ın kısmen tanımını şu şekilde yapmıştır:
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Web 2.0, bilgisayar endüstrisinde internetin bir düzlem olarak ilerlemesiyle bir işletme
devrimi ve bu düzlemin kurallarını başarı için anlamaya çalışmaktır. Bu kurallar arasında
başlıcası şudur: Ağ etkilerini daha çok insanın kullanabilmesi için programlar kurmak
(en.wikipedia.org)
Basit bir şekilde açıklamak gerekirse, Web 2.0, Wikipedia, Youtube, flickr, Ekşi Sözlük,
pilli network, Facebook gibi kullanıcıların diğer kullanıcılar için ziyaret ettikleri internet siteleri
veya kullandıkları programlardır (tuk.internet.com). (Bu sosyal ağlar ve mecralar ilerleyen
bölümlerde daha ayrıntılı olarak anlatılacaktır.)
Televizyon ve yazılı basın gibi geleneksel iletişim kanalları görsel anlamda etkileyici
olmakla birlikte, tek yönlü iletişim kurdukları için amaca ulaşma konusunda manipülatif
oldukları düşünülmektedir. İnternetin sağladığı web uygulamalarında ise iletişim kuran taraflar
arasında eşzamanlı ve iki yönlü enformasyon akışı sağlanmaktadır.
Diğer taraftan bu yeni medya kanalının oluşması elbette bir gelişim sürecinin sonucunda
ortaya çıkan yeni teknolojik özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu teknolojik özellikleri
şu şekilde sıralayabiliriz (Karabulut, 2009: 90-94):
•

Sayısallık: Elektrik sinyallerini 0,1 değerleriyle kodlayabilme yeteneği.

•
Multimedya / Çoklu Ortam: Yazı, ses ve görüntü unsurlarını aynı anda
kullanabilmek yeteneği.
•

Ağlar / Şebekeler: Farklı noktalar arasında daha hızlı iletişim yeteneği.

•
Yöndeşme: Birbirinden farklı ortamlar arasındaki sınırların keskinliğini
kaybetmesi ve bu sayede ortaya çıkan iç içe geçme, bütün olma durumu.
•
İnteraktivite: Son kullanıcının teknolojiye müdahalesine izin veren, teknoloji ve
günlük hayatı birleştiren hareket yeteneği.
Özetle, Web 1.0’da, web sayfaları az sayıda yazar tarafından, daha büyük sayıda
okuyucu için yaratılmaktadır. Bu husus, Web 1.0 ile Web 2.0 arasındaki temel farklılığı
oluşturmaktadır. Web 1.0’da içerik yaratıcıları az sayıdadır ve kullanıcıların büyük çoğunluğu
sadece içeriğin tüketicileri olarak hareket etmektedir ve sonuç olarak insanlar doğrudan
kaynağa giderek bilgiyi elde edebilmektedir. İşin özünde, bir web sitesinde amaç çevrimiçi
olarak "hazır bulunmak" ve kaynağa dair bilgiyi her zaman, herkes için bulunur hale
getirmektir. Web 2.0'da, her katılımcı içerik yaratıcısı olabilmekte ve içerik yaratma
potansiyelini maksimize etmek için çok sayıda teknolojik yardımla donatılmaktadır (Akar,
2010: 14).
Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift
taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına geçilmiştir. Bu biçem, zaman ve mekân sınırlaması
olmadan (mobil tabanlı) paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir insani iletişim şeklidir.
Bireyler, sosyal medya platformlarında insanlarla buluşur ve iletişimde bulunabilirler. İnsanlara
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yardım edebilir, yardım alabilir, sorularına cevap verebilir ve kendi sorularını sorabilirler. Bu
bakımdan sosyal medya enformel eğitim yollarından da bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Teknoloji, telekomünikasyon, sosyal iletişimin kelimeler, görseller, ses dosyaları yolu ile
sağlandığı bir yapıya sahiptir. İnsanlar hikâyelerini ve tecrübelerini bu bağlamda paylaştığı bir
çerçeveye de sahiptir (en.wikipedia.org).
Web tabanlı birçok servis ve hizmet Web 2.0 konseptinde halen eğitim alanında da
kapsamlı olarak kullanılmaktadır. Web 2.0 yeni bir teknoloji olarak kullanılmaktan çok,
interneti ve Web'i destekleyen bir servis olarak görülmektedir. İnterneti destekleyen servisler
içinde Bloglar, multimedya, paylaşım hizmetleri, Podcasting ve içerik etiketleme gibi servisler
sayılabilir (Güçdemir, 2010:25).
Web 2.0'ın demokratik yapısı, her tür metin, ses, video içeriğini, etiketi, yorumu
karşılıklı değiş tokuş edebilen ve hem iç hem dış grup "sayfalarına" bağlantı yapabilen çok
büyük sayıdaki iş gruplarının (arkadaş topluluklarının) yaratımlarıyla örneklendirilebilir.
Sonuçta Web 1.0, ilgili bilgiye bağlantılar içeren elektronik bilgi webini (Hypertext Web), Web
2.0 ise sosyal webi ifade etmektedir (Akar, 2010:15).
Web 2.0 büyük ölçüde internet üzerinden etkileşim amacıyla kullanılan bir iletişim aracı
olarak görülse de, teknolojiyle birlikte yayılan bu interaktivite sadece bilgisayarlarla sınırlı
kalmamış, mobil dünyadan televizyonlara kadar birçok farklı iletişim mecrasına yeni ve
etkileşime açık bir nitelik kazandırmıştır. Bunların başında gelen en sıra dışı yeniliklerden biri
de IP TV’lerdir.
Basit anlamda IP TV klasik bağlamda, internet protokolü üzerinden televizyon
yayınlarının gönderilmesi esasına dayanmaktadır. Daha basit bir şekilde ifade edecek olursak;
internet bağlantısına sahip olduğumuz hat üzerinden televizyon yayınlarının alınması olarak
belirtilebilir. Birçok kullanıcı IP TV teknolojisinin oldukça yeni bir teknoloji olduğunu
düşünmektedir ancak IP TV mantığıyla çalışan ilk yayın 1994 tarihinde ABC tarafından CuSeeMe adlı video konferans yazılımı yardımıyla yapılmıştır. İlk önemli yatırım ise İngiltere'de
hizmet veren Kingston Communications firması tarafından yapılmış ve 1999 yılında ADSL
altyapısı kullanılarak IP TV teknolojisi ile hizmet verilmiştir (Atan, 2009).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gazete ve televizyonların gelişim sürecini öğrendik. Geleneksel medya
ortamının dijital ortama taşınmasıyla ilgili bilgiler aldık ve Web 1.0’dan Web 2.0’a geçiş
sürecini kavramaya çalıştık.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Acta Duirna'yı, okuma bilen Roma vatandaşları yüksek sesle
okuyarak okuma bilmeyenlere duyurmaktadır.
2. İngiliz the Sun gazetesi “sanal habercilik” yapmaya başlayan
ilk gazetedir.
3. İlk web, CERN’de geliştirilmiştir.
4. Web 2.0 kavramı ilk kez, 2010’dan sonra ortaya atıldı.
5. IP TV klasik bağlamda, internet protokolü üzerinden
televizyon yayınlarının gönderilmesidir.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

Yanıtlar: 1.D, 2.Y, 3.D, 4.Y, 5.D
1. TRT kaç yılında deneme yayınına başlamıştır?
a. 1968
b. 1953
c. 1979
d. 1989
e. 1990
2. Basılı gazeteler dünyada ilk olarak hangi tarihte, internette web sitesi açıp yayın yapmaya
başlamışlardır?
a. 1995
b. 1980
c. 2005
d. 2004
e. 1973
3. Avrupa’da internette ilk web sitelerini açarak bu alanın öncüleri olan gazeteler
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a. Cultura – New Yorker
b. Le Monde – Paris Match
c. International Herald Tribune - Daily Mirror
d. The Independent – El Pais
e. Charlie Hebdo – Le Canard Enchainé
4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de 90’lı yılların ikinci yarısında ardı ardına web sitelerini
açarak öncü olan süreli yayınlardan biri değildir?
a. Hürriyet gazetesi
b. Leman dergisi
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c. Milliyet gazetesi
d. Sabah gazetesi
e. Vatan gazetesi
5. Web 2.0’ın oluşmasını ortaya çıkaran yeni teknolojik özelliklerden “yöndeşme” nedir?
a. Her iki taraf arasında iletişim kuranların aynı yönde hareket etmesi
b. Aynı yönde hareket etme sonucunda hatların birbirine benzemesi
c. Aynı ortamlar arasında sınırlar konulması ve bu sayede farklılıkların yönetilmesi
d. Birbirinden farklı ortamlar arasındaki sınırların keskinliğini kaybetmesi ve bu sayede ortaya
çıkan iç içe geçme, bütün olma durumu
e. İletişimdeki tarafların birbirinden farklı yönlerde strateji kurmaları
Yanıtlar: 1.a, 2.a, 3.c, 4.e, 5.d
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2. İNTERNETİN TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.

İnternetin Dünyada Gelişimi
İnternetin Türkiye’de Gelişimi
İnternetin Kullanım Alanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnternet, nasıl bir süreç sonunda ortaya çıkmıştır?
2. Türkiye’de internet nasıl kurulmuştur?
3. İnternetin kullanım alanları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
İnternetin dünyadaki gelişim
sürecini öğrenmek
İnternetin Türkiye’deki
gelişim sürecini
anlatabilmek
İnternetin kullanım
alanlarını ifade edebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Ağların küresel ağı

•

Web

•

ARPANET

•

TÜVEKA
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Giriş
İnternet, dünyada, Türkiye’ye göre daha önce geliştirilmiş, ancak kullanıma sunumu tüm
dünyada hemen hemen eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Bu bölümde, internetin dünyada ve
Türkiye’de gelişim süreci ele alınacak, internetin kullanım alanları incelenecektir.
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2.1.İnternetin Dünyada Gelişimi
Kısaca “ağların küresel ağı” (global network of networks) olarak tanımlanan internet,
dünya çapında milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan global bir sistemdir (Geray, 2003: 24)
Bir diğer tanıma göre internet, dünya üzerinde mevcut milyonlarca ağın birbiriyle ortak
bir protokol çerçevesinde iletişim kurmasını ve birbirlerinin kaynaklarını paylaşmasını
sağlayan iki ya da daha fazla yerel ya da geniş alan ağı arasında kurulan kaynak kümesidir
(MEB, 1999).
İnternet hakkında daha detaylı bir tanım veren Törenli’ye göre ise sayısal ağları birbirine
bağlayan internet, sayısal hale getirilen ses, görüntü ve metin şeklindeki bilgi halindeki her türlü
verinin bilgisayarlar ya da yeni medya teknolojileri arasında kişisel, yerel ulusal ya da küresel
ölçekte (özel, kamusal ya da yarı kamusal nitelikteki uluslararası veri ağları) kişisel
bilgisayarlardan ve “akıllı” ev sistemlerinden ağ bilgisayarlarına kadar çok geniş bir yelpaze
içerisinde alınıp verilmesini, iletilmesini sağlayan, temelde şifrelemeye ve şifre çözmeye dayalı
özel bir dil kullanan en geniş ölçekli çoklu ortamdır (multi-media) (Törenli, 2005: 115).
Dünya, bugünkü bildiğimiz anlamındaki kullanıma sahip internetle, daha doğrusu
World Wide Web’le (kısaca “www” veya “web” olarak adlandırılır) 1991’de tanışmış olmasına
rağmen “enformasyon otoyolu” kavramıyla ilgili olarak tarihte görünen ilk kanıtlar, 18.
yüzyılda bir Fransz rahip ile bir İsveç soylusunun ilk optik veri ağını yaptıkları 1795 yılına
aittir. Avrupa kıtasını kilometrelerce uzunlukta saran ve birbirini karşılıklı olarak gören tepeler
üzerinde giden bu ağ, Napoleon’un da ilgisini çekerek onu harekete geçirmiştir. Uzak mesafeler
arasında hızlı iletişim sağlayan bu veri ağı sistemi gibi, Napoleon da, Paris’i Milano’ya
bağlayan, basit ve kısa mesajları bir şehirden diğer şehre birkaç dakika içinde aktarabilen 400
kilometreden daha uzun bir optik veri ağı yaptırmıştır (Pavlik & Dozier, 1997).
1853’te Amerika Birleşik Devletleri’nde Maine eyaletinden Whig, doğu ve batı
kıyılarını birbirine bağlayacak olan bir enformasyon demiryolu yapımı için Amerikan
Kongresi’nde lobi çalışmaları yürütmüştür. Yeraltı telgraf hattı daha önce hiç görülmemiş
biçimde ticari ve kültürel dönüşüme izin vererek tüm Amerika’nın ulusal çapta anlık iletişimini
sağlıyordu. O günlerde yapılan tartışmalar ile 1990’larda enformasyon süper otoyolu üzerine
yapılmış olan tartışmalar ilginç biçimde birbirine benzemektedir. Gazeteci Ralph Lee Smith,
1972 yılında, kablolu televizyonun yararları ve sağladığı faydalar üzerine bir kitap yazarak,
TV’yi “enformasyon otoyolu” olarak nitelendirmiştir. Gazeteci Smith, vatandaşların
geliştirilmiş kamusal diyaloga katılmalarını sağlayan, bireylerin ve kamuoyunun kolay
ulaşabileceği TV kanalları tasarlamıştır (Pavlik & Dozier, 1997).
Popüler bir terim haline gelen “Enformasyon Süper Otoyolu” (Information
Superhighway) ifadesi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 1992’de Bill Clinton / Al
Gore yönetimi döneminde dile getirilmiştir. “Enformasyon Süper Otoyolu” terimi, eğitim,
sanayi, ve devlet alanı ile kişisel bilgisayarları birbirine bağlayarak arada enformasyon akışını
gerçekleştirmesi hedeflenen yüksek hızdaki bilgisayar / elektronik bağlantı ağını tanımlamak
için kullanılmaktadır. İnternet ilk önce bu bahsedilen enformasyon süperotoyolu için bir model
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olarak düşünülmüştür. Daha sonra Web’in ortaya çıkması nedeniyle, internet bahsettiğimiz
enformasyon süper otoyoluna dönüşmüştür (Pavlik & Dozier, 1997).
İnternetin bugünkü kökleri, J. C. R. Licklider’in 1962 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nin en büyük ve saygın üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology’de
tartışmaya açtığı “Galaktik Ağ” kavramında bulunabilir. J. C. R. Licklider, ortaya attığı bu
kavramla, küresel olarak bağlanmış bir sistemde, isteyen herkesin herhangi bir yerden veri ve
programlara erişebilmesini ifade etmiştir.
Massachusetts Institute of Technology’de
araştırmacı olarak çalışan Lawrance Roberts ve Thomas Merrill, bilgisayarların ilk kez
birbirleriyle “konuşmasını” ise 1965 yılında gerçekleştirmişlerdir (yunus.hacettepe.edu.tr).
1957 yılında Sovyetler Birliği’nin Sputnik uydusuyla uzay seferini
gerçekleştirmesinden bir yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower, İleri
Araştırma Projeleri Ajansı olan “ARPA”’nın (Advanced Research Project Agency)
kurulmasına karar vermiştir. ARPA, Soğuk Savaş döneminde, İleri Savunma Araştırma Projesi
“DARPA” (Defense Advanced Research Project Agency) olarak yeniden yapılandırılmıştır
(Geray, 2003: 21).
Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan-Rus Soğuk Savaşı döneminde, muhtemel bir
kıtalararası Rus füze saldırısına karşı Amerika Birleşik Devletleri savunma sistemlerinin birçok
noktadan kontrol edilmesini, bir birimin yok olması durumunda bile tüm sistemin bir başka
noktadan kontrol edilebilmesini sağlayacak savunma sistemi olarak ARPANET’i tasarlamıştır
(ARPANET: Advanced Research Project Agency Network). ARPANET, birinci kuşak paket
anahtarlamalı bilgisayar ağıdır. ARPANET üzerinde yapılan bazı deneyler sonucunda
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon’un askeri amaçlarla para desteğinde bulunduğu
bilimsel araştırma ortamlarının birbirine bağlanması işlemş gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı
sıra, ARPANET, yeni bilgisayar bağlantı teknikleri ve ağ yapılanması konusunda bir deney
ortamı olarak kullanılmış ve bu anlamda APANET’ten faydalanılmıştır (Geray, 2003: 21).
ARPANET kapsamındaki ilk bağlantı, 1969 yılında aynı anda dört merkezle
gerçekleştirilmiştir. Böylece, ana bilgisayarlar arasındaki bağlantıların sağlanması sonucunda,
internetin ilk şekli de ortaya çıkmıştır. ARPANET’i meydana getiren bu ilk dört merkez
şunlardır: University of California at Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI),
University of Utah ve son olarak ise University of California at Santa Barbara (UCSB)
(Gromov, 1998)
J. C. R. Licklider, 1962 yılının Ekim ayında, İleri Savunma Araştırma Projesi
“DARPA”nın bilgisayar araştırma bölümünün başına geçerek bu bölümün yönetimini
üstlenmiştir (yunus.hacettepe.edu.tr).
DARPA, 1973 yılında, çeşitli tiplerdeki paket ağlarının birbiriyle bağlantısını
sağlayacak teknoloji ve teknikleri ayrıntılı şekilde inceleyerek, bu kapsamda bir araştıma
programı başlatmıştır. Bu programın amacı, ağa bağlanan bilgisayarlar arasındaki iletişimin
şeffaf şekilde gerçekleştirilmesine olanak vermek ve paket ağlara bağlantılı iletişim
protokollerini geliştirmek olmuştur. Programla ortaya çıkan durum, “Internetting Project”
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olarak isimlendirilmiş, araştırmanın sonucunda ortaya çıkan “ağlar sistemi” ise “Internet”
olarak adlandırılmıştır. Yapılan bu araştırmanın sonucunda “Transmission Control Protocol –
TCP” (İletim Kontrol Protokolü) ve “Internet Protocol – IP” (İnternet Protokolü) adı altında ilk
iki protokol ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu iki protokol, “TCP / IP Protokol İkilisi” olarka
adlandırılmaya başlamıştır (Işıklı, 2001: 7).
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation - NSF),
1986 yılında bugün de internet için önemli bir iletişim servisi omurgası (backbone) durumunda
olan “NSFNET”in geliştirilmesini başlatmıştır. Daha sonraki dönemde, Amerikan Uzay ve
Havacılık Dairesi (NASA) ile Amerikan Enerji Bakanlığı da “NSINET” ve “ESNET”i
geliştirerek ek omurga işlemlerine katkıda bulunmuşlardır. Avrupa’da ise NORDUNET ve
birçok sayıda ağ üzerinde 100.000’den fazla bilgisayarla bağlantı sağlayan diğer sistemler de
interneti geliştiren önemli uluslararası omurgalar arasında yer almışlardır (Işıklı, 2001: 8).
İnternet, 1985 yılı itibariyle, araştırma ve geliştirme alanında çalışanlara ve günlük
bilgisayar iletişimiyle ilgili diğer topluluklara hizmet verecek teknolojiye sahip olmuştur.
Elektronik posta, birçok topluluklar, kesimler ve çalışanlar ve bireyler tarafından günlük
bilgisayar iletişiminde kullanılmaya başlamıştır. NSFNET, 1987 yılında, yeniden düzenlediği
internet yapılanma planlamasıyla, yedi bölgesel nokta üzerinden NSFNET MERIT olarak
adlandırılan güçlü bir omurgayı işleteceğini duyurmuştur. Bu işletime dev Amerikan bilgisayar
markası IBM ile iletişim firması MCI de katılmıştır. 1990’da, NSFNET işletilmesine yönelik
olarak oluşturulan İleri Ağ Hizmetleri (Advanced Network Services) ile internet omurgasının
özelleştirilmesi süreci başlamıştır. Özelleştirme süreci, 1995’te Amerikan Ulusal Bilim
Vakfı’nın internet omurga işletmeciliğinden tamamen çekilmesiyle tamamlanmıştır. 1995’ten
itibaren internet omurga işletmeciliği tamamen özel işletimcilerin eline geçmiştir (Leiner vd.)
1990 yılının Haziran ayında TCP / IP Protokol İkilisi’nin ilk kullanıldığı ağ olan
ARPANET kullanımdan kaldırılmıştır. Bu ağın yerini, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa,
Japonya ve Pasifik ülkelerinde ticari ve hükümet işletimindeki omurgalar almıştır. İnternetin
ilk kullanıcıları, üniversiteler, araştırma kurumları ve kütüphanelerdir. Kurulan ağ üzerinde
bilgi, dosya ve arşiv paylaşımına yönelik çalışmalar, 1989 yılında başlamıştır. İnternetin ticari
anlamda gelişimi ise 1991 yılından itibaren olmuştur. TCP/IP protokolü ve internet kullanımı,
1990’lı yıllardan itibaren büyük bir ivme yakalamıştır (internetarsivi.metu.edu.tr)
1994’te internetteki web sitesi sayısı 10.000’e, host sayısı ise 3 milyona ulaşmıştır.
Girişimciler bu dünyada yeni kazanç fırsatları olduğunu farketmişlerdir. Bankalar ve alışveriş
merkezleri sanal şubelerini açmış, ilk internet radyosu yayına başlamıştır. Hükümetler başta
olmak üzere birçok kuruluş ve kurum web sitesi açmıştır. İnternetin gelişimiyle yepyeni bir
ekonomi ve pazarlama anlayışı doğmuştur. 1994’te internetteki ilk reklam ekranlara düşmüştür.
1995’te Hong Kong’ta ilk hacker (bilgisayar korsanı) yakalanmıştır. 1995’te alan adı isimleri
paralı hale gelmiştir. Netscape ve Microsoft arasında yazılım savaşları başlamıştır
(ntvmsnbc.com).
İnternet, insanların 100 yıl önce asla düşünemeyecekleri biçimde, yerel olan ve küresel
olanı birleştirerek 21. Yüzyılın yeni etkileşim tarzını ve topluluk modellerini üretmektedir
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(Williams, 2006).

2.2.İnternetin Türkiye’de Gelişimi
İnternetin Türkiye’deki gelişim sürecine kısaca bakacak olursak şöyle bir tabloyla
karşılaşırız:
Türkiye’de ilk geniş alan ağı, 1986 yılında tesis edilen EARN (European Academic and
Research Network – Avrupa Akademik ve Araştırma Ağı) ve BITNET (Because It’s Time
Network – Çünkü Şimdi Zamanı Ağı) bağlantılı Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları
Ağı TÜVEKA’dır. Sonraki yıllarda bu ağın hat kapasitesi yetersiz kalmış ve teknolojik açıdan
artan ihtiyaçlara yeterli cevap veremez duruma gelmiştir. Bunun üzerine, 1991 yılı sonlarında
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK), internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın kurulması yönünde işbirliğine
giderek bir proje başlatmışlardır. Bu proje çerçevesi içinde yapılan ilk deneysel bağlantı, 1992
yılının Ekim ayında X.25 üzerinden Hollanda’ya gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra PTT’ye 1992 yılında yapılan başvurunun sonuçlanmasından sonra, 12 Nisan
1993’te 64 Kbps kapasiteli kiralık hat ile ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın sistem
salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde NSFNET’e
(National Science Foundation Network) TCP/IP protokolü üzerinden Türkiye’nin ilk internet
bağlantısı gerçekleştirilmiştir.
1993 yılının Nisan ayında, TÜBİTAK ve ODTÜ (TR-NET) işbirliğiyle, Devlet
Planlama Teşkilatı’nın bir projesi çerçevesinde; Türkiye, global internete bağlanmıştır. 64
kbit/sn hızında oluşturulan bu hat, ODTÜ’den uzun bir süre Türkiye’nin tek çıkışı olmuştur.
Daha sonraki dönemde, Ege Üniversitesi (1994), Bilkent Üniversitesi (1995), Boğaziçi
Üniversitesi (1995), İstanbul Teknik Üniversitesi (1996) bağlantıları gerçekleştirilmiştir
(internetarsivi.metu.edu.tr).
Türk Telekom’un 1995’te açtığı ihaleyle bir konsorsiyum tarafından oluşturulan
TURNET, 1996 yılının Ağustos ayında çalışmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra, Haziran
1996’da TÜBİTAK çatısı altında Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) adıyla
yeni bir merkez kurulmuştur. ULAKBİM’in temel görevi, ne yeni teknolojileri kullanarak
Türkiye genelinde tüm eğitim ve araştırma kuruluşlarını birbirine bağlayacak Ulusal Akademik
Ağ (ULAKNET) adıyla hızlı bir iletişim ağı kurmak ve bu ağ aracılığıyla bilgi hizmetleri
vermek olarak belirlenmiştir (internetarsivi.metu.edu.tr).
1999 yılı içinde Türkiye’deki ticari ağ yapısında önemli değişiklikler olmuş ve
TURNET’in yerini TTNet adlı yeni bir oluşum almıştır. Günümüzde birçok özel servis
sağlayıcı (Superonline, Turknet, Isnet, vb) ile birlikte kablo net, GPRS ve ADSL olarak
internete erişmek mümkündür (internetarsivi.metu.edu.tr).
Bu noktada, Türkiye’deki hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım alışkanlıklarına da
kısaca bakmak yararlı olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2015 yılına dair
açıkladığı “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”nın sonuçları şöyle
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özetlenebilir (webrazzi.com):















İnternet kullanan 16-74 yaş grubu bireylerin oranı %55,9 olmuştur. 2014’te bu
oran, %53,8, 2013 yılında ise %48,9 olarak belirtilmiştir.
İnternet kullanım oranı erkekler arasında %65,8, kadınlar arasındaysa %46,1
olmuştur. 2014’te bu oranlar sırasıyla %63,5 ve %44,1 idi.
Türkiye genelinde internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı 2015 yılı Nisan
ayı itibarıyla %69,5 olmuştur. Aynı oran, 2014’te %60, 2013’te %49,1 idi.
Evinde interneti bulunmayan hanelerin ilk 3 gerekçesi şöyle sıralanmaktadır:
o İhtiyaç duymamak (%59,5)
o İnternet kullanımını yeterince bilmemek (%44,7)
o Bağlantı ücretlerinin yüksekliği (%38,5)
Hanelerin %67,8’i, genişbant (ADSL, kablolu internet, fiber vb.) internete sahiptir.
Bu hanelerin %37,4’ü sabit genişbant bağlantı, %58,7’si mobil genişbant, %2,7’si
ise darbant bağlantıya sahiptir. Bu oranlar, 2014’te sırasıyla %57,2, %37 ve %6
idi.
2015 yılı Nisan ayı itibarıyla hanelerin %96,8’inde cep telefonu veya akıllı
telefon kullanılmaktadır. Sabit telefon bulunma oranı %29,6’dır. Aynı dönemde
hanelerin %25,2’sinde masaüstü bilgisayar, %43,2’sinde taşınabilir bilgisayar ve
%20,9’unda internete bağlanabilen TV bulunmaktadır.
2015 yılının ilk üç ayında hanelerdeki bireylerin internet kullanım amaçları şöyle
sıralanmıştır:
o İnternet kullanan bireylerin %80,9’u, sosyal medya üzerinde profil
oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşma eylemlerini
gerçekleştirmiştir.
o %70,2 haber, gazete veya dergi okuma,
o %66,3 sağlıkla ilgili bilgi arama,
o %62,1 kendi oluşturduğu metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.
içerikleri herhangi bir web sitesine paylaşmak üzere yükleme,
o %59,4 mal ve hizmetler hakkında bilgi arama amaçlı sosyal medyayı
kullanım… (Bu oranlar 2014 yılından bu yana çok değişmemiştir. 2014’te
internet kullanım amaçları şöyle sıralanmıştır: %78,8 sosyal paylaşım
sitelerine katılmak, %74,2 haber, gazete veya dergi okumak, %67,2 mal ve
hizmetler hakkında bilgi aramak, %58,7 oyun, müzik, film, görüntü
indirmek veya oynatmak, %53,9 e-posta göndermek-almak
İnterneti 2015 yılının ilk 3 ayında kullanan 16-74 yaş grubu bireylerin %87,1’i
interneti evde kullanırken, %42,5 işyerinde, %37,7 akraba/arkadaş evlerinde,
%29,2 alışveriş merkezi, havaalanı, vb. kablosuz bağlantının yapılabildiği yerlerde
internete bağlanmıştır. 2014’te evden kullanım oranı %79,1, işyerinden kullanım
oranı %38,7, %30,2 akraba/arkadaş evleri, %23,3 dışardaki kablosuz bağlantı
noktaları olmuştu. 2014’te %14.3 olan internet kafe kullanım oranı 2015
araştırmasında %10,6’ya düşmüştür.
İnterneti 2015 yılının ilk 3 ayında kullanan bireylerin %74,4’ü ev ve işyeri dışında
internete bağlanmak için cep telefonu veya akıllı telefon kullanmıştır. %28,9’u
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taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.) kullanmıştır. Bu oranlar 2014
yılının aynı döneminde sırasıyla %58 ve %28,5 olarak gerçekleşmiştir.
Nisan 2014 – Mart 2015 arasında interneti kullanan bireylerin kişisel amaçla edevlet hizmetlerinden (kamu kurum/ kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu
hizmetlerinden) yararlanmak için interneti kullanma oranı %53,2 olmuştur. Bu
oran 2013 Nisan-2014 Mart arasında %53,3 idi. Kullanım amaçları arasında kamu
kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %50,5 ile ilk sırayı almıştır.
2014’te bu oran %51,2 idi).
TÜİK’in araştırmasına göre internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya
hizmet siparişi verme veya satın alma oranı %33,1 olmuştur. İnternet üzerinden
alışveriş yapanların oranı, 2014’te %30,8, 2013’te ise %24,1 idi.
İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin (Nisan 2014 – Mart 2015)
o %57,4’ü giyim ve spor malzemesi,
o %27’si seyahat bileti, araç kiralama vb.,
o %25,5’i ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb.),
o %22,4’ü elektronik araçlar (cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD
oynatıcı vb.),
o %18,4’ü kitap, dergi, gazete (e-kitap dâhil) almıştır.
Nisan 2014 – Mart 2015 döneminde internet üzerinden satın alma veya sipariş
veren bireylerin %23,2’si sorun yaşadığını belirtmiş. En çok karşılaşılan sorunun
ise teslimatın belirtilenden daha yavaş olması (%47) ve yanlış veya hasarlı
ürü/hizmetin teslimi (%45,4) olduğunu söylemiştir.
Son 3 ay içinde internet kullanan bireyler arasında hemen her gün veya haftada en
az bir defa kullanan bireylerin oluşturduğu düzenli internet kullanıcı oranı, 2015
yılının ilk üç ayında %94,2 olmuştur. Bu oran 2014’te %44,9; 2013’te %39,5 idi.

2.3.İnternetin Kullanım Alanları
İnternet dünyanın ortak kurup geliştirdiği bir sistem olarak herhangi bir kişi ya da
kuruma ait değildir. Bu nedenle internet ortamında istenen serbestlikte hareket edilebilir ancak
bu durum her istenen şeyin yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Her ülke bilgi verme ve
bilgi alma konusunda belli kurallar ve düzenlemeler geliştirmiştir.
İnternet hemen her konuda hem geçmişe ait arşiv bilgileri hem de bireylerin içinde
yaşadığı dakikaların anlık ve güncel bilgilerini barındırmaktadır ve bu bilgilerin, kullanıcılar
tarafından kolayca alınabilmesine olanak tanımaktadır. Özellikle internetteki bilgilerin kolay
güncellenebilir olması, bilginin nitelik ve niclik açısından artışını daha da hızlandıran bir unsur
olmaktadır. Bu bağlamda internetin sürekliliği olan bir yaşam boyu öğrenim merkei olduğu da
özellikle vurgulanmalıdır.
İnternet aracılığıyla sohbet etmek, oyun oynamak, müzik dinlemek, alışveriş yapmak,
dünyanın herhangi bir yerindeki kütüphanelerde araştırma yapmak, günlük ve haftalık dergileri
ve gazeteleri okumak, bankacılık işlemleri, otel, tiyatro ve uçak rezervasyonu gibi birçok işlemi
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yapmak mümkündür. Ancak genel anlamda internetin sağladığı olanakları aşağıdaki şekilde
gruplandırmak mümkündür (aktaran Odabaşı vd., 2007).

2.3.1. E-posta Hizmetleri:
E-posta günümüzde bireyler arasındaki iletişimde büyük öneme sahiptir. Kullanıcıların
aileleri ve arkadaşlarıyla veya dünyanın diğer ucundaki tanımadığı insanlarla kolayca ve
yerinden iletişim kurmasını sağlar. E-postanın en önemli özelliklerinden birisi ücretsiz
olmasıdır. Yani, telefon veya faksta olduğu gibi her bir kullanım için ekstra bir ücret
gerektirmemektedir.

2.3.2.Bilgi Hizmetleri:
İnternet üzerinde bireylerin aradığı kanun ve yönetmeliklerden ticari fuarlara ve
konferanslara, eğitimden ticari işletmelere, yeni fikirlerden teknik desteklere, tüketici
şikayetlerinden tüketici tavsiyelerine kadar neredeyse tüm konularla ilgili çok miktarda bilgi
bulunmaktadır.

2.3.3.Genel Hizmetler:
İnternet üzerinden çevrimiçi bankacılık, iş arama, ve başvuru işlemleri ve otel
rezervasyonu gibi birçok hizmete erişmek mümkündür. Bu işlemeler de genelde fazladan bir
ücret talep edilmeksizin gerçekleşebilmektedir.

2.3.4.Alış - Satış İşlemleri:
İnternet dünya çapında ürünleri satın alabilmek veya satabilmek için çok etkili bir ortam
sunmaktadır. İstenilen herhangi bir ürünü, istenilen herhangi bir ülkeden sipariş vermek
intenetle mümkündür. Aynı zamanda menkul kıymetler borsalarının takibi ve borsayla ilgili
işlemler de internet üzerinden yapılabilmektedir.

2.3.5.Topluluklar:
İntermet üzerinden sanal anlamda birbiriyle aynı özelliklere sahip bireylerin bir
platformda bir araya gelmeleri mümkün olmuştur. Örneğin Türk Sanat Müziği seven bireyler
veya hemşirelik gibi ortak özelliklere sahip olan bireylerin sanal ortamda haberleşme grubu
oluşturmaları mümkün olmaktadır. Sonuç olarak internetin toplumsal hayata getirdiği bu
kolaylıklar başta eğitim olmak üzere sağlık savunma, endüstri ve kamu sektörü gibi farklı
alanlara çok boyutluluk kazandırmıştır. İnternetin bu hızlı gelişimi önümüzdeki yıllarda daha
da çok alanı etkileyerek toplumlar için vazgeçilmez bir yaşam şekli olmaya devam edecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnternetin dünyada ve Türkiye’de gelişim sürecini öğrendik. İnternetin kullanım
alanlarını, ayrıntılarıyla kavramaya çalıştık.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Ralph Lee Smith, TV’yi “enformasyon otoyolu” olarak
nitelendiren ilk kişidir
2. Amerikan NASA ve Amerikan Enerji Bakanlığı
“ARPANET”i geliştirmiştir.
3. BITNET, “Because It’s Time Network”ün kısaltmasıdır.
4. İnternet üzerinden çevrimiçi bankacılık, iş arama, ve başvuru
işlemleri yapılabilir.
5. Türkiye’de internet kullanan hanelerin oranı, %20’yi
geçmemektedir.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.D, 2.Y, 3.D, 4.D, 5.Y
1. “İnternet, dünya üzerinde mevcut milyonlarca ağın birbiriyle ortak bir …………..
çerçevesinde iletişim kurmasını ve birbirlerinin kaynaklarını paylaşmasını sağlayan iki ya da
daha fazla yerel ya da geniş alan ağı arasında kurulan ……………………. dir.”
Yukarıdaki internet tanımında boş bırakılan yere gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
a. işbirliği - sistem
b. anlayış - ritm
c. platform - küre
d. protokol - kaynak kümesi
e. anlaşma - mekanizma
2. Aşağıda ARPANET projesi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Muhtemel bir kıtalararası Rus füze saldırısına karşı ABD tarafından kurulmuştur.
b. Bir birimin yok olması durumunda bile tüm sistemin bir başka noktadan kontrol
edilebilmesini sağlar
c. Rusya tarafından kurulan bir sistemdir.
d. Savunma sistemlerinin birçok noktadan kontrol edilmesini sağlar
e. Savunma sistemidir
3. “Galaktik Ağ” kavramı kime aittir?
a. Theodor Adorno
b. Walter Benjamin
c. Mc Luhan
d. Tim Berners
e. J. C. R. Licklider
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4. TÜİK’in 2015 yılına ait “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”nın
sonuçlarına göre, evinde interneti bulunmayan hanelerin, internet olmamasına yönelik
belirttikleri gerekçelerden biri, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a. İnternet bağlantısının teknik yetersizliği
b. İnternet kullanımını yeterince bilmemek
c. İnternet hakkında üst düzey bilgi sahibi olmak
d. Altyapı yetersizliği
e. Türk Telekom’un ilgisizliği
5. TÜİK’in 2015 yılı “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”nın sonuçlarına
göre, Türkiye’de internet kullanan 16-74 yaş grubu bireylerin oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yaklaşık %40
b. Yaklaşık %10
c. Yaklaşık %20
d. Yaklaşık %60
e. Yaklaşık %45

Yanıtlar: 1.d, 2.c, 3.e, 4.b, 5.d
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3. SANAL ORTAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.

Sanal Ortam Kavramının Doğuşu ve Halkla İlişkilere Faydası
Sanal Ortamın Politik Etkileri ve Siber Demokrasi
Sanal Topluluklar, Sanal Topluluk Türleri ve Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

.1. Sanal ortam kavramının doğuşu nasıl olmuştur?
2. Siber demokrasi nedir?
3. Sanal topluluk türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sanal ortam kavramının
doğuşunu öğrenmek ve
halkla ilişkilere faydasını
açıklayabilmek
Sanal ortamın politik
etkilerini açıklamak ve siber
demokrasiyi
tanımlayabilmek
Sanal topluluk türlerini ve
özelliklerini anlatabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar




Sanal ortam
Siber-demokrasi
Çevrimiçi sanal topluluk
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Giriş
1960’lı yıllardan bu yana insanlığın gündeminde olan sanal ortamın, insanların bizzat
yaşadığı bir ortam mı yoksa gerçekliğe bir alternatif mi olduğu sürekli olarak tartışılmaktadır.
Ortaya çıktığı andan bu yana sanal ortamın insanlığı nasıl etkilediği de sürekli gündemde
olmuştur.
Bu bölümde, sanal ortamın ortaya çıkış süreci anlatılmış, bu ortamın halkla ilişkilere
faydası masaya yatırılmıştır. Sanal ortamın politik etkilerinin yanı sıra siber demokrasi kavramı
ele alınmıştır. Ayrıca sanal topluluk kavramı, sanal topluluk türleri ve özellikleri de ana
hatlarıyla incelenmiştir
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3.1.Sanal Ortam Kavramının Doğuşu ve Halkla İlişkilere Faydası
Sanal ortam, görüntülü ve sesli bilgisayar simülasyonlarının kullanıldığı ortam olarak
tanımlanmaktadır (5starsupport.com). İnternetin yaratmış olduğu dijital ortamda
gerçekleştirilen iletişim ise genel olarak sanal iletişim olarak bilinmektedir.
Ellis, sanal ortam görüngülerinin, 1960’ların araç stimülasyonu ve teleoperasyon
teknolojisinden doğduğunu vurgulamaktadır. İnteraktif bilgisayar araçları olan bu görüngüler,
kullanıcılara bulundukları yerden farklı bir yerde olma yanılsaması (illüzyon) yaşatmaktadır.
Buna sanal gerçeklik denmektedir. Bu yanılsama modeli için kullanılan farklı terimler içinde,
örneğin “yapay gerçeklik” ya da “sanal gerçeklik” gibi terimler, mevcut teknolojinin
sağlayacağından çok daha yüksek performans önermektedir (Ellis, 1994).
Kullanılan diğer terimlerden biri olan “siber ortam” ise anlaşılması zor bir terimdir.
“Sanal dünyalar” ya da “sanal ortamlar” gibi ifadelerin kullanılması daha fazla tercih edilebilir,
çünkü bu terimler, dilbilimsel açıdan daha geleneksel ve yalındır, “sanal imaj” gibi iyi oturmuş
terimlerle bağlantılı olan terimlerdir. Gerçekte sanal ortam, özel bir işlemcinin, işitsel ve
temassal bir görüntü türü ile geliştirilmiş sanal imaj görüntüleri olarak tanımlanabilir ve
kullanıcıları büyük bir sentetik uzayın içine girdiklerine ikna eden interaktif bir ortamdır (Ellis,
1994).
Sanal ortam, insanların birbirlerini fiziksel olarak bedenleriyle tanıdıkları, yüzyüze
ortamdan farklı bir biçimde, bir bilgisayar ekranında yazılı metin ve semboller aracılığıyla ve
bedensiz olarak tanıdıkları bir ortamdır (Poster, 1995).
Sanal ortam görüngüleri, potansiyel olarak insan-makine etkileşimi için yeni bir iletişim
ortamı sağlamaktadır. Daha önceki arabirim teknolojilerine oranla daha ucuz, daha verimli ve
daha kullanışlı olma özellikleri vardır. İletişim medyası olarak el alındığında sanal ortam
göstergelerinin çok geniş bir uygulama potansiyeli bulunmaktadır.
Williams, bir zamanlar bilimkurgunun egemen olduğu siberuzay (cyberspace) alanın,
demokrasi vaatlerinin yerine getirebileceği bir çağdaş politika alanı olduğunu vurgulamıştır.
Siberuzay, gerçek hayatta veya sosyal anlamda var olmasa da, enformasyon akışını
gerçekleştiği bir sanal alemdir. Sanal ortam, küresel ağların ağı olan interneti de içine alan ve
blgisayar ağları aracılığıyla birbirleriyle iletişim kuran insanların sayısız etkileşimiyle kurulmuş
bir ortamdır (Williams, 2006).
Yeni medya teknolojileri aracılığıyla erişilen, saklanan ve yayılan enformasyona ulaşım,
saniyeler içinde gerçekleştirilebilmektedir. Medyada görülen bu hızlı gelişme, doğal olarak
insanların iletişim kurma biçimini de etkilemiştir. Yeni teknolojinin sosyal araçları ve özellikle
de sanal topluluklar ise iletişime yeni bir tarz getirmiştir. Böylece kuruluşlar, gerek kurum içi
gerekse kurum dışı sosyal paydaş ilişkilerinde yeni teknolojilerin sunduğu yeni iletişim
modellerini kullandıkları için geleneksel halkla ilişkiler uygulamalarını da değiştirmektedir.
Poster, internetin yaygınlık kazanmaya başladığı ilk yıllarda bugünün toplumunu,
tümüyle yeni bir iletişim türünün yarattığı ilişki yapılanması olara tarif ederek, bu dokuyu,
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çoklu üretici / dağıtıcı / tüketici sistemi olarak tanımlamaktadır. Bu yeni toplumsal yapılanma
biçimi, daha önceki birden çoğa (one-to-many) iletişim ortamının çizgisel (linear) ve hiyerarşik
yapılanmasının aksine, tek bir merkezden yönetilmeyen bir ağ sistemi olarak tanımlanmalıdır.
Halkla ilişkiler farklı kamularla etkin iletişim kurma işlevi gereği, çoktan çoğa (many-to-many)
iletişim olarak tanımlanan grup diyalogu ortamından yararlanmalıdır. Bu yeni ağ ortamı, halkla
ilişkilere aradığı bu verimli ortamı sunar (Poster, 1995).
İnternet ve sanal toplulukların evrimiyle birlikte, bu iletişim araçlarını kullanan
bireylerin ne zaman, kiminle, niçin ve ne tür enformasyon paylaştıkları konusunda merkezî
olmayan, yaygın ve doğrudan kontrol sahibi oldukları görülebilir. Bu kontrol, kullanıcıların
eleştirel düşünen, aktivist, demokratik ve her şeyden önce bilinçli bireyler olmaları konusunda
güçlü bir baskı yaratmaktadır (Poster, 1995). Bu özellikler sadece yeni medya teknolojilerinin
sosyale etkisini yansıtmayıp, bununla bağlantılı olarak iletişim sürecini yeniden
tanımlamaktadır.

3.2.Sanal Ortamın Politik Etkileri ve Siber Demokrasi
Siber ön eki, insan aktiviteleri ile makine aktiviteleri arasındaki ilişkiye işaret eden
“sibernetik” sözcüğünden gelmektedir. Siber demokrasi kavramı, demokrasinin kültürel
anlamda yeni teknolojik imkanlarla açıklanmasıdır (Banda, 2002).
Hagen, siber demokrasinin ideolojik başlangıcını Amerika Birleşik Devletleri’nin
batısında Stanford Üniversitesi ile Silikon Vadisi arasında çalışan ve yaşayan hippie ve yuppie
kültürlerinin bir karışımı olan yeni bir “sanal sanıfa” dayandırmaktadır. Bu sanal sınıfın
düşlediği siber demokrasi, kendi kendini yöneten yurttaş yönetimi olan gerçek demokrasi
oluşturulabilecek ve bu durum maddi refah ve bireysel mutluluğu getirecektir. Bu rüya,
devletçilik karşıtı olan bir politik bakış açısı gerektirirken, burada devlet hem bireysel
özgürlükler hem de zenginliğin aktarılması konusunun önünde bir tehdit oluşturmaktadır
(aktaran Banda, 2002)
Hagen, bu paradigmadan yola çıkarak, siber demokrasiyi iki temel kuramsal yaklaşımla
tanımlayabileceğimizi ileri sürmektedir: Birinci yaklaşım, siber demokrasi için serbest pazar
ekonomisi ve katı kurallarla sınırlandırılmamış kapitalizmi savunan, daha tutucu ve liberal
vizyonu temsil eder, ikinci yaklaşım ise toplumsal değerleri öne çıkaran daha liberal ve kamusal
vizyonunu temsil etmektedir.
Siber demokrasiyi, özellikle internet başta olmak üzere bilişim teknolojisinin çok amaçlı
kullanılmasını mümkün kılan katılımcı demokratik modellerin vizyonu olarak değerlendirmek
daha doğru gözükmektedir. Bu yaklaşım, Ogden’in siber demokrasiyi, siber uzayda demokratik
ilkelerin egzersizi olarak tanımlanmasıyla da uyumludur. Ogden, yeni medyanın yurttaş
katılımcılığını artırma yönündeki interaktif doğasını önemsemektedir (aktaran Banda, 2002).
Bucy ve Gregson’a göre, yeni medyanın politik katılım açısından kullanımı bağlamında
elektronik demokrasi (medya aracılığıyla sağlanan politik katılım), sadece internet ortamında
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yapılan aktivist eylemleri değil, aynı zamanda çevrimiçi ortamda gerçekleşen ve katılımcılığı
gerekli kılan daha geniş çaplı yurttaş hareketlerini de içerir. Bu hareketlerin bazıları şöyle
sıralanabilir (aktaran Banda, 2002):






Doğrudan lider / kanun koyucu ile irtibat kurma
Kamuoyu oluşturma, gündem belirleme ve sivil müzakerelere katılım
Seçimlere katılan adaylar ve diğer politik aktörlerle dolaylı etkileşim
Politik etkinliklere bağış yapma
Bazı seferberlik çabalarına katılım

Bu eylemlerin her biri, bireylere politik sistemde yer aldıkları duygusunu verecektir.
İnternetin sanal ortama getirdiği olumlu yöndeki potansiyel politik etkileri, aşağıda yer alan
unsurlarla açıklanmaktadır (Williams, 2006):
İnternet özgür bir ortam yaratmıştır:
Sanal ortamın esnekliği her yurttaşın yeni kimlikler oluşturmasına ve bedenli gerçek
yaşamın önyargı ve baskılarından uzakta, diğerleriyle daha çok etkileşim içine girmesine izin
verdiği için yurttaşlar arasında ferahlama ve eşitlik yaratır.
İnternette yeni politik topluluklar oluşturulabilir:
İnternette, “sanal topluluklar” olarak da tanımlanabilecek ve bu ad altında aşina
olduğumuz samimi topluluklar oluşturulmaktadır. Bu topluluklar, geleneksel cinsiyet, ırk,
etnisite ya da sınıfsal farklılıklar tarafından kurulabilir ve toplumda hep var olan farklılıkların
en aza indirilmesine aracılık edebilirler. Gerçekte sanal topluluklar, yeni müşterek değerler
yaratarak, toplumda yeni bir ortaklık ve bir arada yaşama anlayışının oluşması için temel teşkil
edebilirler.
Teknoloji, yerel ve ulusal sınırları aşmayı sağlamaktadır:
Ulusal ve uluslararası konular sanal ortama taşınarak, tüm insanlığın bu konularda
enformasyon almaları sağlanabilir. Örneğin küresel ısınma, çevre kirliliği konularının gündeme
taşınması, desteklenmesi ve sivil eylemlerin düzenlenmesi, sanal ortamın olumlu yanları
arasında sayılabilir.
Temelde kitle iletişimine özgürce erişim sağlayan internet, bir taraftan yeni kamusal
alan olduğu yönündeki söylemlerin artmasıyla, giderek daha yaygın bir şekilde kullanılırken,
diğer taraftan olumsuz etkilerinin gündeme gelmesiyle birlikte akademik alanda çok
tartışılmaya başlanmıştır.
Bazı kuramcılar, internetin yarattığı zengin toplumsal katılımcılığı “Demokratik
Rönesans” olarak tanımlamışlar (Rheingold, 2000; Poster, 1995), bazı siyaset bilimci
kuramcılar ise geleneksel, sosyal ve ekonomik yapıyı güçlendirdiğini, politik söylemi
desteklediğini ancak büyük bir paradigma değişimi yaratmadığını öne sürmektedir. Çok sayıda
araştırmacı da internet ile çevrimiçi sosyal bağlar arasındaki ilişkilere odaklanmıştır.
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Jensen ve diğerleri, internetin işlevi konusunda yaptıkları araştırmada, enformasyonun
üretimi, tüketimi ve iletişimi konusunda internetin, interaktif ve demokratik bir işlevi olduğunu
vurgulamışlardır. İnternet, çevrimdışı toplumda oturmamış sosyal ve politik amaçları
yerleştirmek için uygun bir siber uzaydır. Sanal toplum, çevrimdışı ortamda katılımcı ve aktif
olma imkanı bulamayanlara uygun koşullar sağlamaktadır (Jensen vd, 2005).
Atabek ise, internet hakkında öne sürülen demokratikleşme ve özgürleşme gibi konulara
yaklaşırken, internetin ilk başta askeri bir teknoloji olarak düşünülmüş olmasının göz ardı
edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, onun hem özgürlük ortamı yaratmak için
kullanılabileceğini ama diğer taraftan askeri kökenine yaraşır biçimde çok güçlü bir denetim
olanağı da sağladığına vurguda bulunmaktadır (Atabek, 2003: 61).
Dahlberg, internetin kamusal alan olarak kabul edilmesinin kriterlerini şu şekilde
belirlemiştir (Dahlberg, 2001):




Devlet ve ekonomik güçten bağımsız olma
Bir şeyin ahlaki yönünü ve uygulamasını eleştirebilme meşruluğu
Samimiyet, eşitlik ve bir şeyden diğerine hızlı geçebilme özelliği

Öte yandan internetin sağladığı sanal iletişim ortamları, yeni bir iletişim ve iş yapma
süreci olarak, bireylerin gündelik yaşamlarında ve kuruluşların iş süreçlerinde hızla yaygınlık
kazanmıştır. “Sanal bankacılık”, “sanal eğitim programları”, “sanal alışveriş”, “sanal oyunlar”,
“sanal tasarımlar” gibi terimler insan yaşamındaki yerini alarak, tüm bu süreçlerdeki geleneksel
yapıyı dönüştürmüştür.

3.3.Sanal Topluluklar, Sanal Topluluk Türleri ve Özellikleri
Sanal topluluklar, ortak bir ilgi alanı etrafında toplanarak, bu ilgili alanı hakkındaki her
türlü enformasyonu paylaşan insanların bir araya geldiği çevrimiçi merkezlerdir (Holtz, 1999).
Sanal topluluk, bir “sosyal ağ” türüdür. Ortak ilgi, düşünce, iş ya da amaçları olan insanların
sanal toplumda zamansal, coğrafî ve organizasyonel kısıtları aşarak karşılıklı etkileşime
girmeleriyle oluşmaktadır. Sanal topluluklar, e-topluluk ya da çevrimiçi topluluk adlarıyla da
isimlendirilmektedir (en.wikipedia.org).
“Çevrimiçi sanal topluluk”, internet üzerinde kurulmuş bir web sitesinde hizmet veren,
buluşma alanları, çevrimiçi oyun odaları; kendine has ticari faaliyetleri bulunabilen eğitim,
spor, eğlence ve sanatsal faaliyetler gibi birçok aktivitenin de gerçekleştirilebildiği ortamlar
olarak da nitelendirilebilir. Second Life, Entropia, There.com, Active Worlds, bu siteler
arasında sıralanabilir.
Sanal topluluklar, Web 2.0 teknolojisiyle sentezlenerek “Topluluk 2.0” olarak
tanımlanmaya başlamışlardır. Sanal topluluklara benzer bir trend organizasyonel, bölgesel ya
da konuya göre olmak üzere iş dünyasında da yayılmaya başlamıştır. Teknik açıdan Yahoo
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Groups ve Google Groups bu toplulukları yaratıp geliştirmeyi sağlayan gruplardır
(en.wikipedia.org).
Sanal topluluklar Rheingold’a göre, kişisel ilişkiler ağının yaratılması için yeterli sayıda
insan bir araya geldiğinde, internet networkleri aracılığıyla yaratılan sosyal gruplardır. Bozkurt
“sanal cemaat” olarak adlandırdığı sanal topluluk kavramının, insan ve teknolojinin şaşırtcı
biçimde bir araya gelmesinden doğduğunu vurgulamaktadır. Aynı anda her yerde bulunan
bilgisayar ağlarının, fiziki mekandan bağımsız, milyonlarca insanı, “siberuzay”da bir araya
getirmesiyle oluşan sana cemaatlerde, geleneksel cemaatlerde olduğu gibi, coğrafî / fiziki bir
mekandan bahsetmek mümkündür. Sanal cemaatlerin mekanı “siberuzay” kavramı, bilimkurgu romanı yazarı Gibson’a aittir. Ona göre siberuzay, “her ulustan milyonlarca yasal
kullanıcının matematiksel kavramları öğrenen çocukların her gün yaşadığı anlaşmalı
halüsinasyondur” (Bozkurt, 2003).
Kurulan ilk çevrimiçi sanal topluluk “Usenet”tir. Usenet (USEr NETwork), bir haber
grubudur. Duke Üniversitesi öğrencileri Tom Truscott ve Jim Ellis tarafından 1979 yılında
kurulan küresel bir internet müzakere sistemidir. Kullanıcılar, e-postaya benzeyen ve “makale”
olarak adlandırdıkları mesajları okuduktan sonra mesajı, ilan panosu sistemine benzer bir
kategori içinde yer alan belli sayıdaki haber grubu üyesine göndermeleri mekanizmasıyla
çalışır. Bu sanal topluluk aynı zamanda World Wide Web’in doğduğunu duyuran, Mosaic
Browser’i ilk olarak bildiren ve Web’in grafik aracı olmasını sağlayan ilk kapıyı açarak görsel
eklerinin gelişini müjdeleyen ilk yerdir. Usenet postalarının web temelli arşivi, geniş kapsamlı
arama imkanı tanıyan bir veritabanıyla birlikte 1995’te Deja News’ta başlamıştır. Google,
2001’de bu veritabanını satın almıştır (Reid & Gray, 2007).
Rheingold, sanal ortamda bir araya gelen insanların, bu ortamda gerçek hayattaki pek
çok şeyi yapabileceklerini, ancak fiziki bedenlerini bu ortamın dışında bıraktıklarını belirtir. Bu
ortamda espri yapabilirler, bilimsel tartışma, ticaret ve plan yapabilirler. Duygusal ilişkileri
paylaşabilirler. Beyin fırtınası, dedikodu ve düşmanlık yapıp, aşık olabilirler, oyun
oynayabilirler, arkadaş edinip daha sonra kaybedebilirler. Sanatla uğraşabilir veya amaçsız
dolaşabilirler. Ancak sanal ortamda birisini öpüp, temasta bulunamazlar. Sanal ortamda burnun
ortasına fiziksel yumruk yiyen herhangi biri yoktur (Rheingold, 2000: 17-18).
Konuya pazarlama iletişimi açısından bakarsak, günümüzde kuruluşların birçoğunun,
pazarlama hedeflerine ulaşmak amacıyla sürdürdükleri fırsat arayışlarına sanal toplulukları da
dahil ettiklerini görürüz. Kuruluşlar artık çevrimiçi stratejilerine sanal toplulukları da entegre
etmektedirler. Şirketlerin sanal topluluklardan faydalanma amaçlarını, aşağıdaki yedi temel
grupta toplamak mümkündür (Porter, 2004):






Satışları artırmak
Kulaktan kulağa marka veya ürün / hizmet için olumlu söylentilerin yayılmasını
sağlamak, bu duruma vesile olmak
Daha verimli pazar bölümlendirmesi yapabilmek
Web sitesine gerçekleşen trafiği artırmak
Daha güçlü marka algısı yaratmak
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Daha yüksek reklam hasılatı elde etmek
Daha iyi ürün destek ve servis teslimini sağlamak

Sanal topluluklar, kuruluşlara çok önemli faydalar sağlamaktadır. Özellikle tartışma
gruplarında yapılan tartışmalar ve görüş alışverişleri, belli bir kuruluşun kurumsal itibarına,
ürün ve hizmetlerine yönelik geri bildirimi, ucuz ve hızlı bir biçimde almasını
kolaylaştırmaktadır. Kuruluşlar kendileri için kriz yaratma riski taşıyan bir konuyu bu
topluluklar aracılığıyla erkenden öğrenip, önlem alma fırsatı yakalayabilir. Öte yandan
kamuların rakipler hakkındaki algısını öğrenmek ve genel olarak sektörü takip de mümkün
olmaktadır.
Sosyal ağ ve sanal topluluklar, yeni ve dinamik bir alan olarak çeşitli kuruluşların ve
kâr amaçlı şirketlerin çözümleyip anlamaya ve daha sonra yararlanmaya çalıştıkları bir trend
oluşturmaktadır. Hızlı büyüyen yazılım alanındaki girişimciler, bu toplulukları, kişisel ve iş
ilişkilerini zenginleştirmeye yönelik tasarlanan sistemler kurarak birbirine bağlamaktadır.
Çevrimiçi sosyal ağlara ve sanal topluluklara uygulandığında bu yeni teknolojilerin kuruluşlara
getireceği bazı yararlar şöyle sıralanabilir (Reid & Gray, 2007):









Tüketici tatmini sağlamak (Müşteri İlişkileri Yönetimi odaklı iş anlayışı
geliştirme)
Tüketicilerin uzmanlarla bağlantı kurmasını sağlamak (ilgi alanlarına yönelik daha
derinlemesine bilgi elde etme imkânı sağlar)
Çalışanlara kendi kuruluşları uzman kişileri bulma yetkisi vermek (özellikle
küresel şirketlerin değişik coğrafyalarda yaşayan, belli konulardaki uzmanlarına
kısa sürede ulaşma ve bu kişilerle kolayca haberleşme imkânı sağlar)
Kuruluş içinde gerçek iletişim yollarını tasavvur etmek ve anlamak
Ağ sistemiyle çevrimiçi konferans düzenleyerek geniş katılım sağlamak
RSS gibi talebe bağlı olarak kullanıcı arzusuyla çekilen bir bilgi paylaşım sistemi
kurmak
Hizmetleri kişileştirme imkânı

Bireylerin sanal toplulukları kullanma amaçlarına göre 3 farklı sanal topluluk türü
oluşmaktadır. Bu sanal topluluklar şu şekilde sıralanabilir (aktaran Porter, 2004):
İlgi Toplulukları: Ortak bir ilgi alanını paylaşan kişiler
İlişki Toplulukları: Sosyal ilişki geliştirmek için sanal ortamda bir araya gelenler
Hayal / Fantezi Toplulukları: Yeni kimlikler keşfetmek üzere buluşan bireyler
Sanal topluluklar, birey / üye tarafından ya da bir kuruluş tarafından olmak üzere
temelde 2 şekilde kurulabilir (aktaran Porter, 2004):


Üyeler tarafından kurulan sanal topluluklar, yine üyeler tarafından yönetilir.
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Bir kuruluş sponsorluğunda kurulan sanal toplulukları başlatan kuruluşlar ticarî
veya ticarî olmayan amaçla faaliyet gösteriyor olabilir. Bu sanal topluluklar içinde,
kuruluşun hedeflerinin içinde yer alan ana sosyal paydaşlar ve / veya tüketiciler
bulunmaktadır (aktaran Porter, 2004)

Sanal topluluklar, topluluğun ilişki yönelimine göre de alt sınıflandırma dahilinde
değerlendirilebilir. İlişki yönelimi bir topluluğun üyeleri arasında kurulan ilişkinin türüne işaret
eder:



Üyeler tarafından kurulan sanal topluluklar, sadece üyeler arasındaki sosyal ve
profesyonel ilişkileri geliştirir.
Kuruluşların başlattığı sanal topluluklar içinde iki farklı ilişki türü vardır:
o Topluluğun üyelerini oluşturan sosyal paydaşlar arasındaki ilişkiler
(örneğin çalışanlar, tüketiciler, vs)
o Kuruluşla sosyal paydaşlar arasındaki ilişkiler

Sosyal topluluklarda, amatör uğraşlar çevresinden kişisel ilişkiler gelişmektedir.
Bunlar genellikle boş zaman uğraşları / aktiviteleri, hobiler veya diğer amatör uğraşlar olabilir.
Profesyonel topluluklarda, paylaşılan ortak profesyonel ilgi alanı çevresinde toplanan
bireyler arasında üyelik ilişkileri beslenmektedir. Bu topluluklar, belli uzmanlık alanlarındaki
ağlar ve öğrencilerin oluşturduğu belli konuları öğrenmeye yönelik topluluklardır.
Kuruluşların sponsorluğunda kurulan topluluklar, kâr amaçsız kuruluşlar, hükümet
organları ve ticari kuruluşların kendi alanlarıyla ilgili konulara ilgi gösteren topluluklardır.
Porter, farklı disiplinlerde yer alan araştırmacıların sanal toplulukları çözümlemek için
varsayım oluşturabilmeleri açısından, bu sanal toplulukları nitelendiren 5 temel özellikten
bahsederek, bu özellikleri “Sanal Toplulukların 5 P’si” olarak adlandırmaktadır (Porter, 2004).
Bunlar:






Amaç (Purpose)
Yer (Place)
Platform / Ortam (Platform)
Nüfus Etkileşim Yapısı (Population Interaction Structure)
Kâr Modeli (Profit Model)

Amaç (Etkileşimin İçeriği): Bu özellik, sanal topluluk üyeleri arasında gerçekleşen
iletişimin odak noktasını tarif eder.
Yer (Etkileşimi Sağlayan Teknolojinin Kapsamı): Bu özellik, etkileşimin kısmen ya
da tamamen sanal olarak gerçekleştiği yeri tanımlar.
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Platform (Etkileşim Tasarımı): Bu özellik, sanal topluluk içinde gerçekleşen ve
eşzamanlı olan ve olmayan ya da her ikisinin de olduğpu iletişim etkileşiminin teknik
tasarımına işaret etmektedir.
Nüfus (Etkileşim Modeli): Bu özellik, sanal topluluk üyeleri arasında gerçekleşen ve
grubun yapısına göre şekillenen etkileşim modelini tanımlar. Örneğin “Grup küçük mü?”
“Yoksa bir ağ mı oluşturmuş?”, “Sosyal bağlar zayıf, güçlü veya gegin mi?” gibi soruların
cevaplarını içerir.
Kâr Modeli (Etkileşimde Geri Dönüş): Bu özellik, sanal topluluğun maddi gelir
sağlamak gibi bir ekonomik değer yaratıp yaratmadığını sorgular.
Genel olarak, sanal toplulukların bu özellikleri belli bir düzeyde taşıması ve ortak bir
amaca hizmet etmesi beklenmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

52

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sanal ortamın ortaya çıkış süreci anlatılmış, bu ortamın halkla ilişkilere
faydası öğrenilmiştir. Sanal ortamın politik etkilerini ve siber demokrasi kavramını öğrendik.
Ayrıca sanal topluluk kavramı, sanal topluluk türleri ve özelliklerini de ana hatlarıyla inceledik.

53

Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Sanal ortam, literatürdeki birçok kaynakta gerçek dışı ve
düzensiz ortamlar olarak kullanılmaktadır.
2. Sanal ortam görüngüleri, potansiyel olarak insan-makine
etkileşimi için yeni bir iletişim ortamı sağlamaktadır.
3. Siber demokrasi, bilişim teknolojisinin çok amaçlı
kullanılmasını mümkün kılan katılımcı demokratik modellerin
vizyonu olarak değerlendirilebilir.
4. Second Life, çevrimiçi sanal topluluktur.
5. Usenet, “ağı kullan” anlamına gelen bir kısaltmadır.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )
( )

( )
( )

Yanıtlar: 1.Y, 2.D, 3.D, 4.D, 5.Y

1. “……………….., görüntülü ve sesli bilgisayar simülasyonlarının kullanıldığı ortam olarak
tanımlanmaktadır. İnternetin yaratmış olduğu dijital ortamda gerçekleştirilen iletişim ise genel
olarak ……………… olarak bilinmektedir.”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler, sırasıyla aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
a. Çevre – çevresel iletişim
b. Sanal ortam - sanal iletişim
c. Sibernetik – siber iletişim
d. Enformatik – enformasyonel iletişim
e. Sanal bilim – bilimsel iletişim
2. Aşağıdakilerden hangisi, çevrimiçi ortamda gerçekleşen ve katılımcılığı gerekli kılan, politik
katılım amaçlı daha geniş çaplı yurttaş hareketlerinden biri değildir?
a. Kamuoyu oluşturma, gündem belirleme ve sivil müzakerelere katılım
b. Seçimlere katılan adaylar ve diğer politik aktörlerle dolaylı ve doğrudan etkileşim
c. Protesto yürüyüşlerine bizzat katılım
d. Politik etkinliklere bağış yapma
e. Bazı seferberlik çabalarına katılım
3. “Atabek, internet hakkında öne sürülen demokratikleşme ve özgürleşme gibi konulara
yaklaşırken, internetin ilk başta …………….. bir teknoloji olarak düşünülmüş olmasının göz
ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, onun hem özgürlük ortamı yaratmak için
kullanılabileceğini ama diğer taraftan askeri kökenine yaraşır biçimde çok güçlü bir
…………………. olanağı da sağladığına vurguda bulunmaktadır.”
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Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler, sırasıyla aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
a. askerî - denetim
b. beşeri - serbesti
c. sistemik - denetleme
d. özgürlükçü - baskı
e. geri - ilerleme
4. Aşağıdakilerden hangisi, sanal toplulukların buluştuğu ve faaliyet gerçekleştirdiği web
sitelerinden birisi değildir?
a. Second Life
b. Wikipedia
c. Entropia
d. Active Worlds
e. There.com
5. “………………………………………., paylaşılan ortak meslekî ilgi alanı çevresinde
toplanan bireyler arasında üyelik ilişkileri beslenmektedir. Bu topluluklar, belli uzmanlık
alanlarındaki ağlar ve öğrencilerin oluşturduğu belli konuları öğrenmeye yönelik
topluluklardır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade, aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
a. Profesyonel topluluklarda
b. Tecrübeli topluluklarda
c. Sponsorluk topluluklarında
d. Sosyal topluluklarda
e. Kuruluşların sponsorluğunda kurulan topluluklar

Yanıtlar: 1.b, 2.c, 3.a, 4.b, 5.a
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4. SOSYAL MEDYANIN KAPSAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.

Sosyal Medyanın Kapsamı ve Özellikleri
Sosyal Medyaya Doğru Kısa Gelişim Süreci
Web 3.0 Hakkında Bazı Değinmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal medyanın özellikleri nelerdir?
2. İnternet hangi yıl doğdu?
3. Web 3.0 nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sosyal medyanın kapsamı ve Konunun ayrıntılı olarak
özelliklerini sıralayabilmek
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Sosyal medyanın nasıl
Konunun ayrıntılı olarak
ortaya çıktığını anlatabilmek çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Web 3.0’ı tanımlayabilmek
Konunun ayrıntılı olarak
ve özelliklerini
çalışılması ve güncel
açıklayabilmek
örneklerin incelenmesi

59

Anahtar Kavramlar
•

Sosyal medya

•

Ölçeklenebilirlik

•

Multi medya

•

Web 3.0
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Giriş
Bu bölümde, sosyal medyanın kapsamı ve çeşitli kriterlere göre özellikleri
anlatılacaktır. Sosyal medyaya doğru kısa gelişim tarihi, önemli duraklar eşliğinde açıklanacak
ve sosyal medyanın geleceğini oluşturan bir platform olarak Web 3.0’ın özellikleri
incelenecektir.
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4.1. Sosyal Medyanın Kapsamı ve Özellikleri
Sosyal medya araçları Web 2.0 tabanlı olan, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı
ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Zaman ve mekân
sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu iletişim şeklidir.
Sosyal medya aynı zamanda "Kullanıcıların Ürettiği İçerik" ve "Müşterilerin Ürettiği
Medya" kavramlarını da ortaya çıkarmış, bu yapısıyla da ticari plandaki anlamını kazanmıştır
(Kaplan & Haenlein, 2010: 59)
Geçmişte internet “ben, benim ve kendim” ile ilgiliydi. Bugün “başkaları ve ben” ile
ilgili hale gelmiştir. Gelişen teknolojilerle çevrimiçi etkileşimler daha sosyal hale gelmiştir.
Ürün satın alımları sıklıkla kullanıcı görüşleriyle yönlendirilmektedir. İnsanlar, arkadaşları ve
meslektaşları tarafından paylaşılan ilginç hikâyeleri okumaktan hoşlanmaktadır. Benzer
geçmişe ya da ilgilere sahip bireylerin bağlanabildiği çevrimiçi toplulukların yükselişleri söz
konusudur (Weimberg, T., 2009).
Web 2.0 öncesinde dijital medya, birkaç büyük grubun elinde olmuştur ve yeni medya
da bireylere yıllardır geleneksel medya için üretilen içeriklerin aynısını yeni bir formda
sunmaktaydır. Aslında değişen bir şey olmamıştır. Bireylerin içeriklere ulaşması kolaylaşmış,
hızlanmış ve ücretsiz hale gelmiştir. Yeni dijital medyayla, tüm internet kullanıcıları, birer
içerik üreticisi olmuş, bu da yayıncılığı elinde bulunduran tekel durumundaki basından
bağımsız içeriklere ulaşabilme çağını başlatmıştır. Nispeten daha sansürsüz, daha bağımsız,
daha farklı görüşlerin, daha ayrıksı ifadelerin yer bulabildiği, isteyenin her istediği içeriğe
ulaşabildiği ve çok daha paylaşımcı ve interaktif bir süreci başlatmıştır.
Sosyal medya kavramının genel olarak tanımlamaları bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda
Web 2.0 ile sosyal medya birbirleri yerine kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda ise bu iki
kavramın farklılığına vurgu yapılmıştır. Sosyal medyayı, geniş anlamda, Web 2.0 teknolojileri
üzerine kurulan, daha derin sosyal etkileşime, topluluk oluşumuna ve işbirliği projelerini
başarmaya imkan sağlayan web siteleri olarak tanımlamak mümkündür. Web 2.0, teknolojik
boyutu vurgulanarak tanımlanırken, sosyal medya, sosyal boyutu ve kullanımı ön plana
çıkarılarak tanımlanmaktadır.
Roberts ve Kraynak, sosyal medyayı, basitçe işbirlikçi, kullanıcı yaratımla online içerik
olarak ifade etmektedir. Sosyal medyayı, her bireyin diğer birey gruplarını kolaylıkla
etkilemesini olanaklı kılan yüksek derecede ölçeklenebilir ve erişilebilir iletişim teknolojileri
ya da teknikleri olarak tanımlamaktadır. Bu tanım bağlamında sosyal medya (Akar, 2010: 18):
•
•

•

Yüksek derecede ölçeklenebilir ve erişilebilir teknolojiler kullanmaktadır.
Bireysel olarak insanların diğer birey gruplarıyla iletişim kurmasını olanaklı kılar.
Sosyal medya, eşler arası bir ortamdır. Gerçekleşen iletişimler, birden çoğa ya da
çoktan çoğa olabilir.
Etki sağlar. Yüksek derecede ölçeklenebilir teknolojiyle dağıtılması dolayısıyla sosyal
medyanın gerçek etki alanını önceden bilmek mümkün olmayabilir.
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Sosyal medya, çevrimiçi medyanın yeni bir türü olarak şu temel özelliklerin çoğunu ya
da hepsini barındırmaktadır. Bunlar:
•
•

•
•

•

Sosyal medya, ilgili olan herkesten geri bildirim almayı ve herkesin katkı sağlamasını
teşvik etmektedir. Medya ve izleyici arasındaki çizgiyi bulanık hale getirir.
Çoğu sosyal medya hizmetleri katılım ve geri bildirime açıktır. Bilgi paylaşımını,
oylamayı ve yorum yapmayı destekler. İçerikten faydalanma ve giriş için nadiren
engeller vardır. Şifre korumalı içerikler beğenilmez,
Geleneksel medya "herkese yayın (İçeriğin izleyicilere iletilmesi ya da dağıtılması)"
ile ilgili iken, sosyal medyada iki yönlü karşılıklı iletişim" daha iyi görülmektedir.
Sosyal medya, daha hızlı ve etkili iletişimi biçimlendirmede toplulukları olanaklı
kılmaktadır. Topluluklar, sevilen bir resim, politik bir konu ya da favori TV şovu gibi
ortak ilgileri paylaşırlar.
Çoğu sosyal medya türü, bağlanmışlık ile gelişmekte ve diğer sitelere, kaynaklara ve
insanlara bağlantıları kullanmaktadır.
Sosyal medya tanımlarından bazıları da aşağıdaki gibidir:

Sosyal medya internet ağı üzerinde çalışan bazı web uygulamaları vasıtasıyla bireylerin
etkileşime geçmesini sağlayan uygulamalar toplamıdır. Başlıklar halinde daha derleyici bir
tanım oluşturulursa aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır (Brand Age, 2010:65):
•
•
•
•

•
•

Sosyal medya farklı türlerde (yazı, görüntü, video, ses, vb.) içeriğin son derece kolay
paylaşıldığı teknolojik bir ortamdır.
Sosyal medya kullanıcılarına içerik üretimi konusunda geniş imkânlar sağlayan yeni
bir medyadır.
Sosyal medya klasik iletişim modellerinde anlatılan, kaynak ve alıcı kavramlarını iki
yönlü hale getiren bir uygulamadır.
Sosyal medya diğer medyaların ürettiği içeriği (gazete haberi, televizyon görüntüsü,
radyo programı, roman, dergi, vb.) kendi bünyesinde kullanıcıların ilgi ve tercihlerine
göre paylaşılabildiği bir ortamdır.
Sosyal medya kurumların tüketicileri, müşterileri, paydaşları, çalışanları, hayranları,
meraklıları ile en hızlı ve etkin şekilde etkileşime geçebildiği bir ortamdır.
Sosyal medya yeni bir medyadır ve bu anlamda markalama, pazarlama, iletişim
süreçlerinde etkin bir araçtır. Diğer medyaların alanım işgal etmez, kendi alanında
genişleme sağlar.

Sosyal medya toplumsal bir Rönesans’ı, gelişen kültür ve yaşam tarzları tarafından
desteklenen benzersiz, canlı bir eko-sistemi temsil etmektedir. Sosyal medya, medyanın
sosyalleştiği bir platformdur, çevrimiçi konuşmaları, temasları gerçekleştiren bir araçtır.
Arkadaşlar, akranlar ve etkin kişilikler arasındaki bağlantıdır, işbirliğidir, etkileme işlevinin
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yeniden dağılım sürecidir, kişileri, izleyicileri ve onları bir araya getiren öykülerin insancıl hale
gelmesinin ilanıdır, sevecenliktir, kelimelerdir, resimlerdir, videodur, sestir ve tabii ki tecrübe,
gözlem, görüş, haber ve anlayıştır, bir fırsat ve ayrıcalıktır. Sosyal medya insanları içerik
tüketen durumdan, içerik yayımlayan hale getiren, bilginin demokratikleşme sürecidir.
Yayıncılık süreçlerindeki, bir kaynaktan birçok izleyiciye modelini, çok kaynaktan çok
izleyiciye şeklinde değiştiren süreçtir (Solis, 2010:68).
Sosyal medya, çevrimiçi medyanın yeni türü olarak aşağıdaki özelliklerin bir kısmını
veya tamamını barındırabilir:
Katılım: Sosyal medya, ilgili olan herkesten geri bildirim almayı ve herkesin katkı
sağlamasını teşvik etmektedir. Medya ve izleyici arasındaki çizgiyi bulanık hale getirmektedir.
Açıklık: Çoğu sosyal medya hizmetleri katılım ve geri bildirime açıktır. Bilgi
paylaşımını, oylamayı ve yorum yapmayı destekler. İçerikten faydalanma ve giriş için nadiren
engeller vardır. Şifre korumalı içerikler beğenilmez,
Karşılıklı konuşma: Geleneksel medya "herkese yayın (İçeriğin izleyicilere iletilmesi
ya da dağıtılması)" ile ilgili iken, sosyal medyada iki yönlü karşılıklı iletişim" daha iyi
görülmektedir.
Topluluk: Sosyal medya, daha hızlı ve etkili iletişimi biçimlendirmede, toplulukları
fırsatlı kılmaktadır. Topluluklar, sevilen bir resim, siyasi bir konu ya da en sevilen TV şovu
gibi ortak ilgileri paylaşırlar.
Bağlanmışlık / Bağlantılı olma: Çoğu sosyal medya türü, bağlanmışlık ile gelişmekte
ve diğer sitelere, kaynaklara ve insanlara bağlantıları kullanmaktadır (Akar, 2010).
Hızlı: Biri için sosyal medyada herhangi bir şeyi yayınlamak ve yaymak oldukça az
zaman alır.
İnternet temelindedir ancak tamamen internet demek değildir: Örneğin
meetup.com, interneti kullanarak bölgesel yüz yüze görüşmeye fırsat tanır. İnternet temsilcidir
ancak iletişim kişiseldir.
Kullanıcı tarafından oluşturulur ve bilgi yayar: Ancak, kullanıcılar genellikle başka
yerden buldukları bilgileri tekrar yayarlar, bu yüzden kullanıcıların oluşturdukları “üstün körü”
olarak tanımlanır.
Multimedya: Bloglar, videolar, fotoğraflar, forumlar, mesajlaşma. İnternet bütün
görsel ve yazılı medyayı sınıflandırır çünkü onları yayınlayabilir. Sosyal medya, yayılarak
bütün medya türlerini kullanmayı sağlar.
Topluluk paylaşımı: Gönderiler ve yorumlar, dosyalar paylaşımı, ilgi duyulan grup.
Birleşik eski ve yeni internet teknolojileri: World Wide Web 16 yıldır var, internet
ise 50 yaşında. Sosyal medya, video gönderimini, dosya paylaşımını, anında mesajlaşmayı,
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forumlar aracılığıyla haberleşmeyi ve daha fazlasını bu zamanlardan sonra geliştirmiştir
(Horton, 2009: 3).
Coğrafî yıkılma: Sosyal medyada coğrafî uzaklık kavramı yoktur. Biri, dünyanın öbür
ucundaki arkadaşını tweetini takip edebilir, başka bir kıtada birinin söylediği şeyle ilgilenen
kişi, onun bloğunu takip edebilir.
Sosyal medyanın uygulama ve içerik açısından bazı işlevsel özellikleri ise sosyal
medyayı diğer sanal ortamlardan ayırmakta ve sosyal medya araçlarının kullanım oranını
arttırmaktadır. Sosyal medyanın etkilediği / değiştirdiği işlevsel özellikler, Kietzmann vd.
tarafından (2011) “kimlik”, “diyalog”, “paylaşım”, “erişebilirlik”, “ilişkiler” ve “topluluklar”
olmak üzere 6 başlıkta sıralanmaktadır. Her bir işlevsel özellik sosyal medya deneyiminin farklı
bir yönünü kapsamaktadır. Bu özelliklere kısaca şöyle tanımlanmaktadır:
Kimlik: Sosyal medya, kimlik kavramının ilk anlamının değişmesine neden olmuştur.
Gerçek kimliklerin yanı sıra artık sanal kimlikler ortaya çıkmaktadır. Sanal kimlik kişilerin
sanal ortamlarda yansıttıkları kimliklerini ifade etmektedir. Sosyal medya sayesinde insanlar
istediği ulusu, istediği etnik kimliği desteklemektedir. Fiziksel sınırların kalkmasıyla da kişilere
kimliğini seçme şansı verilmektedir. Ancak gerçek kimliklerin sanal kimliklerle çatışması
durumunda yasal problemlere karşı kimlik paylaşımı ve mahremiyetin korunması konularına
hassasiyetle yaklaşmak, sosyal medya seçimi ve kullanımı sırasında bu konuları dikkatle ele
almak gerekmektedir (Kietzmann vd., 2011: 244).
Diyalog: Sosyal medya ortamlarında kullanıcıların enformasyonu sadece alabildikleri
bir ortamdan enformasyonu sağlayabildikleri, hatta sohbet, konuşma ve tartışma
yaratabildikleri bir ortama geçişi söz konusu olmaktadır (Kosela, 2010: 11). Sosyal medyada
diyalog, sosyal medya kullanıcılarının diğer kullanıcılarla karşılıklı iletişime geçmesi anlamına
gelmektedir. Sosyal medyanın kullanıcıları arasında iletişim sağlaması, bu ortamın önceliği
olarak görülmektedir.
Paylaşım: İnsanlar daha çok arkadaş edinmek, daha çok gruba ait olmak için
arkadaşlarıyla sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşımda bulunmaktadır. Sosyal medya
sayesinde bilgi paylaşımı artmıştır.
Erişebilirlik: Sosyal medya, gerçek dünya ve sanal dünya arasında köprü vazifesi
görmektedir. Kullanıcılar sosyal medya aracılığıyla diğer kullanıcılarla etkileşim içine
girebilmekte, gerçek dünyaya ait birçok bilgiye ulaşabilmektedir.
İlişkiler: İlişkiler sosyal medyayı sosyal yapan öğedir. Sosyal medyayı geleneksel
medyadan ayıran en önemli özelliği insanların diğer insanlarla çift yönlü ilişki kurmasına izin
vermesidir. İlişkiler, sosyal medya yelpazesinin en önemli taraflarından birini oluşturmaktadır
(Gilbert ve Karahalios, 2009: 211).
Topluluklar: Sosyal medya ortamında toplulukları oluşturan kişiler etkili bir şekilde
birbirleri ile ilişki kurmaktadır. Topluluk üyeleri, ilgilerini çeken ortak fotoğrafları, siyasi
konuları veya favori TV Şovlarını bu topluluklarda birbirleri ile paylaşmaktadır
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4.2.Sosyal Medyaya Doğru Kısa Gelişim Süreci
Çok hızlı gelişme gösteren internet uygulamalarının etkileri ve beklentilerinin de hızla
değişmesine sebep olmaktadır. Toplumsal yaşamda geleneksel iletişim araçlarının yanında yeni
iletişim teknolojilerinden olan internet, geçen zaman içerisinde ekonomiden, sağlık, eğlence,
kültür sanat, alışveriş ve bilime kadar her alanda önemini daha fazla artmaktadır. İnternet
toplumsal ve teknolojik alanda her türlü değişikliklerden etkilenerek bu değişime kendisini kısa
sürede uydurabilen bu nedenle önemli fırsatlar sunabilen bir iletişim aracıdır. Zaman içinde
önceleri tek yönlü iletişime izin veren Web 1.0 tabanlı uygulamalar, Web 2.0’a ve artık
semantik tabanlı uygulamalar olan Web 3.0’a doğru ilerlemektedir.
Web 1.0 ile Web 2.0 arasındaki temel farklılık, Web 1.0'da, web sayfaları az sayıda
yazar tarafından, daha büyük sayıda okuyucu için yaratılmasıdır. Web 1.0'da içerik yaratıcıları
az sayıdadır ve kullanıcıların büyük çoğunluğu sadece içeriğin tüketicileri olarak hareket
etmektedir. Sonuçta insanlar doğrudan kaynağa giderek bilgiyi elde edebilmekteydi. Kullanıcı
etkileşimine ya da içerik katkısına girişmek çok azdı. Ancak web sitesi sahiplerinin en çok
istediği şey de tam olarak buydu: Bir web sitesinde amaç çevrimiçi olarak "hazır bulunmak" ve
kendileriyle ilgili bilgiyi her zaman, herkes için bulunur hale getirmektir. Web 2.0'da ise her
katılımcı içerik yaratıcısı olabilir ve içerik yaratma potansiyelini maksimize etmek için çok
sayıda teknolojik yardımla donatılmaktadır (Akar, 2010).
Sosyal medyaya uzanan kısa gelişim süreci, kısaca aşağıdaki şekilde formüle
edilebilmektedir (Güçdemir, 2012: 31-33):
1969
İnternetin doğduğu yıl (ARPANET ilk bilgisayar ağ bağlantısı, sırasıyla Ucla, Stanford
ve Utah Üniversitelerinde kullanıldı).
1973
ARPANET tarafından ilk uluslararası bağlantı İngiltere’deki Londra Üniversitesi ile
kuruldu.
1979
Üniversitelerin araştırmalarla ilgili tartışmaları internet üzerinden yürütebilmeleri için
Usenet denilen haber grupları oluşturulmaya başlandı. Bunları daha sonra çeşitli konularda
oluşturulan tartışma grupları takip etti. Çeyrek yüzyıl önce Web 2.0’ın ilk temelleri bu tartışma
grupları ile atılmıştır.
1991
Web sistemi oluşturulmuştur. Tim Berners-Leo, dünyanın herhangi bir yerinden
herhangi bir zamanda bilgi edinebilecek, daha sonra Mozaik adında web üzerinde dolaşmaya
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yarayan ve bilgi transferine imkân sağlayan ilk yazılımı oluşturmuştur.
1997
Jorn Barger, weblogs denilen kısaca blog diye tanımlanan kişisel günlükleri
oluşturmuştur.
1999
RSS (Really Simple Syndication) RSS ilk olarak bloglardan ve podcastlare eklenen yeni
ekleri, içerikleri kolayca takip edilmesini sağlayan bir sistem olarak sunulmuştur. RSS
zamandan tasarruf sağlayarak, ilgilendikleri içeriği bulup kullanıcıya ulaştırmaktadır.
2001
Jimmy Wales ve Larry Sanger tarafından oluşturulan Wikipedia, kullanıcılara farklı
konularda içerik hazırlamalarına izin veren bir çevrimiçi ansiklopedidir. Başlangıçta uzman
fikirlerin ve çeşitli konulardaki makalelerin yer aldığı bir proje olarak düşünülmüştür.
Wikipedia tüm kullanıcılara açık olan, geniş bir kitle tarafından katkı sağlanmasına değişiklik
yapılmasına izin veren bir sistemdir.
2003
MySpace, kullanıcıya interaktif ortamda arkadaşlıklar kurma imkânı sağlayan, bunun
yanında kişisel profilleri, blogları, grupları, resimleri, müzik ve videoları kapsayan sosyal
paylaşım platformudur.
2004
Caterina Fake ve bilgisayar programcısı Stewart Butterfield, fotoğraf paylaşım sitesi
olan Flickr’ı oluşturdu. Site daha sonra Yahoo‘ya satıldı. Flickr en hızlı büyüyen web
sitelerinden biri haline geldi.
Bu sırada öğrenci olan Mark Zuckerberg, Harvard Üniversitesi’nde öğrencilerin
birbiriyle iletişim kurarak bilgi alışverişinde bulunması için Facebook’u kurmuştur. O’Reilly
Media şirketi, aynı yıl, Web 2.0 terimini ortaya atmıştır.
2005
Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim tarafından video paylaşım sitesi YouTube
kurulmuştur. Kullanıcılar, bu site üzerinden videoları yükleyebilmekte, görüntüleyebilmekte ve
diğer kullanıcılarla paylaşabilmektedir.
2006
Twitter ücretsiz bir sosyal ağ ve mikroblog olarak açılmıştır. Kullanıcılarına 140
karakter uzunluğunda metinler yazma fırsatı vermiştir. Aynı yıl Facebook, öğrenciler dışında
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genel kullanıcılara açılmıştır.
2008
ABD başkanlık yarışında adaylar, Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya
araçlarını kampanya aracı olarak kullanmışlardır (X Brown, 2009: 10).
Son yıllarda sosyal ağlar kullanıcılarının yetkinlikleri artmaktadır. Bu tür web siteleri
kullanıcılara tercih yapma ve uygulamalarında özelleştirebilme fırsatı tanımaktadır (Güçdemir,
2012: 33).

4.3.Web 3.0 Hakkında Bazı Değinmeler
Web 3.0, kullanıcıların kontrolü dışında gerçekleşen bilgisayarlar arasındaki iletişimi
ifade etmek için kullanılan ve bu iletişimde kullanılan yöntemleri kapsayan bir terimdir.
Aslında, bilgisayarlar arasındaki iletişim arama motorları arasındaki iletişimi ifade etmektedir
(Hendler, 2010: 77). Web 3.0, kullanıcı tarafından sağlanan içeriğin arama motorları tarafından
anlamlandırılması, kullanıcının istediği bilgiye ve sağladığı ipuçlarına göre bilginin yorumlanıp
kullanıcının özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sunulması anlamına gelmektedir. Bu nedenle
Web 3.0 Anlamsal Ağ (Semantic Web) olarak da adlandırılmaktadır. Semantik Web, kısaca
makinelerin artık okuyup, anlayıp, yorumlayabileceği bir sistemdir. Bu sistem uyarınca
webdeki tüm içerik, tek bir veritabanı gibi olacak, bu devasa veritabanı sayesinde kullanıcılar
bir konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilecektir (Emek, 2009’dan aktaran Güçdemir, 2012: 34).
Üçüncü nesil internet ağı olarak tanımlanabilen Web 3.0’da, web sayfaları, sadece sayfa olarak
değil, sayfa içerisinde yer alan kelime ve cümleler olarak ayrı bir anlam ve boyut kazanacaktır.
Arama motorları, sayfa içerisinden bulunan cümlelerin nelerden bahsettiğini anlayabilecek,
özne, yüklem, sıfat gibi değerleri çok daha iyi bir şekilde analiz edeceklerdir (Güçdemir, 2012:
34).
Yapay zekalı robotlar, internetteki içerikleri ve bilgileri kontrol edebilecek ve
kullanıcılara en uygun bilgi ve içerikleri sunabilecektir. Web 3.0’daki bu akıllı robotlar,
kullanıcıların internette zevklerine ve davranışlarına göre mantıksal çıkarımlar yaparak
kullanıcıların bu ihtiyaçlarına cevap verebilecektir.
Web 3.0 yapısının özelliklerine bakıldığında, aşağıdaki 3 ana başlığı listelemek
mümkündür (www.seset.ceit.metu.edu.tr):

4.3.1.Kişiselleştirme
Arama motorlarının arama sonuçları, kullanıcının webde bıraktığı izleri takip ederek
kişisel tercihlerine göre ayarlama özelliği olarak tanımlanabilir. Daha açık ifade etmek
gerekirse, örneğin herhangi bir kullanıcı “Bugün ne yemeliyim?” şeklinde bir soru sorarsa,
arama motorunun kullanıcının diyetine ve yemek alışkanlıklarına göre bir süzme yaparak
kullanıcıya en uygun seçenekleri menüler halinde sunmasıdır.
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4.3.2.Yapay Zekâ
Kullanıcıların İnternet üzerinde yaptıkları aramalardan ve paylaşımlardan anlam çıkarıp
kullanıcının neler yapmak isteyeceğini tahmin etme özelliğidir. Örneğin amazon.com
sitesinden, HTML5 ile ilgili birkaç kitap inceledikten sonra tekrar siteye giriş yapıldığında ana
sayfada ilgili kullanıcı için önerilen ve kullanıcının gözden geçirmesi tavsiye edilen HTML5
ile ilgili kitaplar ekranda belirir.

4.3.3.Hareketlilik (Mobilite)
Kullanıcıların kişiselleştirilmiş içeriklerine zaman, mekân ve medya ortamı kısıtlaması
olmadan erişebilmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar,
akıllı televizyonlar, oyun konsolları, vb. erişim için en önemli araçlar haline gelmektedir.
Kısacası, Web 3.0’a internetin zeki hali de denebilir. Başka bir ifadeyle, Web 3.0’ın,
aramalarda anahtar kelimeler kullanmak yerine tıpkı bir başka bireyle iletişimde olduğu gibi
doğal dil kullanarak, yani daha anlaşılabilir cümleler kullanarak, istenilen sonuca ulaşılmasını
sağlayacağı söylenebilir.
Web 3.0’a pazarlama, halkla ilişkiler ve reklam açısından bakıldığında, hedef kitlenin
tüm bilgilerini, zevklerini ve eğitimlerini öğrenmek daha kolay hale gelecektir. Veritabanları
sayesinde, doğru bilgi, doğru mesaj, doğru zamanda, doğru hedef kitleye ulaşacaktır. Araçlar
ve aracıları azaltarak, direkt hedef kitleye ulaşmak mümkün olacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal medyanın kapsamı ve çeşitli kriterlere göre özelliklerini öğrendik.
Sosyal medyaya doğru kısa gelişim tarihi hakkında önemli duraklar eşliğinde yapılan
açıklamaları özümseyerek, sosyal medyanın geleceğini oluşturan platform olarak Web 3.0’ın
özelliklerini inceledik.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Sosyal medyada yazı, görüntü, video ve ses paylaşılabilir.
2. Sosyal medya, sadece belli kurumların ürettiği içeriği
bireylere yaydığı bir platformdur.
3. ARPANET’in ilk uluslararası bağlantısı, Fransa’daki
Sorbonne Üniversitesi ile kurulmuştur.
4. Twitter ücretli bir mikroblog olarak açılmıştır.
5. Mobilite, kullanıcıların kişiselleştirilmiş içeriklerine, zaman,
mekân ve medya ortamı kısıtlaması olmadan erişebilmesi
demektir.

Doğru
( )
( )

Yanlış
( )
( )

( )

( )

( )
( )

( )
( )

Yanıtlar: 1.D, 2.Y, 3.Y, 4.Y, 5.D

1. Aşağıdakilerden hangisi, yeni dijital medya ortamının özelliklerinden biri değildir?
a. Medyada tekelleşme azalmıştır
b. İçerik, yayıncılığı elinde bulunduran tekel durumundaki basının elinde toplanmıştır.
c. Bireylerin içeriklere ulaşması kolaylaşmıştır.
d. Bireylerin içeriklere ulaşması ücretsiz hale gelmiştir.
e. Tüm internet kullanıcıları, birer içerik üreticisi olmuştur.
2. Sosyal medyanın kullandığı teknolojilerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a. az derecede ölçülebilir ve saklanabilir
b. orta derecede süzülebilir ve götürülebilir
c. yüksek derecede sürdürülebilir ve dönüştürülebilir
d. yüksek derecede ölçeklenebilir ve erişilebilir
e. yüksek derecede sayılabilir ve silinebilir
3. Sosyal medya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Çoğu sosyal medya türü, bağlanmışlık ile gelişmekte ve diğer sitelere, kaynaklara ve
insanlara bağlantıları kullanmaktadır.
b. Çoğu sosyal medya türü diğer sitelere, kaynaklara ve insanlara bağlantılar az kullanılır.
c. Çoğu sosyal medya türü tek yönlü iletişimi kullanır ve kullanılmasına izin verir.
d. Çoğu sosyal medya türünde şifre korumalı içerikler desteklenir.
e. Çoğu sosyal medya türü asimetrik iletişime göre işler.
4. Web 2.0 terimini ilk ortaya atan şirket aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a. DDB Media
b. William Reilly
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c. Really Media
d. OMD Media
e. O’Reilly Media
5. Makinelerin okuyup, anlayıp, yorumlayabileceği web sistemi aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
a. Web 2.0
b. Semantik Kitap
c. Web 1.0
d. Semantik Web
e. Webster

Yanıtlar: 1.b, 2.d, 3.a, 4.e, 5.d,
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5. SOSYAL MEDYA ARAÇLARI - I

75

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Bloglar
RSS
Wiki
Podcasting
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Blog nedir?
2. Blog türleri nelerdir
3. Podcast’in avantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sosyal medya araçlarından
Konunun ayrıntılı olarak
blogların tanımını, yapısını
çalışılması ve güncel
ve özelliklerini anlatabilmek. örneklerin incelenmesi
Sosyal medya araçlarından
Konunun ayrıntılı olarak
RSS’nin tanımını, yapısını
çalışılması ve güncel
ve özelliklerini
örneklerin incelenmesi
açıklayabilmek.
Sosyal medya araçlarından
Konunun ayrıntılı olarak
Wiki’lerin tanımını, yapısını çalışılması ve güncel
ve özelliklerini
örneklerin incelenmesi
açıklayabilmek.
Sosyal medya araçlarından
Konunun ayrıntılı olarak
podcasting’in tanımını,
çalışılması ve güncel
yapısını ve özelliklerini
örneklerin incelenmesi
açıklayabilmek.

78

Anahtar Kavramlar




Wiki
Blog
RSS
Podcasting
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Giriş
Sosyal medya araçları son dönemlerde, şirketlerin hem tüketicileri hakkında çok daha
detaylı bilgi edinebilmesini hem de ürünleri hakkında yapılan yorumları tüketicilerin
tutumlarını, tercihlerini, yaşamlarını ve isteklerini eş zamanlı olarak takip edebilmelerini
sağlamaktadır. Sosyal medya araçlarından bloglar, RSS, Wiki ve Podcasting’in kullanım
alanları ve işlevleri, bu bölümde açıklanmıştır.
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Sosyal medya, Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi
paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya
sistemidir. Ayrıca sosyal medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve
paylaşımların bütünüdür. Sosyal ağlar, insanların birbiriyle içerik ve bilgi paylaşmasını
sağlayan internet siteleri ve uygulamalar sayesinde, herkes aradığı, ilgilendiği içeriklere
ulaşabilmektedir. Küçük gruplar arasında gerçekleşen diyaloglar ve paylaşımlar giderek,
kullanıcı temelli içerik üretimini giderek arttırmakta, amatör içerikleri dijital dünyada birer
değere dönüştürmektedir (tr.wikipedia.org).
Sosyal medya araçları çeşitli kaynaklarda farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Her geçen
gün gelişen bu yeni dünyada, açılan her güncel kaynak yeni bir sınıflandırma başlığı haline
gelmektedir. Bu doğrultuda, alt kırılımlar bir kenara bırakıldığında, sosyal medya araçlarını,
içerikleri doğrultusunda, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.
•
•
•
•
•
•
•

Bloglar
RSS
Wikiler
Podcasting
Mikro Bloglar
Sosyal Ağlar
Video / Hareketli Görsel Paylaşım Kanalları

5.1. Bloglar
İnternette yazılan bir tür seyir defteri de diyebileceğimiz “Bloglar”, 1993 yılında
doğmuştur ve doğduğunda bugünkü Blog kavramına sahip değildirler. 1997 yılında, Robot
Wisdom isimli bloğun editörü Jorn Barger, WeBlog’a isim babalığı yapmıştır. ‘Web’ ve ‘Blog’
sözcüklerinin bileşiminden oluşan WeBlog’un ‘Blog’a dönüşmesi ise, Peter Merholz’un yarı
şakayla bu sözcüğü ‘We / Blog’ (Blogluyoruz) şeklinde bölmesiyle ortaya çıkmıştır (Atikkan
ve Tunç, 2011: 24).
Blog uygulaması, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamıştır. İlk çevrimiçi
araçların ABD’li yazılımcılardan geldiği düşünüldüğünde, bu gelişme de gayet doğal
görülebilir. Bugün ise bloglar artık küresel bir olgu haline gelmiştir. Örneğin Çin'de, yaklaşık
5 milyon blog yazarı bulunaktadır ve bunlar toplam nüfusun çok az bir bölümünü oluştursa da
hayli geniş bir ağa hitap etmektedirler.
Blogların rolüne ABD’den bir örnek verirsek eğer; Katrina kasırgasının altüst ettiği New
Orleans'ın diğer sakinleri İle birlikte kendi binasını terk etmek zorunda kalan New Orleans
Times - Picayune gazetesi, gazete basılamaz duruma geldiğinde, blogları kullanarak
okuyucuların bilgi almasına yardımcı olmuştur (Gilmor, 2006: 27).
Gün geçtikçe daha fazla önemsenen haber ve bilgi kaynakları olmaya başlayan blog
yazarları, gazetelere karşı okuyucularının dikkatini çekmek ve haber kaynaklarının saygısını
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kazanmak için yaratıcılıklarını kullanmaktadır. Örneğin, Microsoft'un kurucusu ve başkanı Bili
Gates sadece çevrimiçi yayın yapan blog yazarlarıyla röportajlar yapmıştır. Önemli blog
yazarlarının halka ulaşmada önemli birer araç olabileceği görüşü gün geçtikçe artmaktadır.
Günümüzde artık sadece bireyleri temsil eden sayfalar olmaktan bir adım öteye geçen bloglar,
kurumların iletişim ara yüzleri haline gelmiş, birçok büyük kurum hedef kitlesine blog sayfası
üzerinden bilgi vermeyi standart bir süreç haline getirmiştir.
Bloglar artık küresel bir olgu haline gelmiştir. Örneğin Çin’de, yaklaşık 5 milyon blog
yazarı bulunmaktadır. Devlet sanüsürüne rağmen her geçen gün daha fazla sayıda Çinli kendi
blogunu yaratmaktadır (teknoloji şirketlerinin yardımıyla). En düşük blogcu sayısına sahip kıta
ise Afrika’dır. Yaşanan son derece dikkat çekici bir olayda, bloglar, bir süreliğine kullanıcıların
açılış sayfalarının yerini almıştır. Katrina Kasırgası’nın alt üst ettiği New Orleans’ın diğer
sakinleriyle birlikte kendi binasını terk etmek zorunda kalan New Orleans Times-Picayune
gazetesi, gazete basamaz duruma geldiğinde, blogları kullanarak okuyucularının bilgi almasına
yardımcı olmuştur. Gazetecilerin blogları tabiiki bütün blogların çok küçük bir kısmını
oluşturmaktadır. Gün geçtikçe daha fazla önemsenen haber ve bilgi kaynakları olmaya başlayan
bloglar, gazetelere karşın okuyucularının dikkatini çekmek ve haber kaynaklarının saygısını
kazanmak için yaratıcılıklarını kullanmaktadır (Gilmor 2008’den aktaran Güçdemir, 2012: 37).
Bloglar bir diyalog aracıdır. Blogların çoğu okuyucularına görüşleri konusunda
yorumlarını gönderme olanağı sunmaktadır. Ayrıca blog okuyucuları genellikle blog
yazarlarını samimi ve içten bulmaktadır. Blogların diyaloga açık olması, belirli bir formüle göre
yazılmış gibi duran tipik gazete makaleleriyle karşılaştırıldığında okuyucuların daha fazla
ilgisini çekmelerinde çok önemli bir etkendir (Güçdemir, 2012: 36). Blogların kullanım
alanlarının başında bilgi paylaşımı, bilgi yönetimi, pazarlama iletişimde müşteri ilişkileri,
etkileşimli habercilik, iletişim, kendini ifade etme, öğrenme, halkla ilişkiler faaliyetleri,
pazarlama, kampanya yapma ve topluluk oluşturma gelmektedir.
Medyanın sadece kendi uzmanına söz hakkı veren anlayışı, blogların etkisiyle
kırılmıştır. Eğer herhangi bir kişi uzmanlığına güveniyorsa, eminde ve görüşlerini başkalarıyla
paylaşmak istiyorsa, bloglar, bu bireylere sınırsız imkânlar sunmaktadır. Amerikan bloglarının
11 Eylül’den sonra patlaması bir rastlantı değildir. 11 Eylül’ü izleyen günlerde ve Irak
Savaşı’nın her aşamasında muhalefetin bloglara taşındığı görülmüştür (Altun, 2012).
Blogu, diğer iletişim kanallarından ayıran altı önemli özellik vardır. Bunlar şöyle
sıralanabilir (Scoble ve Israel, 2006):
•

•

Yayınlanabilirlik: Herkes blog yayınlayabilir. Maliyet düşüktür ve sıklıkla yazı
eklenebilir. Yazılanlara anında dünyanın herhangi bir yerinden erişmek mümkündür.
Bilgi, bloglar aracılığıyla habercilik hizmetiyle dağıtıma nazaran daha hızlı bir şekilde
yayılır. Viral pazarlamanın hiçbir türü bloğun hızına ve etkinliğine ulaşamaz.
Bulunabilirlik: Arama motorları aracılığıyla insanlar blogları konularına, yazarlarına
veya her ikisine göre aratabilirler. Blog yazarı ne kadar çok yazı yazarsa, o kadar
bulunabilir olacaktır.
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•

•

•

Sosyallik: Blogosfer büyük bir karşılıklı konuşma alanıdır. İlginç konular üzerindeki
sohbetler, birbiriyle köprü kuran siteler arasında hareket eder. Bloglar aracılığıyla
ortak ilgi alanları olan kişiler, coğrafi sınırlara kısıtlanmaksızın ilişkiler kurarlar.
Birleştirilebilirlik: Bir ikona tıklayarak kullanıcının RSS özellikli bloglara ilgili
güncellemeleri e-posta yazılımından ücretsiz olarak takip etmesi mümkündür. RSS,
kişilerin bir bloğun güncellendiğinden haberdar olmasını sağlar, bu da arama yaparak
zaman kaybetmelerini önler. Bu her seferinde sitelere teker teker bakarak
değişiklikleri aramaktan çok daha kullanışlı bir yöntemdir.
Birbirine Bağlanabilme: Her blog diğerlerine link ile bağlanabildiği için her bir blog
yazarının, blogosferi her gün ziyaret eden milyonlarca insana ulaşma şansı vardır.

Günlük hayatın artık ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunan bloglar, içeriklerine göre 4’e
ayrılmaktadır:

5.1.1.Kişisel Bloglar
İnternet üzerinde bireysel olarak oluşturulan, genel veya belli bir odak noktası olan blog
türüdür. Hobi ya da kişisel ilgi alanlarına odaklanmış bloglardır. Genellikle pek çok kişi blog
yazmaya kişisel düşüncelerini, bilgilerini, hobilerini, deneyimlerini başkalarıyla paylaşmak ve
kendisi gibi düşünenler olup olmadığını merak ettiği için başlamaktadır. Bu bloglar,
çoğunlukla, blog yazarının ismini veya takma adını alırlar. Yazarın bireysel günlüğü olmak
dışında gündemi kendi kalemi ile yansıttığı ortamdır. Bu tür bloglar çok fazla deneyimi
olmayan kişilerin bile kullanabileceği ve sayfalarını düzenleyebileceği yapıdadır. Kişilerin
günlük yaşamda yaşadıkları olayları, karşılaştıkları durumları okurlarıyla paylaşmasını sağlar.
Bloglarda en fazla rastlanan türdür (en.wikipedia.org).
Bu tür blogların açılması ve barındırılması için ağırlıklı olarak kullanılan servisler
arasında Wordpress ve Tumblr gibi ücretsiz kanallar sayılabilir (Fitzpatrick, 2010).

5.1.2.Temasal Bloglar:
Sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı, belirli bir konuda uzman
kişilerin yazdığı ve düzenlediği blog sayfalarıdır. Politika, pazarlama, yemek, internet,
ekonomi, tasarım, moda, fotoğraf, programlama dilleri, blogger temaları ve benzeri konularda
odaklanmış birçok Blog, Blogosfer adı verilen bu evrenin içinde yer almaktadır
(en.wikipedia.org).
Türkiye’de okuyucuların ağırlıklı olarak ilgi gösterdiği temasal sayfalar; çoğunlukla
yemek, moda ve bilgisayar konularını işleyen yazarlara aittir. Bu blogların büyük bir kısmı
Blogger ve Wordpress servislerini kullanarak yayın yapmaktadır (Fitzpatrick, 2010).

5.1.3.Topluluk Blogları:
Üyelik sistemine sahip olan ve bu üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen
kapsamlı blog sayfalarıdır. Yabancı literatürde “Community Blogs” olarak adlandırılan bu
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türdeki sayfaların çoğu, kendi sunucuları üzerinden, kendilerine ait yazılımları kullanarak yayın
yapmaktadır.
Tarihsel olarak bakıldığında ise, “Live Journal” tarafından oluşturulan bir internet
kültürü mirasını devam ettirmektedirler (en.wikipedia.org).

5.1.4.Kurumsal Bloglar:
Şirketlerin, kendileri ile ilgili haber ve duyurularını daha samimi bir şekilde halka
açtıkları bloglar, dünyada ve iş hayatında giderek önem kazanmaktadır. Türkiye'de de artık az
sayılamayacak kadar şirket Blog sayfası üzerinden hedef kitlesiyle iletişim kurmaktadır.
Günümüzde bu Blogların içeriğinin sağlanması için en çok kullanılan yöntem, şirketin
doğrudan yazmak yerine, samimi karakterdeki, bu dünyaya aşina olan çalışanlarını yazmaları
konusunda desteklemesi yoludur.
Dünyanın en ünlü kurumsal Blog sayfalarından birine sahip olan Microsoft’un, sayfanın
yazarlığı yürüten çalışanları, samimiyetlerine inandırmak için ara sıra rakip firmaların
ürünlerini de övmekte, şeffaflığı korumak adına tarafsız yazılar yazmaya özen
göstermektedirler.

5.2. RSS
RSS, genellikle haber sağlayıcıları, Bloglar ve Podcastler tarafından kullanılan, yeni
eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan, en basitleştirilmiş dosya türlerini kullanan
(XML, HTML vs.) okuyucu sisteminin genel adıdır. Real Simple (Gerçekten Basit) ifadesinden
türemiştir. Real Simple Syndication, RDF Site Summary veya Rich Site Summary (Zengin Site
Özeti) kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.
Kullandığı dosya biçimleri, RSS ve xml’dir. XML biçiminde olan RSS dosyaları ilk
olarak NetScape firması tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. RSS yöntemini destekleyen
sitelerin hazırladıkları XML biçimli dosyalara birçok programla erişmek mümkündür. XML
okuyucusu olan bu programlar, web gezgini veya e-posta istemcisi olabileceği gibi, sadece RSS
içereriği izlemek için hazırlanan masaüstü programları da olabilir.
Genel olarak, RSS verileri, XML dosyaları olduğu için Internet Explorer içinden
görülebilir. Ancak sayfayı devamlı yenilemek ve RSS verilerini bu şekilde izlemek çok da
verimli bir yöntem değildir. Bunun için birçok kullanıcı, bazı RSS istemcileri kullanarak RSS
verilerini takip eder. RSS veri "toplayıcıları", RSS verilerinin toplanması ve takip edilebilmesi
için uygun arabirim sunarlar. RSS sayesinde kullanıcılar gelecek olan bilgi içeriğini kontrol
edebilmektedir. Yani kullanıcılar, tam olarak hangi bilgilerin onlara ulaşmasını istediklerini
kontrol edebilmektedir. Eğer onlara ulaşan bilgilerden memnun kalırsa, aboneliklerine devam
etmekte ya da üyeliklerini iptal edebilmektedir. İnternet kullanıcısı RSS teknolojisi ile düzenli
olarak içerik sunan sitelere abone olabilir ve çeşitli RSS istemcileri sayesinde içeriği anlık
olarak takip edebilir. Diğer taraftan, site yöneticisi veya sahibi bu hizmeti sunmak için bir takım
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teknik düzenlemeler yapmalı ve uygun formatta XML'i RSS istemcisi talep ettiğinde
göndermelidir (Güçdemir, 2012: 38).
İşletim sistemine göre kullanıcıların kullanabilecekleri RSS programları aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:
•
•
•
•
•
•
•

Windows Tabanlı RSS Okuyucular
Mac OS Tabanlı RSS Okuyucular
Cep Bilgisayarları İçin RSS Okuyucular
E-Mail (Outlook) Programları İçin RSS Okuyucular
Java Tabanlı RSS Okuyucular
Linux Tabanlı RSS Okuyucular
Web Tabanlı RSS Okuyucular

5.3. Wiki
“What I know is...” kelimelerinin baş harflerinden oluşan Wiki yazılımlar, katılımcıların
katkıda bulunarak oluşturduğu bilgi sayfalarıdır. “Bildiğim kadarıyla...” anlamında
çevirebileceğimiz bu kavramda ansiklopedi benzeri maddeler üzerinde katılımcıların bilgisi bir
araya toplanır. En bilinen uygulaması Wikipedia’dır (Brand Age, 2010: 66).
Wiki, kullanıcıların herhangi bir web tarayıcısını kullanarak web sayfası içerikleri
yaratmalarını ve bu içerikleri düzenlemelerini sağlayan bir sunucu yazılımıdır. Wiki, linkleri
destekleyen ve iç sayfalar arasında yeni sayfalar ve çapraz linkler yaratmaya olanak tanıyan
basit bir metin sistemidir. Wiki yapısıyla ansiklopedi hizmeti sunan Wikipedia.org en çok
tanınan ve kullanılan Wiki’dir. Wikipedia, 262 dil ve 12 milyondan oluşan konu başlığıyla en
büyük bilgi kaynağı olarak kabul edilmektedir (Güçdemir, 2012: 38).
Wiki, “GNU Özgür Belgeleme Lisansı” altında kullanıcıların yeni sayfa oluşturmasına,
sayfalarda düzenlemeler yapmasına ve bu sayfaları birbirine bağlamasına olanak sağlayan
bir Web uygulamasıdır. Gruplar, Wiki sayesinde kolayca büyük dökümantasyonlar
oluşturabilir. “Diff” özelliği sayesinde sayfanın önceki sürümleri görülebilir ve böylelikle
belgeler arasındaki sürüm farklılıkları takip edilebilir. Sayfalar arasındaki bağlantılar ve sayfa
biçimlemeleri sistem tarafından otomatik olarak yapılandırılacağından, bilgiye erişme ve bilgi
belgeleme wiki ile son derece kolaylaşmaktadır ve ayrıca son yapılan araştırmalar sonucunda
en çok tıklananlar arasında yerini almıştır (tr.wikipedia.org)
Wikilerin, çok önemli iki olguyu, bilgi paylaşımı ve işbirliğini bir arada barındıran
yapıları, onlara iş dünyasında da yer açmıştır. İş dünyasından Wikiler özellikle iç iletişim
alanında önemli bir kullanım sahası oluşturmuştur. Özellikle büyük ölçekli kurumlarda,
çalışanlar arasında ve çalışanlarla yöneticiler arasından bilgi paylaşımını artırmak amacıyla
Wikiler sıklıkla kullanılmaktadır (Karabulut, 2009: 166).
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5.4. Podcasting
“Podcast”, Apple'ın taşınabilir müzikçaları iPod'un adındaki pod ve İngilizcede "yayın"
anlamına gelen "broadcast" kelimesinin cast kısmı alınarak türetilmiştir. Podcastlar ilk defa
iPod için geliştirilmiş olmakla birlikte podcast tabiri günümüzde sadece iPod için kullanılmaz.
Podcast temel olarak, istenildiğinde herhangi bir ses dosyasını RSS aracılığıyla paylaşılmasını
sağlayan bir sistemdir. Podcasting'in ortaya çıkışındaki amaç, bireylerin kendi dinletilerini
dağıtmaları idi. Genellikle RSS yoluyla indirmek için internet üzerinden dağıtılan bir ses ya da
medya dosyasıdır.
Çoğunlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo programları, videolar vs.)
internet üzerinden -genellikle feed (bildirim) yoluyla- bilgisayar ve taşınabilir cihazlara (cep
telefonu, tablet vs.) indirilebilecek şekilde yayınlanmasıdır. Tipik olarak “Podcasterlar”
(Podcast yapanlar), “Video Bloggerlar” gibi, izleyicilerin tüketmesi için içerikleriyle ilgili
düzenli güncellemeler sunmaktadır. İçerikler, abone olanların bağlanması ve etiketlenmesi için
genellikle ses yoluyla sağlanmakta ve iTunes yoluyla indirme imkânları sunulmaktadır (Akar,
2010:106).
Kullanıcılar abonelik yöntemiyle bir dizi podcast’e ulaşabilir. Podcast’in
kalbinde RSS (really simple syndication) özellikleriyle birlikte, XML (extensible markup
language) dosyası yer almaktadır. Bu dosya ulaşılabilir olan tüm ögelerin ve bölümlerin listesini
barındırmaktadır. İçinde yer alan toplayıcı program, düzenli olarak kayıtlı dosyaları örneklenip
yeni bölümleriyle otomatik olarak güncelleştirmektedir. Podcast’in gezici bir enstrüman ile
dinlenebilmesi (PDA,cep telefonu,bilgisayar) onu etkin bir öğrenme aracı haline getirmektedir.
Podcast temel olarak, istenildiğinde herhangi bir ses dosyasını RSS aracılığıyla
paylaşılmasını sağlayan bir sistemdir. 2004 yılında kullanılmaya başlayan Podcast, yeni bir
yayın dağıtım sistemidir. Podcast sayesinde takip etmek istenilen radyo/televizyon programları
kaydedilip istenilen zaman, istenilen araçta izlenebilir.
Yeni Oxford Amerikan Sözlüğü 'Podcast' kavramını "radyo yayını ya da benzer bir
programın internetten çekilebilir ve kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini
sağlayan sayısal (dijital) kayıt" olarak tanımlamaktadır (Güçdemir, 2012: 39).
Podcasting, çevrimiçi yayının üyelik gibi yollarla kullanıcılara ulaştırılmasıdır. Birçok
podcast, MP3 ve görüntü dosyaları biçimlerinde olup RSS protokolüyle yayınlanır. Podcasting,
kullanıcılarının herhangi bir zamanda kullanabildikleri dergi ya da belgesel gibi eğitici yönü
olan yayınların hepsini içine almaktadır. Bu elemanlardan farkı duyma ve görme yoluyla
iletilmesidir.
Hızla ve çok fazla yolla genişleyen alan günümüzde özellikle eğitim amaçlı, tanıtım gibi
alanlarda ve hatta emniyetten sorumlu kurumların dahi güvenlik amaçlı kullanımına girdi.
Eğitim alanındaki işleviyle podcasting, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir zaman ve
yerde bilgiyi paylaşmalarını sağlayabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı uzaktan eğitimdeki
yeri önemlidir.
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“Vodcast” ise, Podcast üzerinden videolar sunabilmeye olanak veren sistemdir. Bu
özellik podcast’e en son olarak eklenmiştir.
Podcast’in avantajları, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
•
•
•
•
•

Herhangi bir zamanda izleme veya dinleme imkânı sunar
Tekrar tekrar izleme veya dinlemeye olanak verir
Ücretli veya ücretsiz abonelik sistemi sayesinde yeni bölümlere kolay erişim sağlar
İnternete bağlanan herhangi bir cihaz üzerinden kolayca yayın yapabilme olanağı
sunar
Çabuk değişen verilerin sık sık güncellenebilmesi
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Son dönemlerde, şirketlerin hem tüketicileri hakkında çok daha detaylı bilgi
edinebilmesini hem de ürünleri hakkında yapılan yorumları tüketicilerin tutumlarını,
tercihlerini, yaşamlarını ve isteklerini eş zamanlı olarak takip edebilmelerini sağlayan sosyal
medya araçlarından bloglar, RSS, Wiki ve Podcasting’in tanımı, kapsamı, avantajları, kullanım
alanları ve işlevlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Web 2.0, eş zamanlı bilgi paylaşımı sağlar.
2. İlk blog uygulaması Almanya’da başlamıştır.
3. Blog uygulamasının en az olduğu ülke Çin’dir.
4. Belirli bir konuda uzman kişilerin yazdığı ve düzenlediği tek
konulu blog sayfaları, “politik blog” olarak adlandırılır.
5. Podcast, günün belli saatlerinde izleme ve dinleme imkanı
sunar.

Doğru
( )
( )
( )
( )

Yanlış
( )
( )
( )
( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.D, 2.Y, 3.Y, 4.Y, 5.Y

1. “Blog” bir başka ifadeyle nasıl adlandırılabilir?
a. İnternete girişte kullanılan bir tür şifre
b. İnternette kullanılan bir tür notepad
c. Yazılan bir tür ders kitabı
d. İnternette yazılan bir hatıra defteri
e. İnternette yazılan bir tür seyir defteri
2. Aşağıdakilerden hangisi bir blog türüdür?
a. Fiziksel bloglar
b. Temasal bloglar
c. Yazınsal bloglar
d. Edebi bloglar
e. Metinsel bloglar
3. Aşağıdakilerden hangisi, “Topluluk Blogları”yla ilgili bir bilgi değildir?
a. Üyelik sistemine sahiptir.
b. Üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelir.
c. Sadece belirli bir konuda uzman kişilerin yazdığı yazılardan oluşur.
d. Yabancı literatürde “Community Blogs” olarak adlandırılır.
e. Kendilerine ait yazılımları kullanarak yayın yapar
4. “Kişisel Blog” nedir?
a. Üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen bloglardır.
b. Kişilerin tedavi edilmesi amacıyla hazırlanan bloglardır.
c. Birden fazla kişinin yazabildiği bloglardır.
d. Bireysel olarak oluşturulan, hobi ya da kişisel ilgi alanlarına odaklanmış bloglardır.
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e. Kurumsal bloglara alternatif olarak yaratılan görev bloglarıdır.
5. RSS’nin açılımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a. Rich Sacre Sumner
b. Rich Site Summary
c. Rich Search Sum
d. Ram Site Sum
e. Roar Site Sum

Yanıtlar: 1.e, 2.b, 3.c, 4.d, 5.b,
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6. SOSYAL MEDYA ARAÇLARI - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.Mikro Bloglar
6.1.1 Anlık Durum Paylaşımı - Twitter
6.1.2 Fotoğraf Paylaşımı - Instagram
6.1.3 Lokasyon Paylaşımı - Foursquare
6.2.Sosyal Paylaşım Ağları
6.2.1. Facebook
6.2.2. MySpace
6.2.3. Linked-in
6.2.4. Video Paylaşımı: Youtube ve Dailymotion
6.2.5. Pinterest
6.2.6. Flickr

94

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Twitter sık kullanılan bir sosyal medya aracı mıdır?
2. Sosyal paylaşım ağlarında ne yapılır?
3. MySpace nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Twitter, Instagram ve
Fourquare’in tanımı ve
özelliklerini sıralayabilmek
Facebook, MySpace,
Linked-in, Youtube,
Dailymotion, Pinterest ve
Flickr’ın tanımı ve
özelliklerini anlatabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Twitter

•

Sosyal Paylaşım Ağları

•

Foursquare

•

Facebook
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Giriş
Bu bölümde, bir önceki bölümde bıraktığımız yerden, sosyal medya araçlarını
incelemeye devam edeceğiz. Bu noktada, sosyal medya araçlarından mikro bloglar olarak
tanımlanan Twitter, Instagram ve Fourquare ile sosyal paylaşım ağları olan Facebook,
MySpace, Linked-in, Youtube, Dailymotion, Pinterest ve Flickr, ana hatlarıyla
değerlendirilecektir.
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6.1.Mikro Bloglar
Blog uygulamalarına benzemekle birlikte daha çok anlık girdi yapılmasını sağlayan,
uzun metinler yerine kısa cümlelerin aktardığı uygulamalardır. Mikro bloglar, bloglardan daha
sınırlı kapsamı olan alanlar olarak tanımlanırlar. Mikro blog üzerinden yapılan paylaşımlar, kişi
ya da kurumların istekleri doğrultusunda sınırlandırılabilir. İçerik oluşturmak açısından ise
normal bloglarda olduğu gibi çok fazla kelime ve görsel kullanmaya gerek yoktur.
Mikro bloglar insanların o anda ne yaptıkları ile ilgili genellikle 140-200 arasında
karakter kullanarak yayımlamasına izin verir. Mikro blogları aktif olarak kullanan şirketlerden
bazıları; Dell, New York Times, BBC olarak sıralanabilir. Türkiye’de birçok firma TTNET
firması twitter hesabı üzerinden kullanıcılarına destek hizmeti vermekte ve müşterilerinin
sorunlarına alternatif çözümler sunmaktadır. Mikro blog sitelerinin en önemli özelliklerinden
birisi de hızlı güncellenebilmesidir. Ayrıca kurumlar kendileri ile ilgili güncel haberleri kısa
süre içinde hedef kitleleri ile mikroblog sayfaları üzerinden paylaşabilmektedir (Eşiyok, 2014:
1).
En bilinen türleri Twitter, Foursquare, Friendfeed, Tumblr, MySpace, LinkedIn,
Google+’dır. Paylaşılan kısa metinlere linkler eklemek vasıtasıyla görsel ve diğer içerik türleri
kullanılabilir. (Brand Age, 2010: 66).
Mikro Bloglar birçok farklı amaçla hayata geçirebilen, mantalitesi kısa, öz olarak bilgi
paylaşımına dayalı yapılardır. Anlık durum, lokasyon, fotoğraf paylaşımı günümüzün en
popüler mikro Blog kullanım alışkanlıklarıdır.

6.1.1. Anlık Durum Paylaşımı – Twitter
Örnek mikro blog uygulaması olarak ele alınabilecek olan Twitter, kullanıcılarına Tweet
(Cıvıldama) adı verilen 140 karakterlik metinler yazma imkânı veren, çeşitli araçlarla daha
etkin kullanılabilen bir yeni nesil iletişim aracıdır. Kullanıcılar tarafından atılan bu Tweet'ler
herkes tarafından görülebilir. Günümüzde Twitter’da her dakika ortalama 98 bin Tweet
atılmaktadır (en.wikipedia.org).
Twitter’daki temel mantık, düşünülenin, hissedilenin ya da gündem konuları hakkındaki
yorumların, en fazla 140 karakter kullanarak, takipçilerle paylaşılmasıdır. Tweetler
gizlenmediği takdirde, yazılanlar hesaba bakan herkes tarafından görülebilmektedir.
Twitter’da, kullanılan kelime sayısının mesajlarda geçiş yoğunluğuna göre listelendiği bir
sistem de bulunmaktadır. Bu sistemin adı “Trending Topics”dir. Trending Topics ile o zaman
diliminde Twitter’da en çok konuşulan konular liste halinde kullanıcılara sunulmaktadır.
Twitter, sosyal ağlar arasında gittikçe popüler olmakta ve milyonlarca kullanıcısı sayısı ile
internet üzerinde etkisini arttırmaktadır (Güçdemir, 2012: 42).
Twitter, önemli bir mikro-blog örneği olmasının yanı sıra, en çok kullanıcıya hitap eden
bir mikro-blog örneğidir. Twitter cep telefonlarında dahi kullanılabilir bir araç haline geldiği
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için zaman ve mekân kaygısı olmadan anlık iletişim ve paylaşım gerçekleştirebilmesidir. Bunun
yanı sıra; içerik tartışılabilinir, yorumlanabilinir ve hatta beğenilmeyen içeriklere müdahale
edilerek anında değişiklik gerçekleştirilebilinir. Twitter bu özellikleri nedeniyle sosyal ağ
özellikleri de taşımaktadır. Twitter hem bireysel hem de kurumsal anlamda haber, iletişim,
bilgi, reklam ve eğlence amaçlı kullanılmaktadır.

6.1.2. Fotoğraf Paylaşımı – Instagram
Fotoğraf tabanlı mikro blog uygulaması olarak bilinen Instagram, ücretsiz fotoğraf
paylaşma programıdır. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf
üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Twitter’ın da dahil olduğu, sosyal medya
servisleriyle paylaşma imkanı tanımıştır. Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline
sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid efekti verilmiş resimler hazırlayabilmek ve cep
telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3’lük çerçeve oranıyla çekim yapabilmektir
(en.wikipedia.org).
Instagram sosyal ağ özellikleri ile oldukça popüler olan bir fotoğraf paylaşım
uygulamasıdır. Günde 40 milyon fotoğraf paylaşımı, saniyede 8.600 beğeni ve 1.000 yorum
yapılmaktadır. Şu anda 90 milyon aktif kullanıcıya sahiptir.
Instagram’ın bu kadar hızlı yayılmasında sosyal medya platformlarıyla entegre
çalışmasında yatmaktadır. Uygulama kullanılarak hazırlanan fotoğraflar Facebook, Flickr,
Twitter, foursquare ve Tumblr üzerinden paylaşılabilmektedir. Instagram, Nisan 2012′de
Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınmıştır. Instagram uygulaması ile en basit ve
sıradan bir fotoğraf, uygulanan birkaç farklı efektlerle göz kamaştırıcı olabilmektedir.

6.1.3. Lokasyon Paylaşımı – Foursquare
Foursquare, lokasyon bazlı çalışan bir mikro blog sitesi, taşınabilir cihazlar için yazılım
ve aynı zamanda bir oyundur. Kullanıcılar mobil site üzerinden, kısa mesajla ya da cep
telefonları üzerine kurdukları Foursquare yazılımıyla bulundukları mekanları
işaretleyebilmekte ve bıraktıkları notlarla belli bir lokasyon hakkında bilgi verebilmektedirler.
Özellikle hizmet sektörü açısından oldukça etkin sonuçlar yaratan bir sisteme sahiptir
(foursquare.com).
Foursquare, akıllı telefon uygulamasıyla, kullanıcılara diğer kullanıcıları görmelerine
ve yeni yerlere gitmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Bu uygulama, “gez, gör, paylaş” mantığını izlemektedir. Sosyal paylaşım endüstrisi,
insanlar bir şeyi seviyorsa diğerlerinin de onu sevebileceği görüşündedir. İnternet üzerinde
kullanıcılar genellikle Twitter ya da Facebook üzerinden ağlarında olan arkadaşlarına öğle
yemeği için nereye gidebileceklerini, ne satın almaları gerektiği ya da bir sorunu nasıl çözmeleri
100

gerektiği ile ilgili öneriler almaktadır. Bu tür sosyal ağlardan şirketler de faydalanır. İnsanların
nereye gittiği, neleri sevdiği ve gidilen yerlerle ilgili yaptığı yorumları, kuruluşlar takip etmeyi
ister. Google’da 6 milyondan fazla şirket Places (yerler) sayfasını kullanmaktadır.
Kullanıcılardan elde edilen veriler şirketlerin pazarlama stratejilerine katkı sağlamaktadır
(Güçdemir, 2012: 46)

6.2. Sosyal Paylaşım Ağları
Bu platformlarda kişiler yeni arkadaşlıklar kurup, eski arkadaşlarına ulaşıp, kendi
tercihleri doğrultusunda paylaşım yapmaktadırlar. Uygulamalar her türlü içeriği paylaşmaya
imkan tanıdığı için kullanımı cazip hale gelmektedir. Bu yapılarda aynı zamanda gruplar
oluşturmak, etkinlikleri duyurmak ve diğer uygulamalar ile etkileşime girmek mümkündür
(Brand Age, 2010: 66).
Sosyal paylaşım ağları, her alanda yaşanan değişimin merkezini oluşturmaktadır. Sosyal
paylaşım ağları tek bir ortak kaynak üzerinden birbirine bağlanan insan grupları olarak
tanımlanabilir. Bu ağlar web siteleri üzerinden kullanıcıların tanımladıkları bir profil hesabı
yaratmalarına izin vermektedir. Örneğin ortak bir kaynaktan üye olan kullanıcılar, diğer
kullanıcıların hesaplarını görebilir ve bu kullanıcıları arkadaş listesine ekleyebilir. Günümüzde
bu tür ağlar çoğunlukla sosyal tanıdığınız veya yeni arkadaş olduğunuz insanlarla kolayca
iletişim kurabilmenizi sağlamaktadır. Bu tür paylaşım ağlarına en iyi örnekler, Facebook,
MySpace, LinkedIn ve YouTube’dur (Güçdemir, 2012: 40).
Sosyal ağlar yalnızca, internet üzerinde kişisel profil yaratmaktan ibaret değildir.
Sosyolojide üçüncü mekan, insanların toplandıkları alanları ifade etmek için kullanılmaktadır.
Sosyolog Ray Oldenburg, bu alanların toplum hayatındaki önemini ortaya koymakta, birinci
(ev) ve ikinci (iş) mekanların aksine üçüncü mekanların insanların endişelerini bir kenara
bırakıp, insanların arkadaşlık ve sohbetten keyif aldıkları mekanlar olduğunu belirtmektedir.
Bu bağlamda, internet ortamındaki ilk sosyal ağın Usenet olduğu söylenebilir. 2000’li yıllara
kadar haberlerin, yazıların gönderilmesine olanak sağlayan, tartışma ve paylaşım grupların
oluşturulabildiği yapısıyla çok popüler olan Usenet, yeni sosyal ağların çıkmasıyla popülerliği
kaybetmiştir (Karabulut, 2009: 161).
Sosyal paylaşım ağları yeni oldukları için çoğunlukla genç kuşakları hedeflemektedir.
MySpace.com ve Facebook. com gibi sosyal ağ siteleri çoğunlukla, 25 yaş altı genç kuşaklar
tarafından tercih edilmektedir. İlk sosyal paylaşım ağları 1990’lı yılların sonunda
oluşturulmaya başlamıştır. Bu alanda öncül olan ilk sosyal paylaşım ağı 1997 yılında kurulan
SixDegrees’dir. Ancak bu site 2000’li yıllara gelindiğinde, alternatif uygulamaların
tanımlanmaması nedeniyle etkinliğini kaybetmiştir (Binark v.d, 2009: 27).
Web 2.0 araçlarından olan sosyal ağlar resim, video, içerik, profil gibi bir çok konuda
paylaşım ve etkileşim sağlayarak milyonlarca kullanıcıyı kendisine çekmiş internet kullanıcıları
arasında oldukça yaygınlaşmıştır.

101

6.2.1. Facebook
En bilinen Web 2.0 uygulamalarından biri Facebook sosyal ağ uygulamasıdır.
Kullanıcılarının oluşturduğu ağlarda farklı izin seviyelerinde özel veya herkese açık yazılarla
kullanıcıların birbiri ile bağlanmasını, gruplara katılmasını ve diğerleri ile kaynakların
paylaşılmasını sağlayan çevrimiçi sosyal ağ yazılımıdır (Gülbahar, Kalelioğlu ve Madran
2010). Facebook, “insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verişini amaçlayan
bir sosyal web sitesi olarak tanımlanmaktadır". Kullanıcılar Facebook sitesinden ayrılmadan
Amazon’dan alış veriş yapabilmekte, OCLC’nin WorldCat katalogunu tarayabilmekte,
kullandıkları diğer sosyal ağlar (örneğin, Linkedin) ve paylaşım siteleriyle (örneğin, Slideshare)
Facebook arasında bağlantı sağlayabilmekte ve Facebook’a gönderdikleri mesajları aynı anda
diğer sosyal ağlarda ve Twitter gibi mikro-günlük (microblogs) sitelerinde de
yayımlayabilmektedirler (aktaran Korkmaz, 2009: 110).
Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg, tarafından 2004 yılında “The
Facebook” adıyla kurulan site, kısa bir zaman içinde Harvard öğrencilerinin yarı- sından
fazlasına ulaşmıştır. Kullanım yaygınlığı gittikçe artan Facebook, Boston’daki MIT, Boston
Üniversitesi ve Boston College gibi diğer üniversitelerden de üye kabul etmeye başlamıştır.
Siteye dâhil olan okullarının sayısının gittikçe artmasıyla, 2004 Aralık ayında sitenin kullanıcı
sayısı 1 milyona ulaşmıştır. Başlangıçta “The Facebook” olan sitenin adı 2005 Ağustos’ta 200
bin dolara Facebook.com olarak değiştirilmiştir. 2005’in sonlarına doğru site, İngiltere ve
Kanada’daki üniversiteleri de üyeliğe kabul etmeye başlamıştır. Aynı yılın sonunda, ABD,
Kanada, Meksika, İngiltere, Avustralya; Yeni Zelanda ve İrlanda’daki 25.000’in üzerinde
üniversite sisteme katılmıştır. 2006 yılına gelindiğinde site, bir yandan üniversite ağını
genişletirken diğer yandan kullanıcılarının lise öğrencisi arkadaşlarını da arkadaş listelerine
ekleyerek üyeliğe davet etmesini sağlamıştır. Eylül 2006’da Facebook, e-posta adresi olan tüm
internet kullanıcılarını üyeliğe kabul etmeye başlamıştır. Bugün Facebook dünyanın en yaygın
toplumsal paylaşım ağı haline gelmiş ve kullanımı tüm dünyada hızla yaygınlaşan site,
Google’dan sonraki en değerli firmalardan biri olmuştur (Toprak vd., 2009’dan aktaran
Korkmaz, 2009: 110).
Facebook kullanıcılarının her gün en az bir kere Facebook sitesine girdiği, Facebook
üzerinde kullanıcıların etkileşim sağlayabildiği 900 milyonun üzerinde uygulama olduğu,
ortalama bir Facebook kullanıcısının yaklaşık 130 arkadaşa sahip olduğu dikkate değer veriler
olarak karsımıza çıkmaktadır. Facebook sosyal ağ uygulamasının en önemli özelliklerinden biri
yüksek verimde iletişim ve etkileşim ortamı sağlamasıdır (jret.org)
Facebook akla gelen ilk sosyal ağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Facebook tüm dünyada
hızla yaygınlaşmıştır ve ile 1 milyar 230 binden fazla aktif kullanıcısı vardır ve bu da
internetworldstats.com sitesine göre toplam 2.405.518.376 kişi olan internet kullanıcısı rakamı
içinde çok önemli bir orana sahiptir. (internetworldstats.com). Ülkemizde ise her 10 internet
kullanıcısından 9’u aktif olarak Facebook kullanmaktadır.

102

6.2.2. MySpace
MySpace sanal ortamda kullanıcı denetiminde iletişim ve arkadaşlıklar kurulabilen,
kişisel profillerin, blogların, grupların, resimlerin, müzik ve videoların barındırılabileceği bir
sosyal iletişim web sayfası'dır. Önceki Genel Merkezi Beverly Hills'te iken 16 Mart 2007'de
sahibi News Corporation'un bulunduğu New York'a taşınmıştır (tr.wikipedia.org).
MySpace özellikle henüz ünlü olmamış grup ve şarkıcıların yararına bu genç sanatçı
adaylarına herhangi bir ücret vermeden şarkılarını siteye yükleyip büyük kitlelere sunma
imkânı verir.
MySpace yüklenen müzik eserlerinin telif hakkını yükleyen kişilerden alamaz, yani
MySpace bir nevi bedava reklam sitesidir. MySpace'e fotoğraf ve kişisel bilgi eklenebilir. Bu
eklenen bilgi "privacy" ayarları tarafından korunmaktadır, dolayısıyla kullanıcılar profillerinin
içeriklerini istediği kişilerle paylaşabilir. Ancak ABD'de çıkan "Patriot Act" yasası ABD
hükümetine gizli olan profillere bile giriş hakkı sağlamıştır, eleştirilere maruz kalan bu yasa
hâlâ yürürlüktedir.
30 Haziran 2011 tarihinde Specific Media tarafından satın alınan internet sitesi
30.000.000 ABD Doları değerinde bir bedelle el değiştirmiştir (tr.wikipedia.org).

6.2.3. Linked-in
Sosyal ağ sitesi olan Linkedin, profesyoneller için geliştirilmiştir. Aralık 2002’de
kurulmuş fakat Mayıs 2003’te kullanıma girmiştir. Esas olarak profesyonel ağlar için
kullanılmaktadır. Şubat 2012’deki Linkedin raporlarına göre 200’den fazla ülkeden 150
milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktdır. (en.wikipedia.org).
Dünyanın birçok ülkesinde yaygın biçimde kullanılan LinkedIn, internet üzerinde var
olan dünyanın en büyük profesyonel ağıdır (press.linkedin.com). Linkedin,
tüm
profesyonellere gerçek ve etkili bir iletişim ağı kurma, network geliştirme fırsatı vermektedir.
Bu sosyal ağ içinde iş çevresi geliştirilebileceği gibi potansiyel yeni işbağlantıları da
kurulabilmektedir.

6.2.4. Video Paylaşımı: Youtube ve Dailymotion
Youtube ve Dailymotion bu alanda en çok bilinen kanallardır. Bu siteler video
yükleyerek paylaşılmasını sağlayan uygulamalardan oluşur. Birçoğu diğer sosyal medya
kanallarıyla uyumlu çalıştığı için paylaşım kendi platformlarının ötesine uzanır. Youtube,
Vimeo, İzlesene, Dailymotion bunlardan bazılarıdır (Brand Age, 2010:66).

103

Örnek bir kaynak olarak Youtube’u ele alırsak eğer; Youtube, dünyanın en büyük video
paylaşım sitesidir. Youtube yapısı sistem üzerinden video yüklenip, başkaları tarafından
yüklenen videoların izlenebilmesine olanak sağlamaktadır. Diğer taraftan bu sistem sadece
video görüntüleme amaçlı olmaktan öte müzik kutusu olarak kullanılabilmekte, hatta bu tür
video paylaşım siteleri, tüketiciler şikâyetlerini ya da ürünlerle ilgili kötü deneyimlerini diğer
kullanıcılar için ulaşılabilir hale getirmektedir (Güçdemir, 2012: 43).
“Broadcast Yourself”, (kendini yayınla) sloganıyla yola çıkmıştır. 2006’da Google
tarafından satın alınmıştır. YouTube müzik kutusu olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca bu tür
video paylaşım sitelerinde tüketiciler şikâyetlerini ya da ürünlerle ilgili kötü deneyimlerini
diğer kullanıcılar ile paylaşabilmektedir. Bu da şirketler için bir tehdit oluşturabilmektedir
(Brown, 2009: 164). İnternet ortamında bir ekol yaratarak kendisinden sonra açılacak birçok
siteye ilham kaynağı olmuştur. Başlangıçta sadece belirli bir boyutta, belli bir hedef kitlesi olan
bu site gitgide gelişerek ve tanınarak gelişimini sürdürmüş, günlük 1 milyar tekil hite ulaşmış
ve ABD Başkanı’ndan uluslararası firmalara kadar birçok kişi, kurum ve kuruluşun
kişisel/kurumsal kanalını oluşturduğu ve Google’ın 1.65 milyar ABD Dolarına satın aldığı bir
fenomen olmuştur.

6.2.5. Pinterest
İngilizce Pin (iğne) ve interest (ilgi alanı) kelimelerinden türeyen bu sosyal ağ, internette
beğenilen görselleri profile yüklemeye yardımcı olmaktadır. İlk kez Aralık 2009'da Ben
Silbermann, Evan Sharp ve Paul Sciarra tarafından kavramsallaştırılmıştır. 2010 yılında sosyal
medya platformları arasına dahil olan Pinterest, 2011 yılında büyük bir patlamayla popülerlik
kazanmıştır (tr.wikipedia.org). Görsel içeriğe dayanan site, kısa sürede üye sayısını 10 milyona
çıkarmıştır. Pinterest, markalardan kişilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesi bulunmaktadır.
(sosyalmedyahaber.com).
Pinterest kullanıcıları, sanal bülten panosunda beğendikleri resim ve videoları diğer
kullanıcılarla paylaşmaktadır. Kullanıcılar, yüklediği resimlerin dışında çevrimiçi olarak
izledikleri ve buldukları ya da websitelerinden seçtikleri resim ve videoları da ağları içinde
yayınlayabilmektedir. Buradaki amaç, ortak ilgi alanları olan kullanıcıların birbirleriyle resim
ve video paylaşmalarıdır (Güçdemir, 2012: 45).
Pinterest; bilgisayar, akıllı telefon veya tabletler üzerinden kullanılabilir.
Pinterest; Android, iOS ve Windows Phone gibi çok kullanılan işletim sistemleri ile tam
uyumludur. Pinterest'in Türkçe dil desteği de mevcuttur.
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6.2.6. Flickr
Flickr 2004 yılında Ludicorp tarafından geliştirilerek kurulmuştur. Kurucuları, Caterina
Fake ve bilgisayar programcısı Stewart Butterfield’dır. Yahoo, Mayıs 2005’te flickr’ı 35
milyon ABD dolarına satın almıştır. Flickr, bir fotoğraf paylaşım sitesidir. Çevrimiçi topluluk
araçları, fotoğrafları etiketlemeye yardımcı olmaktadır. Flickr, Nisan 2008’de video
paylaşılmasına da izin vermeye başlamıştır (Brown, 2009: 169).
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Uygulamalar

106

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal medya araçlarından mikro bloglar olarak tanımlanan Twitter,
Instagram ve Fourquare ile sosyal paylaşım ağları olan Facebook, MySpace, Linked-in,
Youtube, Dailymotion, Pinterest ve Flickr’ın ana hatlarıyla tanımları, kapsamları, işlevleri ve
özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

1. Mikro bloglar, 1.000 karakterden fazla yazmaya izin verir.
2. Linked-in bir mikro blogdur.
3. Youtube’un kurucusu Elon Musk’tır.
4. Pinterest; bilgisayar, akıllı telefon veya tabletler üzerinden
kullanılabilir.
5. Vimeo, bir video paylaşım sitesidir.

Doğru
( )
( )
( )
( )

Yanlış
( )
( )
( )
( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.Y, 2.D, 3.Y, 4.D, 5.D

1. Bir dönem 140 karakter dendiğinde akla gelen ilk gelen sosyal medya aracı hangisidir?
a. MySpace
b. Facebook
c. Blog
d. Twitter
e. Galaksi
2. “Trending Topics” nedir?
a. Konulara göre trendleri belirleyen harita
b. Modada trendlerin sıralanması
c. İnsanların moda konusunda en fazla üzerinde durdukları konular
d. Tredn olmaya aday konular
e. Twitter’da kullanıcılara sunulan en çok konuşulan konular listesi
3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağ değildir?
a. Facebook
b. MySpace
c. LinkedIn
d. YouTube
e. mynet.com
4. Facebook kaç yılında kurulmuştur?
a. 1988
b. 1984
c. 1994
d. 2004
e. 1999
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5. Facebook’un kurucusu kimdir?
a. Marc Antoinette
b. Marc Sugar
c. Marc Anthony
d. Marc Faber
e. Mark Zuckerberg

Yanıtlar: 1.d, 2.e, 3.e, 4.d, 5.e,
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7. İTİBAR, KİMLİK, İMAJ VE SANAL ORTAMDA KURUMSAL
İTİBAR YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

İtibar Yönetimi Kavramı
7.1.1. Kurumsal İtibarın Oluşturulması
7.1.2. Kurumsal İtibarın Yönetilmesi
Kurum Kimliği
İmaj Kavramı
İnternetin Gelişimiyle Kurumsal İtibar Yönetiminde Yaşanan Değişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kurumlar neden iyi bir itibara ihtiyaç duyar?
2. Kurum kimliği nedir?
3. İnternetin gelişimi, kurumsal itibar yönetimini hangi yönde etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İtibar
yönetimi
Konunun
ayrıntılı
kavramına
ek
olarak, olarak çalışılması ve güncel
kurumsal
itibarın örneklerin incelenmesi
oluşturulması ve yönetilmesi
sürecini anlatabilmek
Kurum
kimliği
Konunun
ayrıntılı
kavramını tanımlayabilmek
olarak çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
İmaj
açıklayabilmek

kavramını

Konunun
ayrıntılı
olarak çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

İnternetin gelişimiyle
Konunun
ayrıntılı
kurumsal itibar yönetiminde olarak çalışılması ve güncel
yaşanan
değişimi
ifade örneklerin incelenmesi
edebilmek
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Anahtar Kavramlar
•

İtibar yönetimi

•

İmaj

•

Kurum kimliği
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Giriş
Bu çalışmanın son 3 bölümünde, kuruluşların yaptığı sosyal medya projeleri ve bu
projelerin kurumsal itibara etkileri de inceleneceği için, bu bölümde kurumsal itibar yönetimi,
kurumsal imaj ve kurum kimliği kavramı bir ön bilgi olarak anlatılmış, sanal ortamdaki
gelişmelerin kurumsal itibar yönetimine etkilerine dair bilgiler verilmiştir.
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Halkla ilişkiler çalışmalarında, özellikle öne çıkan imaj, kimlik ve itibar kavramlarının
aynı zamanda kişi ve kurumların, yürütülen iletişim çalışmalarının bir çıktısı olarak
değerlendirdikleri unsurlar olması, bu kavramlara hem uygulama alanında hem de akademik
alanda önem atfetmektedir. Kurumlar özelinde birbirine bağlı ve bağımlı olan bu unsurların biri
olmadan diğer düşünülemez. Bir kurum kazandığı kimliğiyle öne çıkmakta, sahip olduğu
imajıyla hedef kitlesinin zihninde şekillenmekte, itibarıyla kalıcı olabilmekte ve varlığını
sürdürebilmektedir.

7.1. İtibar Yönetimi Kavramı
İtibar, bir şirketin ya da endüstrinin genel bir değerler dizisine dayanan güvenirliliği,
güvene layık oluşu, sorumluluğu ve yeterliliği (gücü) hakkında çok sayıda kişisel ve kolektif
yargıdan oluşmuş bir bütün olarak tanımlanmaktadır (Okay ve Okay , 2007: 378).
İtibarın sözlük anlamı ise “Saygınlık, borç ödemede güvenilir olma durumu” olarak
geçmektedir (tdk.org.tr).
Kurum itibarının maddeler halinde bir diğer tanımı da aşağıda yer almaktadır (Renkver,
2010):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bir kurumun zaman içinde sosyal ortakları nezdinde oluşan yansıması
Bir kurumun yarattığı güvenin toplam pazar değeri içindeki katkı payı
Kurumun elle tutulmayan değerlerinin taşıyıcısı
Kurumun yarınının gündeminin bugünden yönetimi
Paydaşların güveninin sürdürülebilir kılınması
Üretme, satma ve para kazanma dışında yönetilen bir alan
Bir kurumun en değerli varlığı
Bir kurumun tutarlı, dolayısıyla belli koşullarda öngörülebilir şekilde davranmasını
beklemek
Bir kurumla ilgili bütün deneyim, izlenim, inanç, duygu ve bilgilerin karşılıklı
etkileşiminin net sonucu
Kurumdaki akılcı ve duygusal olanların karması

Son zamanlarda itibar rekabeti gittikçe önem kazanan bir kavram haline gelmektedir.
İtibar bir şirket için stratejik bir varlıktır. İtibar yönetiminin özünde bir şirketin gerçek, belirgin
değerleri ve kimliğinin paylaşılması ve açıklanması yatmaktadır. İtibar yaratmanın esasında
kasılmak veya kimliği abartılı bir şekilde ifade etmek yoktur. Tam tersine itibar yönetimi, öz
faydaların açıklandığı rekabetçi avantaj sağlayan bir kaynaktır (Sakman, 2003: 9).
Güvenin özünde özgürlük vardır. Özgürlük ise yaratıcılığı, mutluluğu getirir. Bu
nedenle güven, gelişmenin de temelidir. Güven, sınırlı bir şekilde kurallara uymaktan öte
beklentileri karşılamaktır. Ancak, güven yanılma ve aldatılma riskini de içerdiğinden
kırılgandır. Buna rağmen, güvene dayalı ilişki, güce dayalı ilişkiden daha sağlıklıdır. Güveni

117

kurumsallaştırabilen toplumlar karşılıklı bağımlılığı ve işbirliği olanaklarını artırarak
girişimciliği ve gelişmeyi mümkün kılarlar (Argüden, 2003: 9).
Elbette, itibarın özünde güven ve karşılıklı anlayış yatmaktadır. Karşılıklı anlayışın
sağlanması ve itibarın korunması için itibar sahibinin sosyal paydaşlar, çalışanlar, yatırımcılar,
tedarikçiler ve çevresi arasında tutarlı bir ilişki geliştirmesi gerekmektedir. Kurumsal itibar
aslında soyut bir nitelik olmasına rağmen somut olarak hissedar değeri yaratır. Çünkü itibar bir
kurumun iç ve dış ortamlarındaki rekabetçi pozisyonuna katkıda bulunur (turk.net).

7.1.1. Kurumsal İtibarın Oluşturulması
İtibar bir anlamda imaj yaratımı ve yaratılan imajın korunması sürecidir. Bu süreç kimi
köklü kurumlar için kolay uygulanabilir iken, kimi kurumlar için uzun yıllara yayılan bir
iletişim yönetiminin hedefi olabilmektedir. Sadece kuruma değil, kurumun yöneticilerinden, en
alt kademede çalışanlarına kadar herkesin taşıması gereken ortak bir sorumluluktur.
İtibar, firmanın bütün hissedarları – yatırımcılar, müşteriler, alıcılar, çalışanlar, destek
sağlayanlar, ortaklar, satıcılar, medya, finans uzmanları, özel çıkar grupları, politikacılar,
sendikalar vb. tarafından benimsenen görüşlerin toplamıdır. Kurum itibarı, bir kuruluşun
değişen ve dinamik yönlerini ifade eder. Kurum itibarı, kuruluştan ayrı olarak ölçülebilen ve
gözlemlenebilen bir fenomendir (Okay ve Okay , 2007: 379).
Son zamanlarda itibar rekabeti gittikçe önem kazanan bir kavram haline gelmektedir.
İtibar bir şirket için stratejik bir varlıktır. İtibar yönetiminin özünde bir şirketin gerçek, belirgin
değerleri ve kimliğinin paylaşılması ve açıklanması yatmaktadır. İtibar yaratmanın esasında
kasılmak veya kimliği abartılı bir şekilde ifade etmek yoktur. Tam tersine, itibar yönetimi,
gerçek öz faydaların açıklandığı gerçekçi bir süreç ve rekabetçi avantaj sağlayan bir kaynaktır
(Sakman, 2003: 9).
İtibarın oluşturulmasındaki temel duygu güvendir; güvenilir olmak ise ana unsurdur.
Vaat edilen ve üretilenin, uygulananın tutarlılığı, eylemlerin nedenlerini söylemek, kurallara
uymak, beklentileri karşılamak, kalite sunmak, sözünde durmak, hatayı kabullenmek, adil
olmak gerekmektedir. Bu doğrultuda, kurumsal itibarın oluşturulmasında çeşitli etkenler vardır
(Okay ve Okay, 2007: 382).
•
•
•

Kurumsal iletişim ve kurum kimliği
Sosyal sorumluluk
İcra kurulu başkanı (CEO)

Kolay kazanılamayan itibar, yanlışlarla bir o kadar kolay zedelenebilmektedir. Bu
sebeple sürekli yatırım yapılması gereken bir imaj bankası olduğu söylenebilir.
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İtibar kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuç değil, yönetilerek geliştirilebilen bir
değerdir. İtibar, kurumların çeşitli paydaşları ile olan ilişkilerinde gösterdikleri tutarlı
davranışların sonucunda kazanılabilir. İtibarı yüksek olan kuruluşlar, pazarlama faaliyetlerini
rakiplerine göre daha az maliyetle yürütebilirler; dağıtım kanalları ile pazarlıklarında daha iyi
sonuçlar alabilirler; yeni müşteri edinme veya eski müşterilere yeni ürünler sunmada daha
başarılı olabilirler ve rakiplerinden gelecek tehditlere karşı koyabilmek için müşterilerini
kaybetmeksizin zaman kazanabilirler (Bozkurt, 2011: 151).

7.1.2. Kurumsal İtibarın Yönetilmesi
Kurumsal itibarın yönetilmesi yeni bir yatırım, yeni bir teknolojik harcama, olmayan bir
şeyin icat edilmesi gibi bir şey değildir. Kurumsal sistemlerde zaten var olması gereken bir
öğedir (Kadıbeşegil, 2007:155).
Kurumlar itibarlarından ve itibarlarının zamana bağlı süreçler üzerindeki etkilerinden
kaçamazlar. Faaliyetler kısa bir zaman diliminde değiştirilebilse bile itibar bir gecede
değiştirilemez. Kurumlar rakipleri üzerinde sürdürülebilir bir avantaj elde edebilmek için;
piyasaya yeni ürünler sunmalı, kaliteden ödün vermemeli, güven ve itibar konularına önem
vermelidir. Pazarların global hale gelmesi homojenliklerini artırmış ve kurumları yeniden
yapılanma yönünde teşvik etmiştir. Çok sayıda rakibin bulunduğu bir ortamda farklılaşma, bir
kurumun sahip olduğu itibarın unsurlarını güçlendiren ve teşvik eden sağlam kurumsal
uygulamalar üzerinde yükselmesi halinde doğrulanabilir (Akmehmet, 2006: 33-34).
Kurumsal itibar yönetimi her ne kadar soyut bir kavram olsa da ölçülebilir bir
niteliktedir. Dolayısıyla işletmelerin itibarlarını yönetebilmeleri için ilk koşul tüm paydaşlarını
dikkate alarak itibar ölçümü yapmalarıdır; çünkü ölçümleme yapmadan, paydaşların işletme
hakkında ne düşündüğü bilinemez, bu bilinmeden de itibarı yönetmek mümkün değildir. Bu
nedenle işletmeler çeşitli ölçütler geliştirerek performans ölçüm sistemlerine itibar ölçümünü
de eklemelidirler (Bozkurt, 2011:165).
İtibar yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz
(Renkver, 2010):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İtibar açlığı tehlikelidir, gösterişe kaçar.
İtibar ‘meşhur olmak’ değildir.
İtibar parayla satın alınmaz, kazanılır.
Yönetilemeyen itibarı başkaları (rakipler) yönetir.
İtibar yönetimi sadece pazarlama ve halkla ilişkiler departmanına bırakılmaz.
İtibarsızlaştırmak, bir strateji olarak kullanılabilir.
İtibar kolay gider, önemi ancak gidince anlaşılır.
Giden itibarı kazanmak çok zor bir iştir.
İtibar finansal performansla yakından ilgilidir.
İtibar unsurları birbirini, özellikle olumsuz yönde etkiler.
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•
•
•
•

Trenddir ama moda değildir.
İtibarın yönetimi, kuruluş için her şey yolundayken başlar.
Tüm paydaşlar dikkate alınmalıdır.
Paydaşlarla ilişki, iletişim ayrımı yanıltabilir.

7.2. Kurum Kimliği
Kurumsal kimlik söyleminden akla gelen kurumun logosu, kullanılan renkler ve
amblemi gibi görsel unsurlar olmakla birlikte, kurum kimliğini belirlemede, açıklamada
yetersiz kalmaktadır. Zira, kurum kimliği görsel unsurları içine alan kurumsal tasarımın yanı
sıra, kurumsal iletişim, kurumsal davranış, ve kurum felsefesi unsurlarını da kapsayan bir
bütündür. Bu unsurların bir işletmeye, organizasyona has bir biçimde kullanılması, o kurumun
bütünsel “kurum kimliğini” oluşturmaktadır (Okay, 2008: 39).
1929 yılında meydana gelen ekonomik krizden sonra kurum kimliği kavramı yerini
marka kimliğine bırakmıştır. “Üretilen her mal kendi talebini yaratır” kuramı işlememiş ve ürün
stokları üreticilerin elinde birikmeye başlamıştır. Kurum kimliğine marka ya da ürünle
ulaşılmaya çalışılmıştır. Ekonomik kriz karşısında zor durumda kalan hükümeti destekleyen
kurumsal reklamlarda şirketler tarafından yayınlanmaya başlanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası
dönemde ise şirketlerin uluslararası alanda çalışmaya başlamalarıyla birlikte uluslararası kurum
kimlikleri oluşmaya başlamıştır. Uluslararası kurumların farklı ülkelerde faaliyet göstermeleri
kurum kimliğinin de dar kalıbından çıkması anlamına gelmekteydi. Artık bir şirket bir ülkede
değil de bütün dünyada tanınır hale gelmiştir. Kurum kimliğinin uluslararası boyuta taşınması
kurumsal reklamların da uluslararası boyuta taşınması anlamına gelmekteydi (Kocabay, 2006:
21).
Kurumsal kimliğin tarihsel gelişim süreci içerisinde geçirmiş olduğu aşamalar, kimlik
kavramının tanımlanmasının da değiştirmiştir. Kurum kimliği, bir örgütün kamuoyuna kendi
kişiliğini tanıtmak için başvurduğu yöntemlerin toplamından oluşur. Kurum kimliğinin
unsurları olarak ise aşağıdaki kavramlar ele alınabilir (Okay ve Okay, 2007: 501):
•
•
•
•

Kurum felsefesi
Kurumsal davranış
Kurumsal dizayn
Kurumsal iletişim

Düzenli bir şekilde ifade edecek olursak bir firmanın kurumsal kimliğinin 3 alt
kimlikten oluştuğunu söyleyebiliriz:
•
•

İşletme kimliği, yönetimde iş yaparken uygulanan sistem ve standartlar ile çalışanların
sistem içindeki davranışları olarak tanımlanabilir.
Tanıtım kimliği, görsel kimlik, tüketiciyi ürün almaya sevk eden, ürünün rakiplerinden
ayrılmasını sağlayan bir kimlik çeşididir.
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•

Davranış Kimliği, firmanın kendi içindeki çalışanları veya müşterileri ile nasıl iletişim
kuracağını belirler (Gülsünler, 2002: 283).

Kurumsal kimlik ile kurumsal iletişim arasında doğrudan bir bağ vardır. Araştırmacılar,
kurumsal iletişimi, kurumsal kimliği oluşturan bileşenlerden biri olarak tanımlayarak, hem iç
hem de dış hedef kitlelere duyuran, kimliği oluşturan tüm parçaların sürekli iletişimini
tasarlayan ve iletişim stratejisini kuran bir fonksiyon olarak konumlandırılmaktadır. Bu bağı
açıkça ortaya koyan birçok akademisyen bulunmaktadır. Bunlara tipi bir örnek olarak Balmer
verilebilir. Yazar, (2001) kurumsal kimliğin tarihini sorgulayarak, kurumsal kimliğin iletişim
gibi birçok özelliğinin iç ve dış hedef kitlelerle gittikçe artan uyumunu ortaya koymuştur.
Balmer, ayrıca “akıl”, “ruh” ve “ses”ten oluşan bir kurumsal kimlik karması tasarlayarak, bu
karma içinde, örgütsel geçmiş, kurumsal felsefe, marka mimarisi, strateji ve performansı “akla”
atfetmiş; ayırıcı değerler, alt kültürler, çalışan ilişkileri gibi sübjektif bileşenleri “ruh” içinde
ele almış; toplam kurumsal iletişimi de “ses” adı altında toplamışlardır (Balmer, 2001: 260).
Kurumsal iletişimi, iletişim uygulamasına çevrilen kurum kimliği olarak
değerlendirmek mümkündür. Kurumsal iletişim, tüm pazar alanlarına kurumsal davranışın
etkinliğini iletir, reklam, halkla ilişkiler, satş geliştirme, pazar ve kamuoyu araştırmaları ve
kurum içi iletişim gibi araçlardan yararlanmaktadır. Kurumsal iletişim, bir kuruluşa karşı
kuruluş dışı dünyayı ve işletme iklimini etkileme hedefiyle tüm iletişim faaliyetlerinin
koordinasyon içinde planlamasıdır (Akyürek, 2005: 13).

7.3. İmaj Kavramı
İmaj kavramının içeriğini oluşturan anlayış oldukça eskiye dayanmaktadır. Yüzyıllar
önce ordusunu yöneten bir kralın, kendisini tanıtmak için savaşta kullanılan kalkanların üzerine
St. George ve Lorraine haçı gibi bir işaret kullanmasıyla ortaya çıktığı söylenmektedir. Fakat
zaman içinde bütün ülkelerde şövalyelerin aynı işareti kullanması adet haline gelince sıkıntı
çıkmış, bu sefer her ülke kendisini tanıtan işaret ve amblemler geliştirmeye başlamıştır. Daha
sonra bu amblemler bayraklara uygulanmış, ayrıca her ülke kendi örf ve adetlerine uygun
dizayn edilmiş üniformalar giymeye başlamıştır (Güzelcik, 1999:143).
Bir kurum kimliği oluşturmaya yönelik tüm çabaların nihai amacı “imaj” oluşturmaktır.
Kurum kimliği kurumsal imajı şekillendirir ve başarılı olarak değerlendirilen her imaj böyle bir
çabaya dayandırılmalıdır. Kurum kimliği çalışmaları olmaksızın gerçekleştirilmek istenen
imajlar geçici olmaktadır (Okay, 2013: 241).
Brown, kurumsal imajın üç özelliğine dikkat çekmektedir (Brown, 1998’dan aktaran
Dursun, 2011: 97):
•

Birincisi, kurumsal imajın, bireylerin zihinlerinde zaten var olduğu ve kişiden kişiye
değişebildiğidir.

121

•

•

Bir diğer özellik olarak, kurumun çok sayıdaki izleyicilerinin kurumu az ya da çok
benzer olarak görebileceği ancak imajın farklı izleyiciler için farklı bilgilere dayalı
olarak şekillendiği belirtilmektedir.
Üçüncüde ise, kurum imajının unsurları olarak algı, zihinsel resim ya da portre, çağrışım
ve anlamlar gibi çok sayıda psikolojik olgunun tanımlanmış olduğu ifade edilmektedir.
Görüldüğü gibi, kurumsal imaj kuruluşlar hakkında hem kendi üyelerinin hem de dış
hedef kitlelerinin fikir sahibi olmasında rolü bulunan bir unsurdur.

Hatch ve Schultz, kurumsal imajın kavramsallaştırılması konusunda birbirine karşıt iki
bakış açısı olduğunu vurgulamaktadır. İlkinin örgütsel literatüre, diğerinin ise pazarlama
yazınına daha yakın olduğu kabul edilmektedir. Örgütsel bakış açısında, kurumsal imaja
yönelik dâhili konulara odaklanılırken, kurumsal imaj, diğerlerinin kuruluşu nasıl gördüğüyle
ilgili kuruluş üyelerinin inanma biçimini ifade etmektedir. Pazarlama bakış açısında ise,
kurumsal imajla ilgili, kuruluşun paydaşları olarak tanımlanan çeşitli kesimlerin düşündüğü
farklı harici imajlar ele alınarak, kavramın harici temeline vurgu yapılmaktadır (Hatch ve
Schultz, 1997: 358).
İmaj, bir kişi, kurum ya da durum hakkında görüşlerin toplamıdır. Ne hakkında olursa
olsun imgeleme yoluyla zihinde canlandırılan nesne, kavram, durum ve semboller imajı
oluşturur. Bireyler çeşitli kanallar vasıtasıyla elde ettiği bilgileri değerlendirir, yorumlar ve
böylece zihinde bir imaj oluşur (Köktürk, vd, 2008: 13).
Tanımdan da anlaşılacağı üzere imajın oluşmasında vasıta görevi gören kanallar iletişim
stratejisinde kullanılan araçların bütününden oluşmaktadır. Bu araçlar içinde reklam, basın
iletişimi unsurları ve kurumun söylemleri sayılabilir.
Tüm bu araçlar aynı zamanda kurum kimliğinin oluşmasında da belirleyici rol
oynamaktadır. Bir kurumun imajının oluşumunda belirleyici rol oynayan bu kurum kimliği
unsurları, aşağıda Abratt modeli temel alınarak derlenmiştir. (Köktürk, vd, 2008:48-61);
Kurum Kişiliği: Her kurum farklı kişiliğe sahiptir. İmaj ve kimlik oluşturmadan önce
kurum mutlaka kişiliğini yani, felsefesini, değerlerini, kültürünü çok iyi anlamalıdır.
Kurum Tasarımı: Görsel kimlik işletmenin ismi, logonun rengi, yazı ve tipografi gibi
semboller olarak ifade edilmektedir. Görsel kimlik, kurum kimliğinin sadece bir bileşenidir.
Kurum Davranışı: Kimliğin bir parçası olup kurum kültürü içinde yer alan kurum
tutumlarının sebep olduğu kurumsal hareketlerin ve davranışların tümünü içerir.
Kurumsal İletişim: Kuruluşa, kuruma karşı kamuoyunu, hedef kitleyi etkileme hedefi
olan tüm iletişim tedbirlerinin sistematik bir şekilde birleştirilerek uygulanmasıdır. Kurumsal
iletişimin
Geleneksel kurumsal iletişim modeline göre, kurumsal kimlik (kurumsal kişilik dışında
ortaya çıkan ve formüle edilen) ile paydaş gruplarının oluşturduğu kurumsal imaj arasında
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doğrusal bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Bu model daha çok içeriden dışarıya doğru bir
iletişim tarzını içermektedir. Bu kurumsal iletişim modelinin altında yatan varsayım, yönetilen
iletişimin imajın yaratılmasından güçlü bir etkisi olduğudur. Ancak kuruluşun gönderdiği
mesajların neden olacağı imaj ile hedef kitlelerin kafalarındaki imaj farklı olabilir. Modele
eleştiriler de bu açıdan gelmiştir. Bu noktada, Cornelissen, paydaşların, bir kuruluşla ilgili
olarak, kurumsal iletişim departmanı tarafından gönderilen mesajlara ek olarak, başka
kanallardan da mesaj aldığını vurgulayarak, kurumsal iletişim haricinde, 3 ayrı ek kaynaktan
mesaj alabildiğini belirtmiştir. Bu kaynaklardan alınan tüm mesajlar paydaşların kafasında
kuruluş hakkındaki toplam imajı oluşturur. Ayrıca kurumsal iletişim bu kaynakları da dikkate
alarak stratejisini buna göre oluşturmalıdır. Bu kaynaklar şunlardır (Cornelissen, 2000: 121):
Başka iletişim biçimleri: Doğrudan rakiplerin ve ilgili sektörlerin kurumsal iletişim
faaliyetleri ve bu şirketler hakkında raporlar ve çeşitli medya kanallarındaki ilgili konular.
Kurumsal iletişim yöneticileri haber değeri olan bilgiler sunarlar ve medya ile ilişki geliştirirler.
Ağızdan ağza yayılan kişiler arası mesajlar: Kuruluş hakkında kamuoyunda
konuşulan tüm mevzuların bir arada olduğu alan burasıdır. Konuşulanlar, marka, ürün veya
hizmet veya kuruluş hakkında olabilir. Kuruluşla ilgili tavsiye ve yergiler de paydaşlara bu
alanda ulaşır. Bu alan kuruluşun kontrol ve etki alanından uzaktır.
Paydaşların kafasında kuruluş hakkında önceden beri var olan deneyimler ve
imajlar: Bu kişiler kuruluşla ilgili bir şey duyduklarında kendilerinde olan imaj yeniden ortaya
çıkar.

7.4. İnternetin Gelişimiyle Kurumsal İtibar Yönetiminde Yaşanan
Değişim
İnternet, kurumsal itibar oluşumu ve yönetim dinamiklerini köklü biçimde
değiştirmiştir. Artan tüketici, medya ve kurumsal davranışlara yönelik aktivist açılımların
gürültüsünde, kurumlar seslerini duyurmakta zorlanmaya başlamıştır. İnternet, yeni iletişim ve
organizasyon kanalları oluşturarak, bu ses gücünü dengelemiştir. Sonuç olarak kurumsal itibar
daha ziyade kurumların faaliyetlerine ve söylemlerine göre değil, diğer insanların bu
aksiyonları ve söylemleri algılamasına göre tanımlanmıştır. İtibar yöneticilerinin online
dünyanın gelişmesiyle, geleneksel kurumsal iletişim ve kurumsal ilişkiler kavramlarının buna
ayak uyduramaması karşısında karşılaştıkları zorlukları idrak etmesi önemlidir. Daha etkili
online kurumsal itibar yönetimi, şirketlerin online paydaşlarıyla geleneksel tepeden inme
iletişim modellerinden farklı olarak yeni ilişkiler kurmalarını gerektirmektedir. Online
kurumsal itibar yönetimi için yeni bir kavramsal çerçeve tanımlama girişimleri mevcuttur. Bir
anlamda, çok azı internet üzerinde “gerçekten yeni” olarak meydana gelir. İnternet, özünde,
insan motivasyonlarını değiştirmez. İnternetin radikal olarak getirdiği yenilik, daha önce zor
veya imkansız olan davranış kalıplarını pratiğe dökerek kolaylaştırmasıdır. İnternet, özellikle
insan iletişiminin kapsam ve alanını, coğrafi kısıtlamaları azaltıp, zaman ve kaynak anlamında
verimlilikle hedef kitleye ulaşarak büyük ölçüde genişletmektedir. İnternetten önce sınırlı bir
coğrafi alanda az sayıda kitleye direkt ulaşabilmenin tek yolu bir basın yayın sahibi olmaktan
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veya fiziksel olarak örneğin bir mağaza zincirine sahip olmaktan geçmekteydi (Bunting ve
Lipski, 2000).
Şirketler ile müşterileri arasındaki ilişki, pasif ve tek yönlü iletişim formunda değildir.
Tüketicilerin algıları, inançları ve ön yargıları ya gerçeklere dayanmaktadır ya da şirketlerin
söyledikleriyle ve yaptıklarıyla oluşan kurumsal itibarın önemine göre oluşmaktadır. İnternet
kurumsal iletişimciler için yeni önemli fırsatlar yaratmaktadır. Onlar artık modern kitle iletişim
araçlarının “slogan” kültürüyle sınırlı değildir. Kimleri bilgilendirmek istiyorlarsa, onlara direkt
ve detaylı bir biçimde hedeflenen mesajı iletme gücüne sahiptirler. Online itibar yönetimi hâlâ
emekleme aşamasındadır ve doğrulanmış çok az pratik dersler vardır. Ancak Bunting ve Lipski,
bugüne kadar kanıtlanan etkili çevrimiçi itibar yönetimi girişimlerinin aşağıdaki bir veya birkaç
özelliğe sahip olduğunu vurgulamaktadır (Bunting ve Lipski, 2000):
•
•
•
•

Karşıt fikirlilerle uzlaşır.
Paydaşlarla kendi alanlarında direkt iletişime geçer.
3. parti referans kuruluşların tavsiyeleri ve savunmalarından faydalanır.
Ortak ilgi alanlarına dayanan paydaşlarla çevrimiçi ilişkiler geliştirir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kurumsal itibar yönetimi, kurumsal imaj ve kurum kimliği kavramı çeşitli
yönleriyle açıklanmış, sanal ortamda kurumsal itibar yönetimine dair bilgiler alınmıştır.

127

Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Kurumsal itibar, bir kurumdaki akılcı ve duygusal olanların
karması olarak tanımlanabilir.
2. Kurumsal itibar yönetimi, ölçülebilir niteliktedir.
3. Kurumsal itibar için sadece stratejik paydaşlar dikkate
alınmalıdır.
4. Reklam imajın oluşmasındaki en etkili iletişim biçimidir.
5. Kurumsal iletişim, kurumsal kimliği oluşturan bileşenlerden
biridir.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

Yanıtlar: 1.D, 2.D, 3.Y, 4.Y, 5.D

1. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşlar için “itibar” kavramının tanımıdır?
a. Bir kuruluşun ya da sektörün genel bir değerler dizisine dayanan güvenirliliği, güvene layık
oluşu, sorumluluğu ve gücü hakkında çok sayıda kişisel ve kolektif yargıdan oluşmuş bir
bütün…
b. Bir kuruluşun güvenirliliği, çevresine duyduğu güven ve sorumluluk ile ilgili verdiği
izlenimler…
c. Bir kuruluşun satışlarının artması ve kârlılığının yüksek seviyede olması
d. Bir kuruluşun çeşitli kesimlere bağışladığı paranın yüksek seviyede olması nedeniyle sahip
olduğu saygınlık…
e. Devlet sektöründe ve kamu kesimindeki kuruluşlara yönelik yapılan sponsorluk
faaliyetleriyle ilgili kazanılan saygınlığın toplamı…
2. Aşağıdakilerden hangisi “itibar”ı tanımlayan ve onunla ilişkili kavramlardan birisi değildir?
a. güven
b. karşılıklı anlayış
c. tutarlılık
d. moda
e. hissedar değeri
3. İtibarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. İtibar açlığı ve gösteriş, kurumlar için önemli artılardır.
b. İtibar, “meşhur olmak” değildir
c. İtibar kazanılmaz, parayla satın alınır.
d. Giden itibarı kazanmak kolay bir süreçtir.
e. İtibar yönetimi kuruluş için en sorunlu dönemde başlar
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4. Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğini yansıtan unsurlar arasında sayılamaz?
a. Kurumun logosu
b. Kurumun amblemi
c. Kurum içinde kullanılan renkler
d. Kurumun felsefesi
e. Kurumun adresi
5. “Kurumsal kimlik ile …………………………….. arasında doğrudan bir bağ vardır.
Araştırmacılar, …………………………… , kurumsal kimliği oluşturan bileşenlerden biri
olarak tanımlayarak, hem iç hem de dış hedef kitlelere duyuran, kimliği oluşturan tüm
parçaların sürekli iletişimini tasarlayan ve iletişim stratejisini kuran bir fonksiyon olarak
konumlandırılmaktadır. Bu bağı açıkça ortaya koyan birçok akademisyen bulunmaktadır.”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken en uygun ifadeler, aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
a. kurumsal davranış – kurumsal davranışı
b. kurumsal iletişim - kurumsal iletişimi
c. satış departmanı – satış departmanını
d. stratejik İK yönetimi – Stratejik İK yönetimini
e. yatırımcı ilişkileri - yatırımcı ilişkilerini

Yanıtlar: 1.a, 2.d, 3.b, 4.e, 5.b
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8. İLETİŞİM YÖNETİMİNDE SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ ROLÜ
-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.

Sosyal Medyada İtibar, Kimlik, İmaj Olguları
Sosyal Medya Takibi ve Ölçümlenmesi
Sosyal Medyada Kriz Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal medya takibi neden önemlidir?
2. Sosyal medya ajanslarına neden ihtiyaç duyulur?
3. Sosyal medya kriz yönetimini nasıl etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sosyal medyada itibar,
kimlik ve imaj kavramlarını
anlatabilmek.
Sosyal medya takibi ve
ölçümlenmesini
tanımlayabilmek.
Sosyal medyada kriz
yönetimi üzerine
konuşabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal medya takibi

•

Sosyal medyada kriz yönetimi
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Giriş
Bu bölümde sosyal medyanın gelişimiyle birlikte itibar, kimlik ve imaj kavramlarının
aldığı görünüm, sosyal medya takibi ve ölçümlenmesinin önemine ek olarak, sosyal medyada
kriz yönetimi ayrıntılarıyla ele alınacaktır.
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8.1.Sosyal Medyada İtibar, Kimlik, İmaj Olguları
Gelenekselden dijitale doğru ilerleyen zaman süresince, kavramların tanımları
değişmemiş olsa da uygulama biçimlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Medya
kanallarının yeni yazılımlar aracılığıyla takip edilebilir hale gelmesi, hem konvansiyonel hem
de dijital olarak faaliyet gösteren birçok yayının sadece saatler içinde günlük olarak
raporlanacak biçimde taranabilmesi... Kısa ifadesiyle yeni nesil medya takibi kavram olarak
hayatımıza girmiştir.
Sosyal medya hayatımıza girdikten sonra, izlemelerden yola çıkılarak kriz durumlarının
artık önceden kestirilebilmesi, yayınlarla, yazarlarla her an iletişim kurulabilmesi, özellikle
dijital yayınlarda içeriğin anında değiştirilebilmesi, silinebilmesi, bir başka ifadeyle içerik
yönetiminin anlık bir olguya dönüşmesi, halkla ilişkiler faaliyetlerine yeni bir boyut
kazandırmıştır.
Son yıllarda sosyal medya evriminin bir adım öteye taşınması ve merkezi medyadan
bağımsız olarak içeriğini kendi bünyesinde, bireylerin katkısıyla oluşturabilen bir yeteneğe
kavuşmasıyla, bilinen içeriğin yönetilmesi için kurumların da daha küçük çaplı ama etkin
medyalara sahip olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu noktada Bloglar ve Mikro Bloglar hem
bireylerin hem de kurumların kendi yayın organları olarak en etkin araçlar olarak öne
çıkmaktadırlar.
Bu kapsamda, sosyal medya üzerinde itibar, kimlik ve imaj konusunu ele alırken, bu
konunun bilindik tanımlarını irdelemek yerine, uygulama açısından bakarak, süreci, daha realist
bir bakış açısıyla, sosyal medyanın iletişim yönetimine getirdiği aşağıdaki kavramlar altında
değerlendireceğiz:





Sosyal Medya Takibi ve Ölçümlenmesi
Online Kriz Yönetimi
Olumsuz Online İçeriğin Tespiti ve Güncellenmesi
Pro-aktif Süreçte Blogların ve Mikro Blogların Rolü

8.2. Sosyal Medya Takibi ve Ölçümlenmesi
Sosyal medya takibi; blog, wiki, mikro blog, sosyal ağlar, video paylaşım ve sosyal
imleme siteleri gibi etkileşim ve paylaşıma dayalı online mecralarda bir marka, kişi veya kurum
hakkında söylenenlerin takip edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sosyal Medya takibinin en
önemli getirileri şunlardır (Kılıççıoğlu, 2012):






Online İtibar Yönetimi
Müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratma
Sosyal Medya Krizleri için Önlem Alma
Sosyal Medya Kampanyalarının Başarısını Gözlemleme
Rakiplerin güçlü-güçsüz yanlarının anlaşılması
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Örneğin, Türkiye’nin önemli medya takibi ajanslarından biri olan Interpress de sosyal
medya takibi hizmeti veren ajanslar arasındadır. Kurum, verdiği bu hizmeti web sitesinde
aşağıdaki gibi tanımlamaktadır (interpress.com):
“… Interpress size markanız, kurumunuz, sektörünüz ve rakipleriniz hakkında sosyal
medyada paylaşılanları eşzamanlı, kapsamlı ve gereksiz içerikten arındırılmış olarak ulaştırır.
Takip sonuçlarına dilerseniz internet üzerinden dilerseniz de SMS, e-mail ve benzeri araçlarla
anlık olarak erişebilirsiniz. Sosyal medya takibinin üretimi için kullanılan tüm yazılımlar son
teknolojik yenilikler ışığında Interpress yazılım ekibi tarafından geliştirilmektedir.
Interpress müşterileri, sosyal medya takip sonuçlarına hem internet ortamında hem de
CD/DVD ortamında arşiv olarak da diledikleri zaman erişirler.
Takip Evreni: Facebook, Twitter, Friendfeed, Flicker, Youtube, Daily Motion gibi
popüler sosyal paylaşım ağları.
Takip Teknolojisi: SMTakip 2.0 (Interpress’in geliştirdiği sosyal medya takip
yazılımı).
Sunum Araçları: Interweb (Interpress’in geliştirdiği web sunum aracı) üzerinden
haberin orijinal linki, SMS, E-mail, hard-copy, Interweb Mobil Versiyon, InterRSS
(Interpress’in geliştirdiği RSS okuma aracı),
Arşivleme Olanakları: Interweb, Interview (Interpress’in geliştirdiği off-line arşiv
aracı) ile CD/DVD, hard-copy.
Kullanım Kolaylığı Sağlayan Eklentiler: Medya Odası Entegrasyonu, Web Servis
(müşteri tarafında takip sonuçlarının sunumunu sağlayan özel yazılım)… ”

Sosyal medyanın ölçümlenmesi, geleneksel halkla ilişkiler faaliyetlerinden farklı olarak
2 aşamaya, “rakamların ele alınması” ve “anlamlandırma / yorumlama” süreçlerine
ayrılmaktadır. Sosyal medyanın, okunma sayılarından ve içeriklerin yazıldıkları gün ve saatin
kaydına kadar birçok veriyi açık olarak sunduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, ölçüm
yapmak için izleme ve bu izleme sonucunda elde edilen kayıtlı verinin toplanması size net
ifadeler sunabilmektedir. Bu ifadelerin yorumlanması ise işin en önemli boyutunu
oluşturmaktadır.
Bu noktada, insan eliyle değerlendirilen veriler semantik (anlamsal) olarak olumlu,
olumsuz ve nötr şeklinde sınıflandırmakta, negatif veriler bir ekip tarafından incelenerek, bu
verileri yayınlayan kanalların izleyici kapasitelerine bakılmaktadır. Bu şekilde potansiyel kriz
başlıkları belirlenmekte, önlem alınmakta, olumlu olarak değerlendirilen içeriğin daha çok
yayılması içinse planlama çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle, halkla ilişkiler uygulamalarının
en zor kulvarı olan “Kriz Yönetimi”, sosyal medya takibi sayesinde daha net bir olguya
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dönüşebilmekte ve markanın imajının, itibarının korunması ya da yükseltilmesi açısında farklı
senaryoların oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.
Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi, her kesimden bilgi iletişim teknolojilerine olan
ilginin artması sosyal medyanın gücünü arttırmakta, sosyalleşme kavramına da yeni bir boyut
kazandırmaktadır. İnsan bir yandan sosyalleşerek iletişim ağını geliştirirken, bir yandan da
özellikle reklam ve pazarlama etkinlikleri için büyük bir hedef haline gelmeye devam
etmektedir. Dijital mecranın ve sosyal medyanın bu anlamdaki gücünü keşfeden ticaret dünyası
ise bireylerin özelliklerini gittikçe derinlemesine öğrenmeye ve insanı üç boyutlu haliyle
tanımlamaya çalışarak, onun hakkında gittikçe daha fazla bilgiye sahip olarak, hâkimiyetini ve
isteklerini ona adeta kabul ettirerek hükümranlığını ve tüketim tabanlı kültürü devam ettirmek
istemektedir (Dilmen, 2012: 130).
Günümüzde birçok işletme, sosyal medyayı takip etmeden varlığınin sürdürmenin
navigasyon ve radar olanaklarından yoksun bir geminin metaforu olacak şekilde fırsatları,
araştırma ya da tehditleri bertaraf etme kapasitesinden yoksun bir şekilde gerçekleşeceğinin
farkına varmıştır (Barker vd., 2013: 280).
Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı ve artan popülaritesiyle birlikte, sosyal medya
araçları kuruluşlar ile bireyler arasındaki iletişimde yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. Sosyal medyanın artan popülaritesi ile birlikte de etkinliğinin ölçümü,
araştırmacılar ve bu konuda çalışanların karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri haline
gelmiştir. Bazı araştırmacılar sosyal medya ölçümlerinin kategorileri olarak “çıktı”, “hariç
tutulanlar” ve “sonuç” terimlerini kullanmıştır (Luo & Jiang, 2012: 57-59).
Bu bağlamda sosyal medyanın takibi üzerine yapılan ilk çalışmalar, sosyal ağlarda
yapılan olumsuz yorumları tespit etme üzerine şekillendirilerek halkla ilişkiler ve reklam
ajansları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, ilk zamanlar sosyal medyanın takibi
tamamen manuel olarak ve ölçümleme tekniklerinden yoksun bir şekilde gerçekleştirildiğinden
dolayı zaman alıcı, pahalı ve yüksek derecede hataya açık bir işlem olarak değerlendirilmiş,
ancak yine de elde edilen katma değer maliyetlerin üzerinde yer almıştır (Barker vd., 2013:
280-281).
Sosyal medya analizleri; kullanıcılara ait verileri, aşağıdaki çok çeşitli mecralardan elde
etmektedir (Sinha vd., 2012: 67-68):









bloglar (Blogger, LiveJournal),
mikrobloglar (Twitter, Wetpaint),
sosyal ağlar (Facebook, LinkedIn),
wiki uygulamaları (Wikipedia, Wetpaint),
sosyal imleme (Delicious, CiteULike),
sosyal haberler (Digg, Mixx),
görüş/fikir siteleri (e-Pinions, Yelp) ve
çoklu ortam paylaşımı (Flickr, Youtube).
138

Sosyal medya analizleri daha sonra bu tür verilerin analizi ve işlenebilir analizler
oluşturmak için kullanılmaktadır. Sosyal medya analizleri herhangi bir sosyal medyada
tutundurma ve sosyal medya kullanıcıları açısından çok önemli birer araçtır (Sinha vd., 2012:
67-68).
Sosyal ağların hızla gelişimine paralel olarak sosyal medya takibinin önemi de artış
göstermiştir. Yazılım geliştiriciler, bu yöndeki doğal fırsatları görmüş ve sosyal medya takip
araçları ve ölçümleme standartları geliştirmişlerdir. Bu sayede şirketler; tüketiciler tarafından
nasıl algılandıkları, rakiplerin nasıl değerlendirildikleri ve hâttâ bir bütün olarak sektörün sosyal
ağ kullanıcıları tarafından nasıl görüldüğü hakkında değerli enformasyonu elde etme olanağına
sahip olabileceklerinin farkına varmışlardır. Bu bağlamda sosyal medya takibi, zamanla, temel
bir “sorun dinleme” faaliyetinden, aktif bir “etkileşime” evrilmiş; izleme, ölçümleme ve
değerlendirme faaliyetlerini içeren çok katmanlı bir yapıya dönüşmüştür (Barker vd., 2013:
281).
Pazarlama amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik ilerlemeyi değerlendirmeye, hangi
stratejilerin uygulanacağına karar vermeye ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmeye olanak
tanıyan sosyal medya ölçümlemesi, sosyal ağdaki bir konu ya da markaya yönelik fikirleri ve
bu içeriğin hacmini belirlemektir. İçeriğin hacmi kantitatif ölçümlemeyi ifade ederken,
duyguların ifadesi kalitatif ölçümleri ifade etmektedir. Gönderi, yorum, tweet, retweet, beğeni
ve takipçi sayıları kantitatif ölçümler iken; bir marka hakkındaki söylenenler, yorumlar,
konuşmalar ve geri beslemeler kalitatif ölçümlere birer örnektir (Barker vd., 2013: 283).
Bununla birlikte sosyal medya pazarlama araçlarıyla elde edilen tweet sayıları,
Facebook beğenileri, profil/sayfa görüntülemeleri ve ziyaretçi sayısı gibi metrik ölçümler, satın
alma faaliyetinde müşteri beğenileri ya da tweet’lerinin varlığı gibi yalnızca şirketin satışlarıyla
bağlantılı olmaları durumunda kullanışlı olabilmektedir.
Diğer taraftan sosyal medya ölçümlenmesi sürecindeki bir markayla ilgili kalitatif
ölçümler; o markaya ilişkin müşteri memnuniyeti derecesi veya memnuniyetsizliği belirlemede
kilit bir rol oynamaktadır. Örnek olarak, dikkate değer miktarda kişi tarafından atılan “IPhone
berbat” ya da “IPhone muhteşem” tweetleri bağlamında, kantitatif ölçümler yalnızca atılan
tweet sayısının hesabına işaret edecek, atılan bu tweetlerin olumlu ya da olumsuz olması gibi
faktörleri ise dikkate almayacaktır (Barker ve diğerleri, 2013: 287). Kuruluşlar, sosyal medya
analizlerini; birlikte etkin bir yapı inşa etmek için davranışçı yaklaşım, insan kaynakları ve iş
süreci yoluyla etkin bir değerlendirme aracı olarak kullanabilmektedirler (Sinha vd., 2012: 6768).
Facebook, Twitter, Bloglar ve LinkedIn gibi çeşitli sosyal ağların beğeni, paylaşım,
yorum, tweet ve öneri gibi özelliklerinden elde edilen verilerin analizi yardımıyla; kişilik ve
davranış modelinin oluşturulduğu davranış bilimleri, işe alım, birlikte çalışma ve iletişim,
yetenek yönetimi ile işveren/işçi markalaşması gibi insan kaynakları analizi ve geleceğe yönelik
fikir ve tahmin analizi yapabilmek mümkündür (Sinha vd., 2012:73).
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Yapılan analizler neticesinde elde edilen sonuçlar ile de davranışsal sonuçları ölçmek,
sosyal medya ölçümlemelerini kurumsal iletişim stratejisine dahil etmek, tüketicinin satın alma
faaliyetleri ya da hareketleri gibi arzulanan davranışsal sonuçları ortaya çıkarmak, kullanıcıların
yaşlarını ve sosyal durumlarını ölçmek, markanın değerinin güçlendirilmesine katkı sağlamak
ve bu etkinin varlığını ölçümlemek, kurumsal saygınlık ile davranış arasında ilişki kurmak,
yatırımın karşılığını hesaplamak ve güvenilirliği ölçmek ise nihai hedefler olarak ortaya
çıkmaktadır (DiStaso vd., 2011: 327). Bu bağlamda sosyal medya faaliyetlerinin değerini
ölçmek için, elde edilen tüm sonuçlar incelenmeli ve artan etkinlik ve büyüyen gelirler yoluyla
kârın artışı ile nasıl bir ilişkisi olduğu dikkatli bir biçimde araştırılmalıdır. Bu sebeple sosyal
medyanın işletme performansına etki etme yollarını anlamak önem arz etmektedir.
Luo ve Jiang, ölçümleme konusunda aşağıdaki çeşitli yöntemleri geliştirmişlerdir (Luo
ve Jiang, 2012: 59):






Üretimin ölçülmesi (üretilen halkla ilişkiler yöntemlerinin sayısı),
Mesaj etkisi (istenilen mesajın hedef kitlenin ne kadarına ulaştığı),
Farkındalığın ölçülmesi (hedef kitlenin verilen mesajın gerçekten farkında olup
olmadığı),
Hedef kitle davranışının ölçülmesi (hedef kitlenin algı ve davranışlarında değişiklik
olup olmadığı) ve
Hedef kitlenin hareket tarzının ölçülmesi (hedef kitlenin bir düşünceyi benimseme, oy
verme, bir ürünü satın alma ya da bir hizmeti kullanma konusunda motive olup
olmadığı).

Sosyal medya hizmetleri; kullanıcıların nelere baktıklarının, duyduklarının ve
düşündüklerinin paylaşımı ve kaydı için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu
yüksek miktardaki sosyal medya verisinin analizi; ortak davranış gözlemleme, online reklam
ve fikir madenciliği gibi birçok uygulamaya sahiptir.
Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, dünya ekonomisinin yeni bir endüstri kazandığı
söylenebilir. İnsanların geniş kitleler halinde ağ üzerinde sosyalleşmeye çalışması,
girişimcilerin sürekli daha fazla insanı içine alacak ağ örgülü uygulamalar geliştirme çabası,
her geçen gün yeni ödeme sistemlerinin, yeni nesil pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi,
neredeyse her sokak başında yeni bir sosyal medya ajansının kurulması, şirketlerin bu alana
yönelik departmanlar oluşturmaları ve kalifiye eleman yetiştirmeye çalışmaları aslında çok açık
biçimde bir dönüşümün gerçekleştiğinin göstergesidir (Kara, 2013: 95).
“Sosyal Medya Ajansları” ise bu dönüşüm sürecinin ortaya çıkardığı iş kollarından
birisidir ve müşterilerine sosyal medyada marka itibarını koruma, yeni müşterilere ulaşma,
kampanyalar gerçekleştirme ve müşteri odaklı pazar paylarını arttırabilecek ölçümleme
çalışmaları yapma gibi hizmetleri üretmekte ve sunmaktadır.
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8.3. Sosyal Medyada Kriz Yönetimi
Kriz; beklenmeyen durumlarda ani olarak ortaya çıkan ve düzeni bozan yıkıcı olaylar
bütünüdür. Bu iki kavramın birbiriyle ilişkisi de sosyal medyanın yayılmacı gücünden doğar.
Kriz haberleri, sosyal medya aracılığıyla çok daha hızlı yayılır ve bu sayede büyük kitlelere
ulaşır. Bu durumda kurumlar krizin etkilerini en aza indirmek için doğru kriz planlamaları
yapmalıdırlar.
Bu aşamada, online kriz yönetimi klasik kriz yönetimine göre yönetilmesi çok daha güç
bir süreçtir. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre kurumların %40’ı kriz planlaması
yapmanın dijital iletişimin gelişmesiyle daha da zorlaştığını söylemişlerdir. Bunun nedeni ise,
internet üzerindeki etkileyicilerin kim olduğunun bilinmemesidir.
Çok fazla sayıda sosyal medya hesabının bulunması da bu mecraların kontrollerini
güçleştirmektedir. Aynı zamanda bu sosyal medya hesaplarının sahiplerini belirlemek zor ve
uzun bir süreçtir. Bu noktada çevrimiçi dünyada kriz yönetimine hazırlıklı olmak isteyen
kurumların bazı adımları atmaları gerekmektedir. Bu adımlar şöyle sıralanabilmektedir (Arı,
2012):
•
•
•

•
•
•

Kriz öncesi durumlarda firmalar, kendi markaları hakkındaki tüm olumlu ve olumsuz
paylaşımları yakından takip etmelidirler.
Başta Twitter ve Facebook olmak üzere tüm sosyal medya mecralarında aktif hesaplar
oluşturmalıdırlar.
Olası bir kriz sonrası durumunda ise firmalar, kullandıkları tüm sosyal medya
mecraları üzerinden aynı mesajı vermelidirler; mesaj anlaşılır ve net bir tavır
içermelidir.
Şeffaf olmalı ve internet kullanıcılarını hiçbir şekilde sansürlememeli aksine
takipçilerine yanıt vermeli, diyaloga geçmelidirler.
Yapılan eleştiriler olgunlukla karşılanmalı, olumsuz yorum ve tepkilere olabildiğince
yumuşak davranılmalı, sert tepkilerden kaçınılmalıdır.
Aynı zamanda kitlelere hem görsel hem işitsel olarak da hitap etmek adına durumu
açıklayan bir video oluşturup, video paylaşım sitelerinde paylaşabilirler.

2012 yılı başlarında, Kanal 24’te yayınlanan Araba Sevdası isimli programın sunucusu
ralli pilotu Burcu Çetinkaya, Borusan Holding ile sponsorluk için prensip anlaşmasına varılmış,
sponsorluk anlaşması karşılığında Burcu Çetinkaya’ya bir miktar para ile 2 adet Mini marka
aracı kullanma hakkı verilmiştir. Bu olaydan bir müddet sonra, Borusan Otomotiv marka
müdürü, Burcu Çetinkaya’yı arayarak sponsorluk anlaşmasının iptal olduğunu, bunun
sebebinin ise Burcu Çetinkaya ile birlikte Kanal 24’te aynı programın sunuculuğunu üstlenen
Merve Kılıç’ın başörtüsü kullanması olduğunu söylemiştir. Çetinkaya’nın sosyal medya
hesabından konuyu takipçileriyle paylaşması sonucu aniden olay gün ışığına çıkmış ve hızla
yayılmıştır. Sonunda öyle bir nokta gelinmiştir ki, Borusan’dan alınan araçların iadesi ve hatta
bu kuruma ait satış noktalarından araç alınmamasına yönelik protestolar başlamıştır. Sonrasında
kriz yönetimi senaryoları devreye girmiştir. Ancak, sonrasında yapılan bir başka hata, kriz
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senaryolarının uygulanmasını da imkansız kılmıştır. Zira iletişim danışmanından destek
almadan bir gazeteyle röportaj yapan marka müdürü, başörtüsünün bir siyasal sembol olarak
görüldüğü ve bu yüzden bu tip bir karar aldıkları yönünde kamuoyunu yanıltıcı bir açıklamaya
başvurmuştur (Kılıççıoğlu, 2012).
Konunun artık markadan koparak, tümüyle kurumsal bir boyuta taşınması sonucu bu
kez Borusan Holding Üst Yöneticisi, bir basın açıklaması yaparak sektörel daralmaya bağlı
olarak sponsorluk anlaşmalarına ayrılan tutarda değişikliğe gidildiği, bu yüzden bu sponsorluk
anlaşmasının iptal edildiği yönünde bir basın açıklaması yapmış, bu açıklamada marka
müdürünün, adı geçen gazeteye yetkisiz biçimde ifade verdiğini, bunun bir hata olduğunu
belirtmiş ve tüm kamuoyundan özür dilemiştir.
Bugün bile bu olayla anılan Borusan Holding için imajın ve kamuoyundaki algının
değiştirilmesinin uzun zaman alacağı tartışılmaz bir gerçektir.
Sosyal medyanın kurumlar açısından reklam ve halkla ilişkiler amaçlı sürekli olarak
izlenmesi gereklidir. Kurumsal itibarın izlenmesinde, internetin farklı alanlarında nasıl yer
alındığını bilmek, sosyal medya ortamlarını, kurumsal markaları, kurum isimlerini hatta
yöneticilerin isimlerini bile aratmak önem taşımaktadır (Çetin, 2010: 90). Ancak rakip
kuruluşların yaptıklarından ziyade, kuruluşun özellikle sosyal ortamlarda ne yaptığını bilmek
gerekmektedir. Bu nedenle her kurumun sosyal ağlarda bilinçli bir şekilde bulunması, bu ağları
hangi amaçlarla oluşturduğunu en baştan saptaması ve kurumsal vizyon ve amaçlar
doğrultusunda oluşturulan ağların takibi profesyonelce yapılmalıdır. Bilinçli bir şekilde
oluşturulmamış sosyal medya ortamlarının engellenemeyecek kurumsal krizlere yol açacağını
söylemek mümkündür.
Sosyal medyanın küresel ve yerel düzeyde veri, enformasyon ve bilgiye erişimi
kolaylaştırması, düşük maliyetli iletişimi desteklemesi, karşılıklı etkileşim yaratması, bilginin
sınırsız paylaşımı gibi avantajlar sağlaması nedeniyle kurumlar için önemi büyüktür. Bu
ortamda kriz yönetimi, sanal ortamın sınırsız olması ve diğer sahip olduğu özellikler nedeniyle
büyük dikkat gerektirmektedir. Sosyal medyaya ilginin son on yıl içerisinde artarak devam
etmesi, her kesimden insanın doğrudan ya da dolaylı olarak bu medyayla bağlantısının olması,
kurumların da bu ortamda yapacakları çalışmaların takibini ve bu çalıŞmaları ölçerek
sürdürmelerini zorunluluk haline getirmiştir.
Kriz iletişimi sürecinde özellikle kuruluşlar açısından itibarın zedelendiği, güven
ortamının yok olmaya başladığı görülmektedir. Kuruluşun yok olmasına sebep olabilecek kritik
dönemlerde internet üzerinden gerçekleştirilen toplu çalışmalarla, en etkin iletişim yöntemleri
kullanılarak zararlar minimuma indirilmeye ya da fırsata çevrilmeye çalışılmalıdır (Kuşay,
2005: 129). Tüketicilerin beğenilerini ve şikâyetlerini serbestçe yazabildiği ve diğer
tüketicilerin satın alma kararlarını ve algılarını etkileyebildiği elektronik kanallar, ilgili
şikâyetleri fark edebilme ve çözebilme amacıyla değerlendirilmelidir.
Sosyal medyada kuruluşların kendileriyle ilgili yer alan şikâyetlere karşı yapması
gerekenler, aşağıdaki maddelerle anlatılabilir (Mitroff, 2000):
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•
•
•
•
•
•
•

•

Olumsuz haberler hızlı bir biçimde dolaşabileceği için çok hızlı bir şekilde cevap
verilerek yanlış anlamalar düzeltilmelidir.
Birçok kişi tarafından okunabilecek cevaplar oldukça kibar bir tarzla yazılmalıdır.
Meslek jargonlarından kaçınılmalıdır.
Kriz dönemlerinde faydalı olacağından haber gruplarının moderatörleri tanınmalıdır.
Diğer insanların şikâyetlerine haber gruplarında cevap verecek müttefik müşteriler
bulunmalıdır.
Müşteri haklı ve bilgi gerçek ise problem kabul edilerek çözülmeye çalışılmalıdır.
Olumsuz yorumlardan kaçınmanın en açık yolu, ürün ve hizmetlerle ilgili tüketici
yorumlarını geri bildirim olarak kabul etmek ve değerlendirmektir. Böylece, şikâyetler
haber gruplarında yer almadan önce bertaraf edilebilecektir.
Haber gruplarıyla kurulan bağlantılar devam ettirilmelidir.

Literatürde sosyal medyada kriz yönetimine ilişkin oluşturulmuş herhangi bir yerleşik
model bulunmamaktadır. Ancak yapılan araştırmalar ve incelemeler doğrultusunda sosyal
medyada yaşanabilecek krizleri iki şekilde ele almanın mümkün olduğu görülmektedir:
Birincisi kuruluşta yaşanan krizin kuruluş içinden ya da dışından biri / birileri tarafından
sosyal medya ortamına aktarılmasıyla yaşanan ve asıl mücadelenin gerçek hayatta verildiği
krizlerdir. Bu krizlerin sosyal medyada yönetilmesi, krizin sanal ortamda gelişimini takip
ederek ve yapılacak küçük çaplı müdahalelerle mümkün olabilmektedir. Sosyal medyaya
aktarılan krizlerin temel kaynağı belli olmamakta ve dikkat çekiciliği bakımından az önem
taşımaktadır. Ancak sosyal medyanın paylaşım noktası olduğu düşünüldüğünde farklı krizlerin
kaynağını oluşturabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Sosyal medya,
kuruluşların hedef kitlelerini bilgilendirmesi bakımından önemli bir haber kaynağı işlevi
üstlenmekte ve kuruluş karşıtlarına fırsat vermeden, kuruluşun imajına, itibarına zarar
verebilecek söylemlere engel olmak için çalışılmaları zorunlu kılmaktadır (Ülger, 2003: 292).
Sosyal medyada yaşanabilecek ikinci tür kriz ise doğrudan sosyal medyada başlamış
ve sosyal medyada devam eden krizlerdir. Bu tür krizlere sosyal medya temelli olması
nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının ilgisi daha büyüktür. Ayrıca krizin mücadele edildiği
yer sosyal medya olması sebebiyle, profesyonel bir şekilde oluşturulan sosyal medya kriz
planının harekete geçirilmesi ve bu planın en üst düzey yöneticiler tarafından sürekli takip
edilmesi gerekmektedir. Sosyal medyada başlayan krizlerde kuruluş, kullanıcıların yazdıklarını
dikkate almalı ve karşı atağa geçmek yerine en kısa sürede çözüm bulmak için çaba
harcamalıdır. Aksi takdirde krizin boyutları büyüyecek ve kurumun sosyal ağındaki konu,
kuruluşun doğrudan müdahale edemeyeceği farklı ağlara aktarılacak ve itibar kaybına yönelik
bir süreç başlayacaktır.
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Uygulamalar

144

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal medyanın gelişimiyle birlikte itibar, kimlik ve imaj kavramlarına
aldığı görünüme baktık. Sosyal medya takibi ve ölçümlenmesinin önemini anlattı ve sosyal
medyada kriz yönetimini ayrıntılarıyla ele aldık.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Sosyal medya takibi, müşteri memnuniyeti ve sadakati
yaratmada etkilidir.
2. Medya takip ajansı Interpress, arşivleme için Interweb’i
kullanır.
3. e-Pinions sosyal imleme sitesidir.
4. Bir krizden sonra firmalar, kullandıkları tüm sosyal medya
mecraları üzerinden ayrı mesaj vermelidir.
5. Sosyal medyada olumsuz haberler hızla dolaşabileceği için
çok hızlı bir şekilde cevap verilerek yanlış anlamalar
düzeltilmelidir.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.D, 2.D, 3.Y, 4.Y, 5.D
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya takibinin getirilerinden biri değildir?
a. Müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratma
b. Marka değerini belirleme
c. Sosyal medya krizleri için önlem alma
d. Sosyal medya kampanyalarının başarısını gözlemleme
e. Online itibar yönetimi
2. “Semantik” teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a. Anlamsal
b. Değersel
c. Şematik
d. Rakamsal
e. Kritik
3. Aşağıdakilerden hangisi görüş/fikir sitelerindendir?
a. e-Ticaret
b. e-Mail
c. e-Pinions
d. e-Travel
e. e-Pillies
4. Sosyal medya ölçümlenmesinde “kantitatif ölçüm” örneği olarak aşağıdakilerden hangisi
verilebilir?
a. Kupür değerlendirmesi
b. Duyguların ifadesi
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c. Geri beslemeler
d. Yorumlar
e. Takipçi sayıları
5. “Sosyal medya ölçümlenmesi sürecindeki bir markayla ilgili kalitatif ölçümler; o markaya
ilişkin ………………………………………… belirlemede kilit bir rol oynamaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. yıllık kârlılığı
b. müşteri memnuniyeti derecesini
c. müşteri sayısını
d. gelir gider tablosunu
e. kazanç tablosunu

Yanıtlar: 1.b, 2.a, 3.c, 4.e, 5.b
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9. İLETİŞİM YÖNETİMİNDE SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ ROLÜ
- II

149

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Sosyal Medyanın İletişim Yönetimindeki Rolü
Sosyal Ağların İletişim Yönetimindeki Rolü
Video / Hareketli Görsel Paylaşım Kanallarının İletişim Yönetimindeki Rolü
Wikilerin İletişim Yönetimindeki Rolü
Blogların İletişim Yönetimindeki Rolü
Mikro Blogların İletişim Yönetimindeki Rolü
Sosyal Medya İstatistikleri

150

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal ağlar kuruluşlarda iletişim yönetimini nasıl dönüştürmüştür?
2. Bir profesyonel iletişimci wiki’lerle ne yapabilir?
3. Blogların zayıf yönleri var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Sosyal ağlar, video paylaşım
kanalları, Wiki’ler, bloglar
ve mikro blogların iletişim
yönetiminde üstlendiği
rolleri ayrıntılarıyla ifade
edebilmek
Güncel sosyal medya
Konunun ayrıntılı olarak
istatistiklerini sıralayabilmek çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

İndeks oluşturmak

•

Digital Readiness Report

•

Aktif internet kullanıcısı
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Giriş
Bu bölümde, sosyal ağlar, video paylaşım kanalları, Wiki’ler, bloglar ve mikro blogların
iletişim yönetiminde üstlendiği roller, ayrıntılarıyla ifade edilecektir. Sosyal medyanın
hayatımızda oluşturduğu büyük resmi görebilmek amacıyla, en güncel sosyal medya
istatistikleri irdelenecektir.
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9.1. Sosyal Medyanın İletişim Yönetimindeki Rolü
İletişimin yeni boyutu olan sosyal medya, marka ve kurumların halkla ilişkiler, satış,
pazarlama ve müşteri hizmetleri stratejilerini geliştirmeleri açısından her geçen gün daha da
önem kazanmaktadır. Markalar artık sosyal medyada fırsatların farkına varmış durumda ve
özellikle sosyal medyanın pazarlama üzerindeki etkileri markaları sosyal medya kullanmaya
zorlamaktadır.
Düşük maliyetli ve tarafsız olduğu için sosyal medya, bir anlamda pazarlama
iletişiminin geleceği durumundadır. Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden
arkadaşlar arasında kurulan bağlantılar, şirketlerin piyasa hakkında fikir edinmesini de
sağlamakta, IBM, Hewlett-Packard ve Microsoft'ta araştırmacılar, profiller çıkarmak ve
çalışanları, tüketicilerine yönelik daha iyi iletişim yaklaşımları tasarlamak için, sosyal ağ
verilerini kullanmaktadır. Sosyal medyanın giderek daha da anlatımcı bir özellik kazanmasıyla,
tüketicilerin görüş ve deneyimlerini aktararak diğer tüketicileri etkileme gücünün de artacağı
ve buna bağlı olarak şirket reklamlarının tüketimi şekillendirme gücünün azalacağı söylenebilir
(Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2011:21).
Kurumlar için internet ve sosyal medyanın gücü gün geçtikçe artmaktadır. Internet,
halkla ilişkiler uygulamalarında etkileşimli iletişimi sağlayan en önemli araçlardan biri
olmakta, rekabet ortamında kuruluşlara ihtiyaç duydukları bilgiye hızlı ve kolay ulaşma olanağı
sağlarken hedef kitleler ile iletişimi de kolaylaştırmaktadır.
İnternetle birlikte halkla ilişkiler uygulayıcıları daha hızlı hareket edebilmekte, geniş
kitlelere ulaşma imkânı bulmakta, düşük maliyetle birlikte, kolay iletişim imkânlarıyla hedef
kitleleri üzerinde etkin iletişim, aktarım ve anlatım imkânları kazanmaktadır (Kotler, Kartajaya
ve Setiawan, 2011: 22). İnternet üzerinden yürütülen uygulamalarda halkla ilişkiler alanının
etkisi giderek artmaktadır.
Halkla ilişkiler alanında, sosyal medya çağına geçişi incelemek üzere birçok araştırma
yürütülmüştür. Bu çalışmaların çoğu, sosyal medyanın kurumsal iletişimdeki kullanımına
ilişkin en yaygın türleri, sosyal medya pazarlamasına ne kadar zaman harcanacağı, sosyal
medya pazarlamasının faydaları, kitlelere ulaşması, iletişim etkinliğinin nasıl ölçüleceği ve
gelecekte yaratacağı etkiler gibi soruları cevaplamayı amaçlamıştır.
“Winning in a World Transformed by Social Technologies” (Devinim: Sosyal
Teknolojilerin Değiştirdiği Dünyada Galip Gelmek) kitabının yazarları Bernoff ve Li, sosyal
medyanın farklı gruplar tarafından kullanımını, sanal ortamdaki ABD vatandaşları aracılığıyla
incelemiştir. Elde ettikleri bulgular şöyledir (Matthews, 2010: 99):
İnternet kullanan Amerikalıların,
•
•
•

%25'i blog okurken,
%11'i blog yazmaktadır,
%29'u kullanıcıların oluşturduğu videoları izlerken, %8'i video yüklemektedir,
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•
•
•

%25'i sosyal ağ sitelerim ziyaret etmektedir,
%18'i tartışma forumlarında yer almaktadır,
%25'i ise değerlendirmeleri ve incelemeleri okumaktadır.

Breakenridge’in araştırmasına göre ise (2012), halkla ilişkilerin kuruluşlardaki sosyal
medya yönetimiyle ilgili üstlendiği stratejik roller şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•

Çalışan politikalarını geliştirmek
Şirket içi işbirliği
Teknoloji testi
Kriz öncesi yönetimi
İlişki analizi
İtibar ekibi
Metrik uzmanı

Gurau (2008), sosyal medya yönetimi için fonksiyonlar arası bir yaklaşım önermektedir.
Bu da, şirket içi departmanların; özellikle müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar, medya ve sosyal
topluluklar gibi iletişime geçmesi olası paydaşları nedeniyle işbirliği yapması gerektiği
anlamına gelmektedir.
Solis ve Breakenridge’e göre (2009), sosyal medyanın yönetimiyle ilgili belirleyici
unsurlar olarak, kuruluşun örgütsel yapısı ve tek tek uygulayıcıların uzmanlıkları dikkate
alınmalıdır. Az tecrübeye sahip halkla ilişkiler uzmanlarından sosyal medyayı kullanmayı ve
bunu kullanarak iletişim kurması beklenirken, yönetim seviyesinde, rol genel olarak daha
stratejik sorumlulukları içermektedir (yani, şirketin online itibarını takip etmek ve yönetmek,
kampanyaların ölçümlemesini yapmak ve çalışanlar için sosyal medya politikalarını
oluşturmak)
Halkla ilişkiler, pazarlama ve işe almadan sorumlu insan kaynaklan uzmanlarından
oluşan 278 kişinin katıldığı anketin sonuçlan doğrultusunda hazırlanan Digital Readiness
Report’a göre: "Halkla ilişkiler, her tür ve büyüklükte kuruluşun bünyesindeki sosyal medya
devrimine önderlik etmektedir" . Rapora göre (Matthews, 2010: 100):
•
•
•
•

Halkla ilişkiler birimleri, pazarlamayı sosyal medya iletişim kanallarının yönetimine
yönlendirmektedir.
Kuruluşların %51'inde dijital iletişimi halkla ilişkiler birimi yönlendirmektedir.
Kuruluşların %49'unda bloglardan, %48'inde sosyal ağlardan halkla ilişkiler birimi
sorumludur.
Tüm kuruluşların %52'sinde mikro bloglardan halkla ilişkiler birimi sorumludur.
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9.2. Sosyal Ağların İletişim Yönetimindeki Rolü
Sosyal Ağlar olarak adlandırdığımız Facebook, Myspace gibi bireysel iletişime ve
karşılıklı bilgi alışverişine yönelik sosyal medya kanalları halkla ilişkiler uygulamaları
açısından belki de en kilit unsurlardan birini oluşturmakta ve sağlanması en zor bilgi olan
“kişisel bilgiler” için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Yapısı gereği kişilerin kendileri için
ayrıntılı bilgilerden oluşan bir profil hazırlamasını zorunlu kılan ve bu sayede kendi toplumsal
ağlarını oluşturmalarına izin veren sosyal ağlar, bu özellikleri nedeniyle kişiler hakkında birçok
özel ve kamusal bilgiyi içeren havuzları içinde barındırmaktadır.
Halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitle seçimi büyük önem arz etmektedir.
Yapılacak faaliyete ve devam eden iş koluna yönelik olarak yürütülecek iletişim çalışmalarında
hedef kitle belirlenirken, özellikle kişisel zevk ve görüşlerin önemi büyüktür. Bunun yanında
yaş, lokasyon, medeni durum gibi birçok unsur, hedef kitle seçiminde ayırt edici özellikler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugüne kadar bunca bilgiyi sağlamak için gözlem, anket, telefon,
mektup gibi yöntemleri kullanan halkla ilişkiler uygulayıcıları, bugün artık tüm bu bilgileri
edinebildikleri değerli bir kaynağa sahiptir: internet ve sosyal medya…
Teknoloji gelişip, sosyal ağların barındırdığı nüfus arttıkça, kullanıcıların beklentileri
de kendilerine daha çok özel alan sağlamaya doğru evrilmektedir. Bu doğrultuda sosyal ağlar,
profillere gizlilik özellikleri getirirken, daha çeşitli veri paylaşımını olanaklı kılmakta (fotoğraf,
video, arkadaşlar, iletişim adresleri vs.) bu yolla da kişilerin birbirleriyle ortak yönlerini
keşfederek daha geniş toplumsal ağlar oluşturmalarına olanak sağlamaktadır. Bunun bir sonucu
olarak üyeleri hakkında çok ayrıntılı verilere ve bilgiye sahip olan sosyal ağlar, bilginin ihtiyaç
sahibi olan iletişim uzmanları için de ikinci medyaya, diğer bir taraftan da bilgi havuzuna
dönüşmüştür.
Sosyal ağların toplumda ve iletişimde nasıl bir yere sahip olduğunu daha somut olarak
anlatabilmek için wikipedia’da yer alan, standart bir kullanıcı tarafından rastgele yüklenen
aşağıdaki tanım ve açıklama incelenebilir (tr.wikipedia.org)
“Bireyleri internet üzerinde toplum yaşamı içinde kendilerini tanımlayarak, aynı kültürel seviyesinde
rahatlıkla anlaşabilecekleri insanlara internet iletişim metotları ile iletişime geçmek için ve aynı zamanda
normal sosyal yaşamda yapılan çeşitli jestleri simgeleyen sembolik hareketleri göstererek insanların
yarattığı sanal ortamdaki sosyal iletişim kurmaya yarayan ağlara "sosyal ağlar" denilmektedir. Sosyal
ağların yararları:
• İstediğiniz zaman bilgiye ulaşabilirsiniz.
• Eski arkadaşlarımızı bulabileceğiniz gibi yeni arkadaşlıklar da edinebilirsiniz.
• Gruplar kurabilir ve de çeşitli düşünceler ortaya koyabilirsiniz.
• Ruh ikizinizi ve partnerinizi bulabilirsiniz.”

Kuruluşlara önerilen, ihtiyacı olan hedef kitle bağlantılarına ulaşırken, sosyal ağları da
iletişim mecraları içine dâhil etmek ve medya planlaması sırasında, bu ağların önemli bir amaca
hizmet ettiğinin farkında olmalarıdır. Bu bağlamda, “bağlantı”, potansiyel ve mevcut
müşteriler, diğer deyişle hedef kitledir. Sosyal ağlarla pazarlama iletişimi çalışmalarının ana
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hedefi, bu bağlantıları kullanarak, bir “etki çemberi” (circle of influence) oluşturmaktır.
Firmalar etki çemberini doğru şekilde oluşturarak, halkla ilişkiler ve reklam amaçlarını
yürütmenin yanı sıra, kurumsal imajlarını ve itibarlarını da yapılandırmaya fırsat
bulabilmektedir. Birçok önemli firma, “widget” denen uygulamalar yaratıp, çevrimiçi sosyal
ağ platformlarında tüketicilerine kendi markaları, ürünleri hakkında oyun oynatıp, içerik
yaratmaktadır (Onat ve Alikılıç; 2008: 1130). (Widget, görsel programlamada, bir
kütüphanedeki [X/Motif, OpenGL, Java AWT / SWING] grafik bileşenlere verilen isimdir.
İngilizcede pencere aracı anlamına gelen “WIndow gaDGET” dan türetilmiştir. CheckBox,
ListBox, Button gibi bileşenler birer widget’tır. Windows Gadget kelimelerinden türetilmiştir.
Widgetler pratik uygulamalardır. Widget hem masaüstü hem de web’de olabilir. Masaüstünde
ve web’de en çok kullandığımız widget türleri; hava durumu, takvim, not defteri, borsa bilgi
çubuğudur. Hepsi bir tek amaç için üretilmiştir. Web 2.0 ile widgetlerin web üzerindeki
etkinliği de oldukça artmış ve sadece widget hizmeti veren onlarca site kurulmuştur. Widget
kelimesi yerelleştirme çalışmalarında çoğu zaman “ekran aracı” olarak çevrilmektedir.)
(tr.wikipedia.org)
Kuruluşlar, müşterileriyle çevrimiçi iletişim trafiği yaratılması amacıyla, sosyal ağ
uygulamalarının pazarlama iletişimi uygulamaları içine almaya başlamışlardır. Bu
perspektiften bakıldığında sosyal ağları potansiyel müşterileri bulma, mevcut müşterilerle
iletişim kurma amacıyla kullanmanın ötesinde, sosyal ağ sitelerine daha entegre olarak ürün /
markayla ilgili uygulamalar tasarlayarak, hedef kitle arasında bağımlılar yaratıp bilinirliğini
artırabilir, kurumsal itibarına olumlu yönde katkıda bulunabilirler (Onat ve Alikılıç; 2008:
1130).
Görüleceği üzere sosyal ağlar, halkla ilişkiler uygulamacıları için haberin, içeriğin
yayınlandığı kaynak olmaktan öte, haberin ve içeriğin takipçilerini izlemek ve yaratılan içeriğin
evirilmesine olanak sağlayacak olan bilginin toplanmasına aracı olarak kullanılmaktadır. Bu
noktada, geleneksel medya için sokaktaki adam, onun yaşadığı bölge ve zevkleri ne ise,
bugünün yeni medyası için de sosyal ağlar, bireyleri barındıran sokaklar, evler ve onların
birbirleriyle iletişim kurduğu, üstelik bu iletişimin izlenebildiği alanlara dönüşmüştür... Öyle
ki, bu kişilerin her biri hakkında ayrıntılı bilgilerin de edinilebildiği göz önüne
bulundurulduğunda, belki de hedef kitle, bu ağlar sayesinde tarihte hiç olmadığı kadar
kesinlikle ve doğru olarak tespit edilebilmektedir.

9.3. Video / Hareketli Görsel Paylaşım Kanallarının İletişim
Yönetimindeki Rolü
Günümüzde artık halkla ilişkiler uygulamacıları tarafından oluşturulan içeriğin sadece
yazınsal olarak sunulması geleneksel medya açısından da yeni nesil medya kanalları açısından
da yeterli olmamaktadır. Fotoğrafların ya da statik görsellerin yanında içeriğin anlık olarak ya
da sonradan, görsel ve hareketli olarak ifade edilmesi gerçekliğe katkı sağlamasının yanında,
hedef kitle nezdinde içeriğin inandırıcılığını artırmakta, erişimi ve takip edilebilirliği
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kolaylaştırmaktadır. Geçmişten bugüne süre gelen, yayımcının oluşturduğu montajlanmış
hareketli görüntülerin yerini kurumların ve onlar adına çalışan iletişimcilerin sunduğu hazır
görseller almaktadır. Bu görsellerin paylaşılması ve ulaştırılması ise yeni bir alan
doğurmaktadır.
Televizyon hayatımıza girdi gireli, basın tarafından sunulan video içeriği için bir sunucu
görevi görmekte, izleyici açısından da tek kaynak olarak gerçeği yansıtmaktadır. Gelişim
sürecinde ortaya çıkan çok kanallı yapılar, seçme özgürlükleri ve taşınabilirliğin ardından
izleyici için yeni beklenti, istediği zamanda istediği içeriği izlemek yönünde gelişmiştir. Bu
noktada ihtiyaç duyulan, izleyicinin kendi isteği doğrultusunda tüm yayın içeriğini görmesi ve
istediği zamanda istediğini seçerek izleyebilmesine olanak sağlamaktır.
Bu süreci yakında izleyen ve ilk başta tamamen kişisel beklentileri karşılamak amacıyla
basit bir altyapı üzerine kurulan, bugün ise dev toplumsal ağa dönüşen Youtube, yukarıda
sıraladığımız yeni beklentileri karşılamakta, basın için yeni bir vizyon doğurmaktadır. Bugün,
dünyanın en çok ziyaret edilen video kaynağı haline gelmiş olan Youtube, Chad Hurley, Steve
Chen ve Jawed Karim tarafından kurulmuştur. Daha önce de, şu anda dünyada en çok kullanılan
online ödeme sistemi olan Pay PAL’ı kuran bu ekip, Pay PAL’ı Ebay‘a satarak büyük paralar
kazanmış, sonrasında ihtiyaçları da takip ederek Youtube fikrini geliştirmeye karar vermişlerdir
(Budak, 2009).
Günümüzdeki bu kanalların iletişim yönetimindeki en önemli rolleri; video bültenlere
ev sahipliği yapmaları ve tüketici şikayetleri için barındırıcı görev üstlenmeleridir. Başka
alanlara entegre edilebilir yapıda video hizmeti sunan bu sayfalarla birlikte, halkla ilişkiler
uygulamacısı için e-posta yoluyla video bülten gönderiminin önünün açılmış olmasının yanı
sıra markanın hedef kitlesi tarafından, olumlu ya da olumsuz geri bildirimlerin video / hareketli
görsel / ses kaydı gibi formatlarda ulaştırılıyor olması, marka ile hedef kitlesi arasındaki
iletişimin boyutunu birkaç adım öteye taşımıştır.

9.4. Wikilerin İletişim Yönetimindeki Rolü
Wikiler, yapısal olarak üzerinde düzenlemeler yapılmasına olanak sağlayan, bir
sözlüğü, ansiklopediyi ya da veri tabanını andıran bilgi sayfaları topluluğudur ve yalnızca
yazınsal ifadelerin bulunduğu değil aynı zamanda resim, ses, video gibi medya kaynaklarının
da ortama konabileceği dinamik bir yapıya sahiptirler. Bir halkla ilişkiler uygulayıcısı için
wikiler ile yapılabilecek işlemler, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
•
•
•
•
•
•

Yeni başlıklar ve sayfalar oluşturmak
Bilginin gelişim sürecini izleyebilmek
Resim, tablo, dosya eklemek ve gösterebilmek
İndeks oluşturabilmek
Ziyaretçilerin sayısı ve tasnifine dair bilgi toplayabilmek
Video yüklemek veya video paylaşım sitelerinden video bağlantısı verebilmek
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Wikiler işin temelinde, birbirinden bağımsız, uzak grupların birlikte çalışabilmeleri, bir
şeyler paylaşabilmeleri ve çevrimiçi olarak içerik geliştirmeleri amacıyla tasarlanmıştır.
Örneğin Wikipedia, günümüzde dünyadaki milyonlarca farklı kullanıcı tarafından, bağımsız
olarak güncellenmekte ve içeriği, hiçbir ansiklopedinin ulaşamayacağı hızda genişlemektedir.
Editörlük görevini de aynı şekilde tecrübeli kullanıcılar üstlenmektedir. Bir anlamda wiki’ler,
bize sınırsız bilgi sağlayan internetin, kaynak ansiklopedileridir. Üstelik bu bilgiler, görsel,
işitsel, yazınsal ve paylaşılabilir olarak sunulmaktadır. Bu açıdan, bilginin temel taş olma
görevinin üstlendiği halkla ilişkiler bilimi için de Wiki siteleri, vazgeçilmez bir kaynaktır.

9.5. Blogların İletişim Yönetimindeki Rolü
Bloglar tüm diğer medya biçimlerinden çok daha farklıdır, çünkü bloglar aralıksız
olarak ve sınırsız süreyle yayındadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma
ABD vatandaşlarının %50’sinin blogları terapi olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.
Bloglarda, kişisel konuları paylaşmanın, politika ya da güncel olaylardan daha çok sevildiği
belirtilmektedir. İnternette saklama ve bağlantı maliyetlerinin düşmesi, özellikle video ve
fotoğraf paylaşım sitelerinin ortaya çıkmasına, internet kullanıcıları arasında yazı, yorum,
fotoğraf, video, favori web sitesi bağlantıları, kişisel takvim gibi her türlü içeriğin paylaşıldığı
internet ortamının oluşmasını sağlamaktadır (Karaçor, 2009: 91).
Bloglar, aldıkları linklerle beslenen ve aynı nedenden ötürü içeriğe göre okunma oranı
sürekli olarak değişkenlik gösteren ancak en önemlisi herkes tarafından kolayca kurulabilen,
yayınlanabilen yapılardır. Bu noktada da ortaya yeni bir rol çıkmaktadır. Geleneksel basın
iletişimindeki benzer bir şekilde bloglara bilgi akışı sağlandığında, içerik ne kadar ilgi çekici
olursa hem haberin hem de yayınlandığı blog sayfasının okunma oranı artmaktadır. Ancak bir
soru var ki birçok halkla ilişkiler uygulamacısı için iletişim stratejisinde belirleyici dijital
unsuru oluşturmaktadır: “Yayının sahibi olan kurum mu, yoksa yayınlara içerik sağlayan kurum
mu?”… Sorgulanması gereken bir diğer husus ise, çevrimiçi yayın yapan gazeteler ve portallar
ile bloglar arasındaki farktır. Halkla ilişkiler alanında blogların rolü üzerinde yazılmış birçok
makaleye imza atan Michael Kent, bu farkı şu şekilde özetlemektedir (Kent, 2008: 38):
İnternet ortamında, hem haber siteleri hem de bloglar reklam almaktadır. Ancak, haber
siteleri özgür konuşabilme gibi eşitlikçi amaçlar yerine, okuyucuları reklamcılara
pazarlamaktadır. Oysa, ziyaret edilen blog ya da online haber siteleri arasında çok az içerik
farkı bulunmaktadır. İnternet ortamında, medya haber siteleri daha fazla reklam alıp ve daha
düşük etkileşim sağlarken, bloglarda ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bunlar, daha az
reklam almaya daha fazla etkileşim sağlamaya çalışmaktadırlar.
Haber web siteleri haberlerini ajanslardan almalarına rağmen çok sayıda fotoğraf ile
içeriği zenginleştirmektedir. Bloglar ise, dergi ya da gazete sayfalarına benzemektedir. Bloglar,
halkla ilişkiler uzmanlarının homojen halk kitlelerine ulaşabilmesini, yiyecek, dikiş, golf gibi
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şeyleri, izlemekle yetinmeyen insanlara iletişim kurabilmesini sağlamaktadır. Bir televizyon
izleyicisi ilgilenmediği bir konuyla ilgili programda da kalabilir. Ancak blog okuyucusu,
genelde aradığı, ilgilendiği ve konsantre olduğu blogları okur. Bloglar aranmayı, ilgilenilmeyi
ve konsantrasyonu gerektirmektedir. Blogların herkesin fikirlerini rahatça ifade ettiği, kimsenin
ayrıcalıklı olmadığı diyaloglar sağlama özelliği, webdeki objektifliğe yakındır ve ekonomik
güçler, pazarlama güçleri ve kolektif hedeflerin etkisi altındaki medyanın hatalı
objektifliğinden baskındır (Kent, 2008: 38).
Tüm bu değişkenler göz önünde bulundurulduğunda, halkla ilişkiler uygulayıcısı hangi
stratejiyi seçerse seçsin hedef kitlesine erişmek için direkt bir yol keşfetmiş olmaktadır. Marka
adına açılan bir blog sayfası yoluyla tüketicisiyle birinci ağızdan iletişime geçmek ve gelen geri
bildirimleri karşılamak makul bir opsiyon olarak karşımıza çıkarken (kurumsal bloglar),
tematik alanlarda yazan ve etkinlik, topluluk bloglarıyla basın bülteni, basın gezisi, özel haber
çalışması gibi geleneksel medya iletişim unsurlarını kullanarak bilgi alışverişinde bulunmak,
tıpkı basını içerik olarak beslerken izlenilen yöntemden yola çıkarak blogları beslemek, bu yolla
hızla yayılan içeriğe ve bu içeriği takip eden kitlelere sahip olmak ikinci bir opsiyon olarak
karşımızda durmaktadır.
Blogların Güçlü Yönleri:
•

•

Blogların araştırma, çevreyi tanıma ve sorun yönetimi için kullanılması: Bilgi
alma kaynakları arasında bulunan yeni iletişim teknolojilerinin son uygulaması
bloglar, halkla ilişkilerin bir süreci olan araştırma ve sorunun ele alınması açısından
son derece faydalıdır. Özellikle beklenmeyen ani durumlar karşısında interaktif bir
iletişim aracı olan bloglar son derece hızlı ön bilgilendirme yapabilecek konumdadır.
Halkla ilişkiler uzmanları, bireylerin ve toplumun organizasyon etkinliklerine,
mesajlara ve aktivitelere nasıl tepki verdiğini diğer kitle iletişim araçlarından önce
bilerek daha etkin bir yaklaşım geliştirebilir (Kent, 2008: 35)
Halka dolaysız ulaşabilme, sorun çatısı ve ikna aracı olması: Blogların, birey ve
toplumu etkileme aracı olarak kullanılması düşüncesi, halkla ilişkiler uzmanlarının
bloglar hakkındaki en önemli söylemlerinden biridir. Bireyleri belli bir düşünce çatısı
etrafında toplayabilme çabaları okuyucuların kabul edeceği ve benimseyeceği
mesajların üretilmesine de yol açmaktadır. Bloglar, güçlü bir ikna tekniği olan
betimlemeyi kullanmaktadır. Organizasyonlar, çeşitli bireylerle tanışarak onlar
üzerinde güven ve empati oluşturulabileceğini ön görmektedirler
Blogların zayıf yönleri şunlardır:

•

Bloglardaki iletişim riskleri: Bloglar bir konu hakkında diğer insanlarla konuşmak
istendiğinde ancak sıradan insanların görüşleri alındığında yararlı olabilir. Ama
çoğunlukla bloglar, sosyal ve toplumsal olaylar dışında konular hakkında konuşarak
vaktini geçiren insanlar ve fanatikler tarafından çok kullanılan bir iletişim aracıdır. Bu
nedenle fanatik grupların dediğiyle ilgilenmek bazen zaman kaybından öteye gitmez.
Ancak, halkla ilişkiler uygulayıcıları, blogdaki bir yorumun çoğunluğun ve azınlığın
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•

mı fikri olduğunu kesin şekilde bilemez ve bu nedenle bloggerların genel nüfusun
temsilcileri olarak algılanması söz konusu değildir (Kent, 2008: 37).
Bloglara verilen abartılı önem: İnternet başta olmak üzere ve diğer yeni iletişim
biçimleriyle kendini ifade edemeyen ya da geniş kitlelere duyuramayan birey ve
gruplar, kendilerini bloglarla ifade etme olanağı bulmuştur. Blogların toplumdaki
etkilerinin ve bunlara bakışın sağlayacağı halkla ilişkiler temelli katkıların kesin
verilerle ortaya konulabilmesi için bu hususta bir alan araştırması yapılmalıdır (Kent,
2008: 37)

9.6. Mikro Blogların İletişim Yönetimindeki Rolü
Halkla ilişkiler uygulayıcıları için en etkin araç statüsünü kuşkusuz mikro bloglar
üstlenmektedir. Hem dinamizmleri hem de her an, her koşulda erişilebilir olmaları bu
sistematiğin cazibesini artırmaktadır.
Twitter, FriendFeed gibi siteler, gazeteciliği ve kısa mesaj göndermeyi harmanlayan,
insanların 140 karakterlik kısa güncellemelerle haberleşebilecekleri platformlardır. Üstelik,
daha önceki başlıklarda da belirtildiği üzere bu platformlar sadece yazınsal değil, fotoğraf, ses
ve video paylaşımına da olanak sağlamaktadır. Tek fark, diğer platformlar taşıyıcı görevi
üstlenirken, mikro bloglar taşıyıcı alanlara link vererek, barınmayı değil paylaşımı
desteklemektedirler. Bu platformlara, geleneksel bloglara göre dosya gönderim boyutlarının
küçük olması nedeniyle mikro blog adı verilmektedir (Yaşayan, 2008).
Kuruluşlar Twitter üzerinden diğer mecralar için oluşturdukları içeriği paylaşabilir, yeni
ürünlerini, promosyonları ve kullanım önerilerini hedef kitlelerine duyurabilir. Bununla birlikte
Twitter üzerinden ödüllü yarışmalar düzenleyerek, kuruluş ve ürünlerle ilgili gelişmeleri
kullanıcılarla anında paylaşabilir. Twitter, kuruluşlar için; hedef kitleleriyle birebir iletişim
kurabileceği, sorularını cevaplayabileceği ve herhangi bir sorun karşısında destek hattı olarak
kullanabileceği bir araçtır. İletilerin samimi yapısı ve sık sık mikro-bloglarla olmak ve diğer
mikro-bloglarla ilişki kurmakta önemli bir yoldur. Twitter kullanıcıları, bireysel mesajları,
Twitter isminin önüne @ sembolü kullanarak yollayabilir. Twitter anlıktır ve eğer yazarlar ve
bloggerlar çevrimiçi iseler ve haberleri alırlarsa, hemen onunla ilgili blog oluşturabilir (Brown,
2009: 171).
Örneğin, ABD’de önemli bir vergi danışmanlık şirketi olan “H&R Block” son vergi
döneminde soruları yanıtlamak için Twitterı kullanmıştır. Şirket, Twitter`ın arama araçlarını
kullanarak bu konuyla ilgili konuşmaları gözlemlemiş, onlara gerekli olan bilgi ve cevapları
hızlıca aktarmıştır. ABD’de Jetblue ve Southwest adlı havayolu şirketleri, müşterileriyle
iletişim kurmak için, twitter ve birçok sosyal medya aracını kullanmaktadır. Kuruluşlar, Twitter
ve diğer mikromedya araçları üzerinden müşterilerinin sorularını cevaplamakta, deneyimlerini
paylaşmakta ve çeşitli promosyonlar düzenlemektedir (Solis ve Breakenridge, 2009: 182-183).
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Kayıtlı kullanıcılar, arkadaşlarının gönderdikleri mesajları sitede, cep telefonu
mesajlarında veya RSS okuyucu tipi bir masaüstü uygulamasında anlık olarak
okuyabilmektedir. Analistlere göre birçok şirketin mikro blog servislerini tercih etmesinin
nedeni eposta ile sağlanamayan dinamik iletişimi sunmasıdır. Güncellemeye uygun ve haberdar
etme ya da haberdar olma yaklaşımıyla kullanılan mikro bloglar, uzun ve olayları gerektiği gibi
anlatan e-posta mesajlarıyla kıyaslandığında, daha dinamik ve anlık servisler olarak ön plana
çıkmaktadır (CIO Editör, 2011).
Mikro bloglar, diğer tüm sosyal medya kanallarından farklı olarak sürekli izleme,
sürekli içerik üretme, kullanıcı ile diyalog ve gerektiğinde müdahale etmek gerektirmektedirler.
Bu durum ise bu tip hesapların tam zamanlı olarak kullanımını, hatta bir ekiple hareket
edilmesinin gerekliliği ortaya çıkarmaktadır. Bu nedende ötürüdür ki birçok bireysel mikro blog
kullanıcısı, okuyucu, izleyici görevini üstlenmekle yetinirken, diğer sosyal medya araçlarının
aksine bu alanda içerik üretme görevini çoğunlukla yayıncılar, kurumlar ve profesyonel
kullanıcılar üstlenmektedir.
İletişim stratejileri belirlenirken uygulamacıların vazgeçilmezi olan mikro blog
hesaplarının ağırlıkla üstlendikleri rolleri şu şekilde sıralayabiliriz:
•
•
•
•
•
•

Marka ile ilgili duyuruların anlık olarak paylaşılması
Marka haberlerinin daha çok okunması için hedef kitle takibi
Kriz yönetimi aracı olarak, marka algısının anlık olarak izlenmesi
Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) aracı olarak kullanılması
Lokasyon etiketleriyle hedef kitlenin ürüne erişiminin kolaylaştırılması
Görsellerin öncelikli olarak hedef kitleyle paylaşılması

Dünyada ve Türkiye’de pek çok sanat müzesi diğer sosyal medya platformlarının yanı
sıra twitter’ı da etkili bir şekilde kullanma çabası içinde olmuşlardır. Böylece yukarıda
tanımlandığı gibi müzelerin hem bir “tapınak” hem de bir “panayır yeri” olarak geniş kitlelere
ulaşma hedefleri için bir aracı işlev yürütmektedir. Müzelerin, geleneksel durağan yapılarından
uzaklaşarak kitlelerle iletişim içinde olmaları sürekli bir yenilenmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.
Müzelerin özellikle teknoloji ve internet alanındaki değişimlere ayak uydurma zorunluluğu,
eski durağanlığını gündem dışı bırakmıştır. Bu durum, müze algısını da sürekli bir değişime
bağlı kılmaktadır: “Kitle tüketimi modern toplumun en uç noktalarına kadar yayıldığından, ister alkolsüz içecekler, ister yazılım, ister kablolu kanallar, isterse elektronik donanım söz
konusu olsun- kilit sözcük, farklılaşmadır artık”. Müzeler takipçileri ve takip ettikleriyle ve
twitter adresinden yaptığı duyuruları izleyen internet kullanıcılarıyla karşılıklı bir iletişim
ortamına girerek 21.yüzyılın geniş toplum kesimini içine alan interaktif, dinamik yapısına ayak
uydurabilmektedirler. Genel olarak müzeler twitter adreslerinde sergi ve gösterim, atölye
çalışmaları, konferans, panel gibi etkinliklerin duyurularına, açılış ve kapanış tarihlerinin
hatırlatmalarına, bunlarla ilgili haberlere, fotoğraflara ve videolara yer vermektedirler. Ayrıca
yılbaşı, bayramlar gibi özel günlerle ilgili e-kart benzeri paylaşımlar yapmaktadırlar. Bunun
yanı sıra “ask a curator” örneğinde olduğu gibi daha dinamik, yoğun, karşılıklı iletişime daha
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fazla açık tweetlere yer vermektedirler. Aynı zamanda müzeyle ve etkinlikleriyle ilgili
yorumları, değerlendirmeleri retweetlemektedirler (Aydınalp, 2013: 23).
Etkileşim düzeyinin çok yüksek olduğu ve içeriklerin kullanıcılar tarafından belirlendiği
Twitter, son yıllarda demokratik katılım konusunda ve toplumsal olaylardaki etkisiyle önemli
bir araç haline gelmiştir. Twitter’ı sosyal mecralar içerisinde önemli ve benzersiz kılan ise,
kaynak tarafından hedef kitlelere en kolay ve zahmetsiz biçimde mesaj iletilmesine olanak
tanımasıdır. Twitter’ı özel kılan bir diğer özellik ise, herhangi bir konuda kullanıcıların anahtar
kelimelerle arama yaparak, anlık olarak konuya ilişkin kullanıcılar tarafından atılan tweetlere
erişerek bilgi sahibi olmalarına imkân tanımasıdır. Bu özellik ile kullanıcı dünyanın herhangi
bir noktasında anlık olarak gerçekleşen olaylar hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Aynı
zamanda Twitter sayfasında yer alan (Trending Topic) bölümünde ise dünyada veya bölgesel
olarak en çok neler konuşulduğuna dair liste yer almaktadır. Kullanıcılar bu listeye bakarak
güncel haberler konusunda bilgi sahibi olabilmektedir. Trending Topic, kullanıcıların Hashtag
(#) adı verilen ve kelimelerin başına gelince link halini alan etiketler aracılığıyla bir konu
etrafında tartışmasına dayanmaktadır. Konu belli bir tartışma yüzdesine gelince, Trendler
listesine görmektedir (aktaran Yıldırım, 2014: 237).

9.7. Sosyal Medya İstatistikleri
İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2015 raporuna göre, ülkemize ait
sosyal medya ve sosyal medya kullanımı istatistikleri aşağıda sıralanmıştır
(dijitalajanslar.com):
•

•
•

•
•

•

•

Türkiye genelinde 37,7 milyon aktif internet kullanıcısı bulunmaktadır. Buna göre
76.7 milyonluk nüfusa sahip Türkiye’de aktif internet kullanıcı penetrasyonu, %49
olarak görülmektedir.
40 milyon aktif sosyal medya hesabı bulunan Türkiye’de, sosyal medya hesaplarının
penetrasyon oranının ise %52 olduğu görülmektedir.
Ülkemizde mobil olarak 32 milyon aktif sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Buna
göre 40 milyon aktif sosyal medya hesabının %80’ine mobil cihazlardan erişim
yapılmaktadır.
Türkiye’de yaklaşık 69,6 milyon mobil kullanıcı bulunuyor.
İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2014 raporuyla kıyaslandığında
Türkiye’deki aktif internet kullanıcısının %5, aktif sosyal medya kullanıcısının %11e
mobil kullanıcı sayısının ise %2 arttığı görülmektedir.
Türkiye’deki internet kullanıcıları, gün içerisinde ortalama 4 saat 37 dakikayı
internette, 2 saat 51 dakikayı mobil internette ve 2 saat 56 dakikayı ise sosyal
medyada geçirmektedir.
Kullanıcıların televizyon başında geçirdiği süre, günde ortalama 2 saat 17 dakika
olarak belirlenmiştir.
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•

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal ağlara bakıldığında ise; Facebook,
WhatsApp ve Facebook Messenger ilk üçü oluştururken; bunları, Twitter, Google+ ve
Skype takip etmektedir.

Dünyadaki rakamlara
(socialbusinesstr.com):

bakıldığında

tablo

aşağıdaki

gibi

görünmektedir

9.7.1.Facebook
•
•
•
•
•

Kullanıcıların %63’ü, Facebook hesaplarını günlük olarak ziyaret etmektedir.
Kullanıcıların %40’ı, hesabına günde bir defadan fazla giriş yapmaktadır.
Amerikalıların %47’sine göre satın alma kararlarını en çok Facebook etkilemektedir.
1 milyon web sitesine Facebook girişi özelliğiyle erişim sağlanmaktadır.
Pazarlamacıların %70’i Facebook’u yeni müşteri kazanmak için tercih etmektedir.

9.7.2.LinkedIn
•
•
•

Linked-in’de geçirilen ortalama süre 17 dakikadır.
Pazarlamacıların %83’ü Linked-in’i B2B içerikleri dağıtmak için kullanmaktadır.
Fortune 100 listesindeki şirketlerin 91’i, Linked-in’i adayları aramak için
kullanmaktadır.

9.7.3.Twitter
•
•
•
•
•
•
•

Kullanıcıların Twitter’da geçirdiği aylık ortalama süre, 170 dakikadır.
Twitter’a giriş yapan kullanıcıların sadece yarısı tweet atmaktadır.
eBay, Twitter’da en çok müşteri etkileşimi yaratan markadır.
Twitter 550 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahiptir.
Bu kayıtlı kullanıcılardan 215 milyonu aktiftir.
Pazarlamacıların %34’ü, Twitter’ı potansiyel müşteriyi çekmek için kullanmaktadır.
Starbucks, en çok müşteri etkileşimi sağlayan markalar arasında 4’üncü sıradadır.

9.7.4.Google+
Pazarlamacıların %18’i, 2016’da, Google+ için daha fazla çaba göstermeyi
düşünmektedir.
• 2015 itibariyle toplam 1 milyar Google+ hesabı bulunmaktadır.
Aylık olarak 359 milyon aktif Google+ kullanıcısı bulunmaktadır
•
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal ağlar, video paylaşım kanalları, Wiki’ler, bloglar ve mikro blogların
iletişim yönetiminde üstlendiği rolleri öğrendik. En güncel sosyal medya istatistiklerini
inceledik.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Şirket içi işbirliği sağlamak, halkla ilişkilerin kuruluşlarda
sosyal medya yönetimine dair üstlendiği stratejik rollerden
biridir.
2. CheckBox, bir widget’tır.
3. Widget kelimesi, yerelleştirme çalışmalarında çoğu zaman
“iletişim aracı” olarak kullanılır.
4. Mikro bloglar, marka algısının anlık olarak izlenmesi için
kullanılabilir.
5. Türkiye’de yaklaşık 25 milyon mobil kullanıcı
bulunmaktadır.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.D, 2.D, 3.Y, 4.D, 5.Y
1. “Yapısı gereği kişilerin kendileri için ayrıntılı bilgilerden oluşan bir profil hazırlamasını
zorunlu kılan ve bu sayede kendi toplumsal ağlarını oluşturmalarına izin veren sosyal ağlar,
halkla ilişkiler uygulamaları açısından belki de en kilit unsurlardan birini oluşturmakta ve
sağlanması en zor bilgi olan “……………………..” için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. şirket bilgileri
b. kurumsal bilgiler
c. ansiklopedik bilgiler
d. bilimsel bilgiler
e. kişisel bilgiler
2. Aşağıdakilerden hangisi, hareketli görsel paylaşım kanallarının, iletişim yönetimi açısından
üstlendiği rollerden biri değildir
a. Video bültenlere ev sahipliği yapmak
b. Olumlu / olumsuz geri bildirimleri video / hareketli görsel gibi formatlarda ulaştırmak
c. Tüketici şikayetleri için barındırıcı görev üstlenmek
d. Tüketici şikayetlerini gizleyerek herkes tarafından görülmesini engellemek
e. E-posta yoluyla video bülten gönderimine olanak tanımak
3. Aşağıdakilerden hangisi, blogların zayıf yönlerinden biridir?
a. Blogdaki bir yorumun çoğunluğun mu, azınlığın mı fikri olduğunun kesin olarak
bilinemezliği
b. Blogdaki yorumların azınlığın fikri olması
c. Blogdaki bir yorumun çoğunluğun fikri olması
d. Blogların fanatikler tarafından fazla kullanılmaması
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e. Blogların yıoğun kullanılan bir araç olmaması
4. İstatistiklere göre, dünyada Linked-in başında geçirilen ortalama süre ne kadardır?
a. 67 dakika
b. 170 dakika
c. 100 dakika
d. 17 dakika
e. 200 dakika
5. İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2015 raporuna göre, Türkiye
genelindeki aktif internet kullanıcısı sayısı nedir?
a. 7 milyon
b. 16.9 milyon
c. 9,1 milyon
d. 20 milyon
e. 37,7 milyon

Yanıtlar: 1.e, 2.d, 3.a, 4.d, 5.e
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10. PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Sosyal Medyada Pazarlama
Sosyal Medyada Pazarlamanın Faydaları
Sosyal Ağların Tüketici Satın Alma Kararlarına Etkileri
Sosyal Ağların Pazarlamada İşleyişi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal ağlar tüketici karar verme mekanizmalarına nasıl etki eder?
2. Sosyal medyada pazarlama daha fazla avantaj sunar mı? Neden?
3. Sosyal medyada pazarlama nasıl başarılı olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sosyal medyada pazarlama Konunun ayrıntılı olarak
konusuna ayrıntılı
çalışılması ve güncel
bakabilmek
örneklerin incelenmesi
Sosyal medyada
Konunun ayrıntılı olarak
pazarlamanın faydalarını
çalışılması ve güncel
sıralayabilmek
örneklerin incelenmesi
Sosyal ağların tüketici satın Konunun ayrıntılı olarak
alma kararlarına etkilerini
çalışılması ve güncel
açıklayabilmek
örneklerin incelenmesi
Sosyal ağların pazarlama
Konunun ayrıntılı olarak
sürecindeki işleyişini
çalışılması ve güncel
anlatabilmek
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal medyada pazarlama

•

Bağlanma

•

Online sosyalizasyon
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Giriş
Bugün dünyada pazarlamacılar, ürün ve hizmet pazarlaması süreçlerinde bir yandan
sosyal medyanın etkisini keşfederken bir yandan da sosyal medyanın sunduğu avantajlardan
yararlanmaya çalışmaktadır. Bu bölümde sosyal medaynın pazarlamada gerçekleştirdiği
değişim ele alınacaktır. Sosyal medyada pazarlamanın faydaları anlatılacak, sosyal ağların
tüketici satın alma kararlarına etkileri ve pazarlama süreçlerindeki işleyişi konu edilecektir
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10.1.Sosyal Medyada Pazarlama
Sosyal medyada pazarlama, sosyal medya sitelerini kullanarak, internet üzerinde
görünürlüğü artırmak ve mal ve hizmetleri tutundurmak olarak tanımlanabilir. Sosyal medya
siteleri, sosyal ağları oluşturarak, fikir ve bilgi değişimlerini sağlamaktadır. Sosyal medya,
markaların bir araya getiremeyeceği toplulukları bir araya getirmeye ve onlarla bağlantı
kurmaya yardımcı olmaktadır (Ontario, 2008). Sosyal medya pazarlaması,:
•
•
•

“sosyallik”,
“medya” ve
“pazarlama” olmak üzere 3 temele dayanmaktadır.

Aslında sosyal medya pazarlaması, toplulukları dinleme ve aynen karşılık vermeyle
ilgili olsa da çoğu sosyal medya pazarlamacısının görevi paylaşılan yararlı içeriği bulmak ve
internetin geniş sosyal alanında bu içeriğin teşvik edilmesini sağlamaktır. Sosyal medyada
iletişimin, geleneksel pazarlama yöntemlerindeki gibi tek yönlü olmadığını iyi bilerek,
kampanya kurgularını bu yönde yapmak marka imajını ve bağlılığını korumayı, geliştirmeyi ve
olumlu yönde değiştirmeyi hedefler (moreclick.com)
Sosyal medyada pazarlama faaliyetleri yapmak için öncelikle sosyal medyayı ve onun
özelliklerini iyi bilmek gerekir. Sosyal medyanın en önemli gerçeği, kurulan iletişimin çift
yönlülüğüdür. Sosyal medyada yürütülen pazarlama faaliyetlerinde de markalar hedef
kitleleriyle iletişim kurarlar. Karşılıklı iletişimin sürekliliği ve başarısı, içtenlik ve dürüstlüğü
ile doğru orantılıdır.. Sosyal medyada tüketiciler seçilmiş gruplar değildir dolayısıyla da bir mal
– hizmete dair fikirlerini serbest olarak diğer kullanıcılarla paylaşabilirler (blog.reklam.com.tr).
Sosyal medya pazarlaması; “dinleme”, “ölçme”, “bağlanma” ve sonrasında pazarlama
çabalarını optimize etmek olarak ele alınabilir:
•

•

•

Dinleme: Günümüzde insanlar satın alma öncesinde giderek daha fazla ürün ve
hizmetle ilgili çevrimiçi araştırma yapmaktadır. Sosyal medya pazarlaması, müşterileri
bu araştırma esnasında çekme stratejisini kullanır. Müşterilerin bu ortamda neler
söylediği üzerinden pazarlama stratejileri oluşturulur. İşletmeler müşterilerin kendi
markalarıyla ilgili neler söylediğini dinler ve bunun sonucunda marka yönetimi
yapabilmekte ve tüketicilerle anlamlı ilişkiler kurabilmektedir.
Ölçme: Geleneksel web analitikleri kullanılarak ilgili sitelerin trafik, tıklanma oranları,
sayfa görüntüleme sayıları gibi istatistikî bilgilerin yanı sıra müşterilerin kim olduğu ve
bir ürün ve marka hakkında ne dedikleri anlaşılır. Yani, hem nicel (ne, nerede ve ne
zaman) hem de nitel (nasıl ve neden) yönü vardır.
Bağlanma: Nicel ve nitel bilgilere ulaştıktan sonra tüketiciyle hangi noktada bağlılık
kurulacağı anlaşılmaktadır (Weinberg, 2009: 6).
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Son yıllarda bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve internetin çok popüler olarak,
neredeyse elzem olarak bir iletişim aracı olarak kullanılışı dolayısıyla bir diğer yönlenme daha
ortaya çıktığı söylenebilir. Bu yeni yönlenme genellikle internet pazarlaması olarak anılmakta
veya daha değişik cephelerine e-pazarlaması, çevrimiçi pazarlaması, arama aracı pazarlaması,
masaüstü reklamlama veya internet sosyal ilişkiler pazarlaması gibi değişik isimler
verilebilmektedir. Pazarlama uygulamasının sosyal medya iletişimi içinde gerçekleşebilmesi
için aşağıdakiler gerekmektedir: (nedimkaya.wordpress.com):
•
•
•
•

Hedeflerini net ve ölçümlenebilir bir şekilde tanımlanmış olması
Çevrimiçi sosyal medya platformlarının kullanılması
İki yönlü (çok yönlü) diyalog kurulması
İştirak edilen çevrimiçi topluluğun kurallarına uygun katılım olması

10.2. Sosyal Medyada Pazarlamanın Faydaları
O’Brien ve Terschluse, sosyal medyada pazarlama faaliyetlerinin faydalarını aşağıdaki
gibi sıralamışlardır (O’Brien & Terschluse, 2009:4-10):












Hedef pazardaki ilginin ne olduğunu öğrenme
Destekçilere odaklanma, onları harekete geçirme
Tüketici davranışlarını inceleme
Rakipleri izleme
Olaylara anında karşılık verme
Fikir liderlerini tanımlama (sosyal medyada etkileyiciler olarak bilinenler)
Yeni pazarlama stratejileri için fikir geliştirme
Web sitesi trafiğini artırma
Ürün ve marka farkındalığını artırma
Markanın itibar ve imajını artırma
Ürün ve hizmet satışlarını artırma

Sosyal medya pazarlaması, birinin markasını ve mesajlarını alıp sosyal medya siteleri
arasında yayma ile ya da Facebook veya Twitter’da bir görünüm oluşturmayla ilgili değildir.
Önemli olan sosyal medya kültürünün ve özünün anlaşılmasıdır. Sosyal medyanın temelinde
“katılım kültürü” vardır. Bu anlayışın pazarlama ve iş süreçlerine yerleştirilmesi, bu süreçlerde
kullanılması gerekmektedir.
Sosyal ağ sitelerini kullanarak pazarlamada başarılı olmak için;






Doğru ve şeffaf olmak
Kolay bulunmayı sağlamak
Belirli bir izleyici kitleyi hedeflemek
Fikir lideri olmak
Katılım sağlamak
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Kullanıcıları bağlantı kurmaya teşvik etmek gerekmektedir.

10.3. Sosyal Ağların Tüketici Satın Alma Kararlarına Etkileri
İşletme literatüründe, sosyal dijital ağların tüketiciler arasındaki etkileşimleri
kolaylaştırdığı kadar pazarlamacılar ve tüketiciler arasındaki etkileşimleri de kolaylaştırdığına
ilişkin çevrimiçi topluluklarla ilgili çalışmalar artmaktadır. Çünkü çevrimiçi topluluk, üyenin
hayatında etkili bir role sahip olabileceği topluluğun katılımcıları için önemli bir “referans
grubu” hizmeti görmektedir. Bu noktada çevrimiçi toplulukların tüketici davranışlarını nasıl
kolaylaştırdığı anlaşılmaya çalışılmaktadır. Tüketici çevrimiçi topluluklarla ilgili ilk
araştırmalarda, çevrimiçi toplulukların rolünün mal ve hizmetleri tüketme, satın alma ve
fikirleri biçimlendirme olarak yönlendirdiği şeklindedir (Kim vd., 2008: 815).
Sanal topluluklar, pazarlama açısından ürünlerin ortak akıldaki anlam ve değerinin
yayılması ve belirlenmesi için temel referans gruplarıdır. Sanal topluluklar, bazı açılardan
arkadaşlar ve aile gibi geleneksel birincil referans gruplarına benzemektedir. Örneğin,
iletişimin kişisel olması ve ticari olmaması gibi… Ancak sanal topluluklar geleneksel birincil
referans gruplarından farklıdır. Sanal topluluk üyeleri şahsen tanışmazlar. Kişisel tanışmanın
noksanlığı bilginin kalitesini anlamayı gerçek yaşama göre zorlaştırmaktadır. Bu yüzden sanal
topluluklar, ağızdan ağıza iletişim kaynağı olarak geleneksel referans gruplarının yerini
alamayabilir. Fakat bireylerin kişisel tanışmanın noksanlığına rağmen bir sanal topluluğun
diğer üyelerine yakınlık hissedebildiğine ilişkin kanıtlar vardır. Bununla birlikte deneyimli
kullanıcılar tarafından internet, aynı ilgileri paylaşan diğer kullanıcılarla bağlantı kurma yeri
olarak görülmektedir (Jepsen, 2006, s.249). Jepsen’in (2006, s.247) yaptığı araştırma
sonucunda bir yere kadar sanal topluluklar satış personelinin, broşürlerin ve posta yoluyla
dağıtılan ilanlar gibi ticari kaynakların yerine geçtiği, ancak ürün bilgisi kaynağı olarak birincil
referans gruplarının yerine geçmesinin daha sınırlı olduğu ortaya çıkmıştır.
Birçok sanal topluluk, açık şekilde tüketim faaliyetleri etrafında biçimlenmiştir. Bu
sanal topluluklar, mal ve hizmetleri kullanmaya, tercih etmeye ve denemeye teşvik
edebilmektedir. Thomas vd., (2007, s.590) sanal toplulukların, birçok firmanın dağıtım
stratejileri ve yeni ürün geliştirme üzerinde etkisinin olduğunu, Flavian ve Guinaliu (2005,
s.417) da, çeşitli şirketlerin topluluk içinde reklam yaparak gelir elde edebileceğini, sanal
toplulukların stratejik karar almada uygun bir bilgi kaynağı olduğunu belirtmiştir. Bu, müşteri
ilişkilerini geliştirmeyi, onların davranışlarını anlamayı ve yeni ürün geliştirme sürecine
müşterilerin katılımını içermektedir. Sanal topluluklar, hem pasif pazar anlayışı hem de aktif
pazar araştırması fırsatı sunmaktadır. Şirketler, sanal topluluklardaki “diyalogları” izleyerek
olası gelecek trendler için kendilerini hazırlayabilirler. Örneğin pazar anlayışı gibi… Bunu
doğrulamak, daha fazla pazarlama araştırmasını gerektirebilir. Burada pazarlamacı daha çok
gözlemci ve raportör olmaktadır (Pitta ve Fowler, 2005, s.289).
Bilgi teknolojisini kullanan bir sosyal ağ, sıklıkla dijital şehirler ya da bilgi şehirleri
olarak adlandırılan sanal topluluklar olarak dikkate alınabilir. Bu bağlamda bilgisayar aracılı
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sosyal ağlar, sunulan çeşitli ürünlerle, hizmetlerin kalitesiyle, fiyatlarıyla ilgili bilgi paylaşımı
sağlayarak kullanıcılar için fırsatlar sunar.
Çevrimiçi sosyal ağlar, pazarlama literatüründe “sosyal yazılım toplulukları” olarak da
adlandırılmıştır. Bu sosyal ağların, ikna edici bir teknoloji platformu olarak mükemmel bir
potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, çevrimiçi sosyal ağların, kolektif ve
işbirliğiyle geliştirilen içeriğe sahip insan ağlarına dayalı olmasıdır. Sosyal ağ kurma
teknolojisi, bir bakıma doğal sosyal davranışları yakından yansıtacak biçimde insanlarla
bağlantı kurmayı mümkün kılmaktadır. Bu yapılar, insanları organize etmede ve onların iletişim
kurmalarında bir temel oluşturmaktadır (Neumann vd., 2005, s.479-485). Sosyal ağlar, ağdaki
basit etkileşimlerin analizi yoluyla görünür kılınmaktadır.
Kullanıcılar, sosyal ağ sitelerinde önerilerde bulunurlar ve fikirler paylaşırlar.
Tüketicilerin mal ve hizmet satın almayı düşündüğünde başkalarının fikirlerini defalarca
araştırdığı görülmektedir. Aslında, global tüketicilerin %78’i mal ve hizmetler için başka bir
ortama göre diğer insanların önerilerine inanır ve güvenirler. Diğerlerinin fikirleri, şirketlerin
kendi pazarlama mesajlarından daha fazla objektif olarak görülmektedir. Tüketiciler,
diğerlerinin fikirlerini bulmak için sosyal ağları içeren online kaynakları kullanırlar. Sosyal
ağların üyeleri iki görevi yerine getirir. Bunlar içerik sağlamak ve içerik tüketmektir. İçeriğin
yaratıcıları, etkinin sonucu olarak tipik bir şekilde tüketicilere son derece bağlıdır. Eğer doğru
etkileyicilere bir mesajla ulaşılırsa- bu viral olabilir- değerli olarak algılanır. Bu pazarlamacılar
için bilginin kullanıcılara itilmediğini hissettirmesinden ve güvenli bir ağda güvenilen bir
arkadaş tarafından gönderilmesinden dolayı son derece güçlüdür. Bir anlamda sosyal ağ siteleri
bir pazarlama iletişimi kanalı fonksiyonu görmektedir. Buradan hareketle bu yeni pazarlama
iletişimi kanalının temel bileşenleri şu şekilde oluşturulabilir. Bunlar:





Kullanıcı/tüketici alanları ve profilleri
Referans grupları, etkileyiciler- bu iki grup öneri/öneriler sunar, fikir paylaşır ve
konuşmaları başlatır ve yönlendirir.
Bağlantılar
Konuşmalar, bilgi iletimi ve işbirlikçi içerik yaratımı – bu çevrimiçi sosyalizasyonu
sağlar.

10.4. Sosyal Ağların Pazarlamada İşleyişi
Sosyal ağlar; pazarlama mesajını yaymak, daha geniş ürün sunumu meydana getirmek
ve şirketin ününü yönetmek için mükemmel bir araç konumundadır. Sosyal ağlar, “ağ kurma”
içindir. Bu ağ kurma biçimi, bilgisayarları birbirine bağlama değil, “yeni arkadaşlar edinmek
için bir araya gelme ve onları daha iyi tanımak” için gerçekleşen, 20 yüzyıl, eski moda ağ kurma
tarzıdır. Bu, yeni müşteriler çekmek için ilişkiler kurma ve mevcut müşteriler yoluyla satın
almaları artırma anlamına gelmektedir (Fox, 2009, s.100).
Pazarlama iletişiminde, iletişim çabalarının önemli bir yönü olarak:
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“müşterinin güvenini kazanma”,
“anlayış ve tercih geliştirme”,
“hatırlatma”,
“farkındalık yaratma” ve
“ikna etme” ile ilgilenilmektedir.

Bu nedenle, tutundurma, dağıtım ve ilişki geliştirme kanalı olarak ağın yoğunluğu ve
merkezinin rolünü anlamak çok önemlidir. Granovetter (2005: 33), sosyal ağların bilginin
niteliğini ve akışını etkilediğini ifade etmektedir. Çok bilgi güç algılanır, ince ayrıntılar taşır ve
doğrulaması güçtür. Bu yüzden katılımcılar kişisel olmayan kaynaklara inanmazlar. Bunun
yerine tanıdıkları insanlara güvenirler. Sosyal ağlar, aynı zamanda tüketiciler arasında
heveslerin yayılmasını anlamak için çok önemlidir. Pazarlamacılar için, sosyal ağ içerisinde
yeni bir ürün ya da hizmet sunumu bilgisinin yayılmasını anlamak, ürünün başarılı ya da
başarısız olacağını tahmin etmeye yardımcı olabilir. WWW’in serbest ölçekli ağı ve bilgi
teknolojisi platformları tarafından mümkün kılınan sosyal ağlar, şirketlerin müşterileriyle
etkileşiminde devrim yaratmaktadır (MacKelworth, 2007: 6-8). Bunun nedeni, online sosyal
ağların, özellikle sosyal ağ sitelerinin, çok güçlü bir “kişisel alan sağlayıcısı” olmasıdır. Online
sosyal ağ kurmak, “benim alanım devrimi” olarak adlandırılabilir.
Kişisel alanlar, toplumun doğru bir mikro evrenini sunar ve bu bağlamda oldukça
önemlidir. Yeni teknolojilerle, yeni davranışsal trendler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yeni
davranışlar ilginç ve beklenilmeyen şekillerde büyümektedir. Örneğin, Çin’de başkasının
sitesinde karşılıklı yorum yapılan kişisel alanlarda güçlü görgü kuralları oluşmaya başlamıştır.
İngiltere’de kişisel alanlar yeni sosyal değerler olma eğilimindedir. Brezilya’da kişisel alanlar
düş kurma ve flört için bir oyun alanı haline gelmiştir. Sosyal ağ kurmaya doğru hareket,
pazarlamacılar için hem tüketicilere hem onların ağlarına ulaşmada öngörülmeyen pazarlama
fırsatları yaratmaktadır. Ancak sosyal ağların farklılığı, kullanıcıların içeriği yaratması ve
yaymasıdır. Kullanıcıların sesleri doğrudan ve anında duyulabilir. Bu yüzden pazarlamacıların
bu alana dikkatli adım atmaları gerekmektedir. Bu noktada pazarlamacıların kendi markalarının
bu alana uygunluğu, marka mesajının manupüle edilebileceği, içeriğin yönetilemeyeceği ve
kullanıcıların marka mesajının zorla girmesi şeklinde algılama yapacağı konusunda çekinceleri
vardır. Bir topluluğun, marka için güçlü ve hızlı destek oluşturabileceği ya da tam tersini
sağlayabileceği bir gerçektir. Çünkü bireyler içeriği yaratır, alanın sahibidirler, diğerleriyle
bağlantı kurarlar ve büyük ölçekte içerik ve fikri paylaşırlar. Bu nedenle çoğu geleneksel
pazarlama kuralı topluluklarda fazla geçerli olmayacaktır (Vogt ve Knapman, 2008: 46-51).
Sosyal ağ kurma araçları, üyelerin birbirlerinin profillerini ve güncellenmiş adres
defterini görmesini, yeni bağlantılar yaratmasını ve diğerleriyle online bağlantılar yapmasını
olanaklı kılmaktadır. Bu süreç, bazen çok geniş topluluklar ya da ağlar yaratarak, yeni
kullanıcılar tarafından tekrarlanmaktadır. Sosyal ağ kurma, çoğu kullanıcının kendi
özelleştirilmiş bilgisini paylaşmak için ortak aklı kullanma girişimidir. Bu, daha büyük bilgi
paylaşımı ve daha zengin kullanıcı deneyimlerini göstermektedir (Stone ve Jacobs, 2008: 346).
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Sosyal ağ siteleri, kullanıcıdan kullanıcıya ve kullanıcıdan ilgi ilişkilerine haritalar
oluşturmak ve kullanıcı profillerini genişletmek için analiz edilen ve araştırılan bir bilgi deposu
içermektedir. Herhangi bir sosyal ağ sitesinin başarısı güçlü ve sadık bir kullanıcı tabanına
bağlıdır. Sosyal ağ siteleri, topluluğun içeriği oluşturması ve birçok iletişim kanalını, e-posta,
mesaj tahtası, sohbet ve anlık mesajlaşma gibi, ve medya aracını, video, ses, yazı gibi,
birleştirmesi dolayısıyla önemlidir. Böylelikle sosyal ağ sitelerinde meydana gelen çoktan çoğa
tüketiciler arasında konuşmalar ve iletişimlerle “online sosyalizasyon” artmaktadır. Bu, online
sosyal bağların güçlenmesi anlamına gelmektedir.
Sosyal ağ sitelerine katılan bireyler, kendilerini ifade etmekte ve kendi arkadaşlarıyla
konuşmakta ve sosyalleşmektedir. Etkin pazarlamacılar, kendi markalarıyla birlikte dinamik ve
akılda kalıcı etkileşim fırsatlarıyla, bu karşılıklı konuşmalara katılmaktadır. Bu katılım
genellikle iki yolla gerçekleşmektedir. Bunlar (Shih, 2009: 89):




Topluluklar yoluyla: Sosyal ağ toplulukları, üyelerine sizin markanızla birlikte
kendilerini tanımlamalarına, sizin markanız hakkında daha fazla öğrenmeye ve kendi
ilgi ve fikirlerini paylaşmaya olanak tanımaktadır.
“Uygulama programı reklamları” yoluyla: Uygulama programı reklamı, sosyal ağ
üyelerinin markayla bağ kurması için şirketler yoluyla platform uygulamalarını
kullanmaktadır.

Özellikle sosyal ağ toplulukları yoluyla karşılıklı konuşmalara katılım sağlandığında,
samimi ve gerçek fikir ve görüşlerle yapılan viral pazarlamadan faydalanılmaktadır.
Sosyal ağlar, pazarlama iletişimi açısından, tıpkı sanal topluluklar, mikro bloglar ve
çevrimiçi forumlar gibi güçlü ağızdan ağza iletişim yerleridir. Bu yerlerde sürekli olarak, ürün
ve hizmetler ile ilgili konuşmalar başlar, yayılır ve sürdürülür. Sosyal ağlar, ihtiyacınız olan
şeyi öğrenmede güçlü bir araçtır. Sosyal ağlar ve sosyal medya siteleri kadar potansiyel olarak
ölçekli ve ulaşılan ağızdan ağıza iletişim aracı yoktur. Ürün ve hizmetlerle ilgili günlük
konuşmaların çoğu bu yerlerde gerçekleşmekte ve yayılmaktadır. Buradan elde edilen marka,
ürün ya da şirketle ilgili fikir ve eleştiriler gibi çıktılar, tüketiciler için referans; işletmeler için
geri bildirim sağlamaktadır. Online sosyal ağ kurma, global, viral pazarlama aracı olarak
sınırları ortadan kaldıracaktır. Yeni bir ürün, hizmet ya da olay hakkında konuşma yapmak için
başvurulabilir. Bu kanal içerisinde çok etkili marka farkındalığı yaratılabilir ve pazarlama
yapılabilir (Pagon ve Quigley, 2007: 188).
Pazarlamacılar için e-ticaretin artan rekabete dayalı dünyasında, bir Web sitesinden bilgi
sağlamak yeterli değildir. Günümüzde şirketlerin ilgilendiği şey, tüketicilerin kendilerinin yanı
sıra onların Web sitelerinde ne yaptıklarıdır. Örneğin, eğer Amazon, Facebook üzerinde
tüketicilerin kendilerinin hangi favori kitapları ve müzik sanatçılarını listelediğini bilirse,
onların Amazon.com’u bir dahaki ziyaretinde benzer kitap ve CD’lerden yola çıkarak daha iyi
reklam yapabilir. Bir diğer örnek, eğer Amazon sizin doğum tarihinizi ve arkadaşlarınızı bilirse,
bu bilgiyi ağınızdaki arkadaşlara hediye ile ilgili reklamlar yapmak için kullanabilir (Lee ve
Fung, 2007: 9).
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Sosyal ağ siteleri, marka sahiplerine tüketicilerin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve
davrandığını daha hedefli ve yeni yollarla keşfetme fırsatı sunmaktadır. Unilever, sosyal ağ
sitesini bir pazarlama kampanyasının parçası olarak, sadece sosyal ağ pazarlamasına güvenmek
yerine bu pazarlama mekanizmasını medya karmasının bir parçası olarak kullanmıştır.
Unilever, Sunsilk markasını Birleşik Devletlerde piyasaya sürmek için arzu ettiği müşteri
segmenti olan 25 yaşındaki bekar kadınları hedef aldığı geleneksel olmayan medya
kampanyasına -film, tiyatro, barlar, alışveriş merkezleri ve sosyal ağ sitelerine odaklanarakyaklaşık olarak 30 milyon dolar ayırmıştır. Unilever’in kampanyası “Hairpay”de, geleneksel
saç bakım uzmanı olarak üç aktör yer almaktadır. Şirket, MySpace sitesinde bu uzmanlar için
profiller oluşturmuştur. Burada sayfa ziyaretçilerine saç bakımı, flört ve kadın konuları üzerine
öneriler sunulmaktadır. Bu, şirkete kendi hedef müşterileriyle doğrudan etkileşim kurabildiği
ve müşterilerinin ihtiyaç ve alışkanlıklarını anlayabildiği bir platform sağlamıştır. Unilever’in
Myspace profili, kampanyanın ilk iki haftasında 4.000’den fazla online ziyaretçi çekmiştir. Bu
şekilde pazarlamacılar tüketici alışkanlık ve ilgilerine ilişkin anlayış elde edebilmektedir
(Corporate Executive Board, 2008: 7).
Sonuçta sosyal ağlar, sofistike ve güçlü bir yeni pazarlama kanalı türü olarak ortaya
çıkmaktadır. Sosyal ağ siteleri, pazarlamacılara profil bilgilerini kullanarak hiper-hedefleme
kampanyaları için yeni yetenekler vermekte, arkadaş grupları içerisindeki sosyal ağlarla
bağlantı oluşturarak topluluk üyelerini birbirine bağlamakta, sistematik olarak mevcut müşteri
tabanı üzerinden ağızdan ağıza pazarlamayı ilerletmekte, ve böylece pazarlama, doğru, kişisel
ve sosyal hale gelmektedir (Shih, 2009: 81-82). Şekil 1’de pazarlama iletişimi kanalı olarak
kullanılabilen sosyal ağ sitesinin işleyişiyle ilgili kavramsal bir model yer almaktadır. Model
oluşturulurken online sosyal ağların yapısı ve sosyal ağ sitelerinin pazarlama iletişimi kanalı
olarak temel bileşenleri dikkate alınmıştır.
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Şekil 1. Bir Sosyal Ağ Sitesinin Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişine İlişkin
Kavramsal Bir Model (Akar, 2010: 118)
Sosyal ağ sitelerinin bir pazarlama iletişimi kanalı olarak unsurları, online sosyal ağdaki
referans grupları, etkileyiciler, bağlantılar, konuşmalar, kişisel alan ve profillerden meydana
gelir ve bunlarla ağdaki iletişimlerin niteliği, içeriği ve şekli etkilenmektedir. Sosyal ağ
sitelerinin bir iletişim kanalı olarak işleyişinin öğrenilmesi, pazarlamacıların bu kanalı daha
etkin ve verimli kullanabilmesi açısından fayda sağlayacaktır. Bu iletişim kanalının
pazarlamacılar tarafından katılımcı, izleyici veya yönlendirici olarak kullanılması önemlidir.
Online sosyal ağlarda pazarlamacıların ve pazarlama faaliyetlerinin hoş karşılanmadığı
bilinmeli, bu yeni kanalın doğrudan pazarlama mesajını yaymak için kullanımından
kaçınılmalıdır. Bunun yerine referans grupları ve etkileyiciler tercih edilmelidir (Akar, 2010:
119).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal medaynın pazarlamada gerçekleştirdiği değişim idrak edilmeye
çalışılmış. Sosyal medyada pazarlamanın faydaları anlatılarak, sosyal ağların tüketici satın alma
kararlarına etkileri ve pazarlama süreçlerindeki işleyişi açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Sosyal medyada pazarlama faaliyetleri web istesinin trafiğini
artırır.
2. Sosyal medyada pazarlama faaliyetleri, tüketici
davranışlarıyla ilgili sağlıklı bilgi almayı geciktirebilir.
3. Global tüketicilerin %78’i, mal ve hizmetler için, diğer
insanların önerilerine, başka bir ortama göre daha fazla
güvenirler.
4. Uygulama programı reklamı, sosyal ağ üyelerinin markayla
bağ kurması için, mecralar yoluyla platform uygulamalarını
kullanır.
5. Sosyal ağ sitelerinde tüketiciler arasında çoktan çoğa
konuşmalar gerçekleştirilebilir.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.D, 2.Y, 3.D, 4.Y, 5.D

1. “Günümüzde insanlar satın alma öncesinde giderek daha fazla ürün ve hizmetle ilgili
çevrimiçi araştırma yapmaktadır. …………………………… , müşterileri bu araştırma
esnasında çekme stratejisini kullanır. Müşterilerin bu ortamda neler söylediği üzerinden
pazarlama stratejileri oluşturulur. İşletmeler müşterilerin kendi markalarıyla ilgili neler
söylediğini dinler ve bunun sonucunda ………………….. yapabilmekte ve tüketicilerle anlamlı
ilişkiler kurabilmektedir.”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler, sırasıyla aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
a. Sosyal davranış – Ar-Ge
b. Sosyal sorumluluk projesi – atılım
c. Sosyal medya araştırması – marka yönetimi
d. Sosyal medya pazarlaması – marka yönetimi
e. Sosyal medya ölçümlemesi – marka yönetimi
2. Sosyal medya pazarlamasının dayandığı 3 temel, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a. “sosyallik” - “medya” - “pazarlama”
b. “sosyallik” - “ileti” - “satış”
c. “sosyalizasyon” - “üretim” - “pazarlama”
d. “sosyal medya” - “üretim” - “pazarlama”
e. “sosyal konum” - “mecra” - “satış”
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3. Aşağıdakilerden hangisi, O’Brien ve Terschluse’e göre, sosyal medyada pazarlama
faaliyetlerinin faydalarından biri değildir?
a. Ürünlerle ilgili lojistik sistemini geliştirme
b. Hedef pazardaki ilginin ne olduğunu öğrenme
c. Destekçilere odaklanma, onları harekete geçirme
d. Rakipleri izleme
e. Tüketici davranışlarını inceleme
4. “Birçok sanal topluluk, açık şekilde …………………………..etrafında biçimlenmiştir. Bu
sanal topluluklar, mal ve hizmetleri kullanmaya, tercih etmeye ve denemeye teşvik
edebilmektedir. Bu sanal toplulukların, birçok firmanın dağıtım stratejileri ve yeni ürün
geliştirme üzerinde etkisi vardır. Çeşitli şirketler sanal topluluk içinde reklam yaparak gelir elde
edebilir, sanal topluluklar stratejik karar almada uygun bir bilgi kaynağıdır.”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade, aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
a. iş faaliyetleri
b. politika faaliyetleri
c. üretim faaliyetleri
d. satış faaliyetleri
e. tüketim faaliyetleri
5. Sosyal ağ sitelerine katılan bireyler, kendilerini ifade etmekte ve kendi arkadaşlarıyla
konuşmakta ve sosyalleşmektedir. Etkin pazarlamacılar, kendi markalarıyla birlikte dinamik ve
akılda kalıcı etkileşim fırsatlarıyla, bu karşılıklı konuşmalara katılmaktadır.
Bu katılım genellikle hangi yollarla gerçekleşmektedir?
a. Topluluklar yoluyla ve uygulama programı reklamları yoluyla
b. Basın yoluyla ve reklamlar yoluyla
c. Hanehalkı yoluyla ve uygulama programı reklamları yoluyla
d. Topluluklar yoluyla ve televizyon reklamları yoluyla
e. Sosyal katmanlar yoluyla ve reklamlar yoluyla

Yanıtlar: 1.d, 2.a, 3.a, 4.e, 5.a
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11. SANAL ORTAMDA REKLAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Sosyal Medya ve Reklam
İnternette Yayınlanan Bazı Reklam Tipleri
Reklamcılık Alanı Olarak Sosyal Ağlar
Sosyal Ağlarda Reklamcılığın Ölçütleri
Çevrimiçi Reklamlar ve Oyun Reklamlar
11.5.1. Çevrimiçi Reklamlar
11.5.2. Oyun Reklamlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Genişleyen başlık reklamı nedir?
2. Sosyal ağlarda göze çarpan reklam kuruluşlar için yararlı olabilir mi?
3. Çevrimiçi ortamda oyun ve reklam nasıl bir araya gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
İnternette yayınlanan bazı
reklam tiplerini öğrenmek
Reklamcılık alanı olarak
sosyal ağların etkisi ve
önemini anlamak
Çevrimiçi reklamlar ve oyun
reklamlar üzerine
konuşabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

193

Anahtar Kavramlar
•

Rich media

•

Hedefli reklamcılık

•

Like

•

Advergame
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Giriş
Bu bölümde, sanal ortamın, sosyal medyanın spesifik olarak reklam, reklam türleri ve
reklamcılık üzerindeki etkileri ve gerçekleştirdiği değişim konu edilecek, sosyal medyanın
reklamcılığa kazandırdığı açılım açıklanacaktır. İnternette yayınlanan bazı reklam tipleri
anlatılacak, reklamcılık alanı olarak sosyal ağlar irdelenecektir. Ayrıca, çevrimiçi reklamlar ve
oyun reklamlar (advergame), getirdikleri farklılıklar, tipleri ve etkileri ışığında ele alınacaktır.

195

11.1. Sosyal Medya ve Reklam
Reklamcılıkta hedef kitle, iletişim sürecinde verilen mesajların etkilenip ürün ya da
hizmeti satın alması beklenen mevcut ya da potansiyel tüketicilerdir (Wells vd, 2006: 127).
İnternet kullanıcılarının çoğunluğunu gençler ve erkekler oluşturmaktadır (Wells vd, 2006:
278). İnternetin reklam amaçlı kullanılabilecek yeni bir kitle iletişim aracı olarak sunulması;
özellikle genç hedef kitlece izlenmesi nedeniyle reklamcılar için önemli bir mecra haline
gelmiştir. Reklamcılar, sanal ortamdan aşağıdaki gibi yararlanabilir:











Kuruluşlar ürün ve markalarıyla ilgili ilgi çekici uygulamaları (application, widget)
tasarlayıp hedef gruplara gönderebilir.
Kuruluşlar sosyal ağ sitelerinde reklamlarını yaparak, kendi web sitelerine trafik
yaratabilir.
Yeni ürün ve hizmet lansmanları, sosyal ağ sitelerinde gerçekleştirilebilir.
Veritabanı pazarlaması* sayesinde, sosyal ağ sitelerinde mesajların kişiselleştirilmesi
mümkündür. Örneğin Classmates.com adlı web sitesi, ABD’de lise mezunlarının
buluştuğu bir sosyal ağdır. Burada reklam verirken, veritabanına göre tüketicilerin
belirli demografik ve davranış değişkenleri göz önüne alınarak hangi reklamların söz
konusu tüketici tarafından beğenilip beğenilmeyeceğine önceden karar verilir. Böylece
reklam mesajları kişiselleştirilerek, değişik yaş gruplarına ve kitlelere farklı çeşitlerde
gönderilmektedir. 1960 yılında liseden mezun olan biri, şifresiyle kendi sayfasına
girdiğinde erken emeklilik ile ilgili bir reklamı görebilirken 2000 yılı mezunu bir
başkası kendi sayfasında kariyer reklamları görebilmektedir. (Wells vd, 2006: 280)
Küçük ve orta ölçekli firmalar için daha büyük kuruluşlar karşısında rekabet
edebilmeleri için önemli bir alan yaratır (Onat & Alikılıç, 2008, 5: 28).
Yeni ürünlerin ve hizmetlerin pazarlanmasında dikkat çekmek amacıyla sosyal ağlarda
reklamlar kullanılabilir.
İnternet ortamında web sayfalarındaki reklamlarda çok çeşitli reklamlar bir arada
bulunurken, veri tabanı pazarlaması uygulaması sayesinde kişiler hedef kitlelerine
göre ayrılabildiğinden mesaj yığılmasından uzaklaşılmaktadır. Gürültü unsuru da
ortadan kalkmış olduğu için reklam mesajlarının algılanma oranının yüksek olacağı
iddia edilebilir.
Sosyal ağların popülerliği ve giderek artan sosyal ağ sitesi üyeleri sayesinde
reklamcıların özellikle genç hedef kitleye ulaşabilme olasılığı artacaktır.

(*) Veritabanı pazarlaması: Müşterilerle ilişkilerin düzgün bir şekilde yönetilebilmesi
ve müşteri memnuniyeti yaratılabilmesi için müşterilerin bilgilerinin işletmeler tarafından
bilinmesi gerekmektedir. İşletmeler ellerindeki bu bilgilerden yola çıkarak müşterilerine
yönelik iletişim faaliyetlerinde bulunacaklardır. Veritabanı, müşterilerin bilgilerinin toplandığı
bir sistemdir. Veritabanı pazarlaması (database marketing); bu sistemin kullanılarak müşteri
bilgilerinin toplanması, elde tutulması ve pazarlama faaliyetleri için kullanılmasıdır. Veritabanı
pazarlamasında amaç; müşterileri iyi tanımak, hangi müşterinin hangi ürün veya hizmet ile
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ilgilendiğini belirlemek, müşteri ilişkilerini sürdürmek ve müşteri ilişkileri yönetimini
sağlamaktır.
Veritabanı pazarlamasının işletmeye faydaları şunlardır (Göksel & Baytekin, 2011: 206207)







Müşterinin tanınmasına, müşterinin işletme ile olan ilişkisinin belirlenmesine ve
müşteri ile uzun dönemli ilişkiler kurulmasını sağlar.
Değişik pazar dilimleriyle farklı iletişim kurma şansı doğar. Az satın alan müşterilerin
tekrar satın alması sağlanmaya çalışılırken sık satın alan müşterilerin marka
sadakatlerinin pekiştirilmesine yönelik mesajlar gönderilir.
Müşteri memnuniyetinin artması sağlanır. Elde bulunan bilgiler çerçevesinde
müşterinin ürün ya da hizmetten memnun kalıp kalmadığını öğrenmek mümkündür.
İşletmelerin çapraz satış yapma şanslarını arttırır.
Özel promosyon ve hediyelerin müşterilere doğrudan iletilmesi sağlanır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde “Red Cross” (Kızılhaç) üzerinde yapılmış olan bir
çalışmada kurumun aslında sosyal medyayı kullanmak istediği, ancak gerek eski nesilden olan
yöneticilerin bu mecrayı iyi bilmeyip kullanmayı reddetmeleri, gerekse bu yapılandırmaya
ayıracak zaman ve çalışan olmaması yüzünden tam anlamıyla istenilen düzeyde
kullanamadıkları bulgulanmıştır (Briones vd., 2011: 37 – 43).

11.2. İnternette Yayınlanan Bazı Reklam Tipleri
İnternette yayınlanan bazı reklam tiplerini aşağıdaki şekilde ortaya koyabiliriz:
Rich media: Rich media reklamlar, kampanyaların video, oyunlar, dinamik içerik ve
diğer rich media (zengin ortam) öğelerini kullanır. Rich media etkileşimiyle güçlendirilmiş
reklamlar marka bilinci, mesaj çağrışımı ve satın alma niyetinde önemli artış sağlar ve aynı
zamanda, anında veri yakalamaya da imkân verir. Rich media reklamlar kullanıcıların bir açılış
sayfasını tıklamalarına gerek olmadan, bir reklamda birkaç farklı ürünü göstermenizi sağlar
(www2.mediamind.com – Eyeblaster Analytics).
Rich Media reklamlarla ilgili temel veriler ve istatistikler şöyle sıralanabilir:



Avrupa verileri rich media genişletilebilir reklamların ortalama 50-60 saniye süreyle
açıldığını göstermektedir.
Rich media banner reklamları standart banner’lardan 3 kata kadar daha fazla tıklama
oranları sağlamaktadır.
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Genişleyen başlık reklamı: Hotmail ana sayfasında yer alan “Genişleyen Başlık”,
başlangıçta “300 x 250” banner reklam olarak görünür ve üzerinde kolayca okunabilen bir
“Açmak için tıklayın” mesajı bulunur.
Genişleyen başlık reklamların temel özellikleri şöyle sıralanabilir:





Yüksek etkiliyle başlık yerleştirme
Hotmail kullanıcılarına erişim
Kişiselleştirilebilir yaratıcı alan
Görüntülü reklam hedefleme kampanyalarının bir parçası olarak kullanılabilir

Film Karesi Reklam Formatı: Film Karesi reklam formatında kullanıcılar sayfa
içeriğinde gezindiğinde, format, otomatik olarak bir sonraki kreatif panelini açarak markaların,
kullanıcının sayfa deneyimine müdahale etmeden ardışık mesajları yayınlamasına fırsat verir.
Eğer bir kullanıcı bir reklam ile karşılaşır ve daha sonra dönmek üzere sayfayı terk ederse, film
karesi reklamı, sayfanın bir sonraki açılışında aynı sırada görüntülenmek üzere sonraki panele
taşınır.
Film karesi reklam formatının temel özellikleri şöyle sıralanabilir:





Hikâye anlatımını, kesintiye neden olmayan reklamcılıkla birleştirir.
Tek bir 300x600’lük birimde beş ardışık reklamı içerir.
Film karesi reklam formatı içinde rich media, video ve sosyal medya içeriğine izin
verir.
Film karesi reklamı içinde gezinmeye davet eden açık işaretlerle, kullanıcı tarafından
başlatma seçeneği içerir (advertising.microsoft.com).

11.3. Reklamcılık Alanı Olarak Sosyal Ağlar
Sosyal ağlar son yıllarda birçok alanda olduğu gibi reklamcılarında tüketicilerine
ulaşmak için benimsemedikleri önemli bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet
reklamcılığı, ilk olarak 1994’te pop-up reklamlarla gündeme geldi. İnternet üzerinde
kullanıcıların uygulama ve erişim alanları genişledikçe internet reklamcılığı da evrimleşti. Bu
durum, tüketici tercihlerini de dönüştürdü. Kullanıcılar sanal deneyimlerini bozan davetsiz,
birden çıkan ve ilgisiz reklamlardan rahatsız olmaktadır. Reklamcılar, sanal ortamda
tüketicilere ulaşmak için yeni uygulamalar ve stratejiler geliştirmek durumunda kalmıştır.
Sosyal ağların, kuruluşların reklam stratejisinde etkin rol oynamasının 4 temel nedeni vardır
(Todi, 2008: 6-7):
Geniş Erişim: 2013 verilerine göre 1 milyardan fazla internet kullanıcısı
bulunmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu çevrimiçi ağları kullanmaktadır. Ek olarak,
dünya çapındaki internet kullanıcıları sosyal bağlantılarla yapılan aktivitelere gittikçe artan bir
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zaman harcamaktadır. Reklamcılık stratejilerinde sosyal ağları bütünleştirerek, şirketler büyük
bir kullanıcı tabanına kolaylıkla ulaşabilmektedir.
Uygun Maliyet: Sosyal ağlar üzerinden reklamcılık diğer geleneksel medyayla
karşılaştırıldığında nispeten ucuzdur: genelde çok daha düşük fiyatlarda benzer ve daha
genişletilmiş bir erişime sahiptirler. Ek olarak, şirketler için yaratıcı reklamcılık teknikleri
üzerinden bedava tanıtım oluşturmak da mümkündür. Son yıllarda, YouTube ve Facebook
üzerinden birtakım başarılı viral pazarlama kampanyaları olmuştur.
Hedefli Reklamcılık: Reklamcılar diğer herhangi reklam aracında henüz görülmemiş
bir derecede, reklamlarını kişiselleştirme ve hedeflemelerine izin veren, kullanıcıları ve onların
ilgi alanlarıyla ilgili büyük miktarda bilgiye erişime sahiptirler. Örneğin, eğer bir kullanıcı,
Facebook profilinde “futbol”u ilgi alanı olarak listelerse, web sitesinin reklam sistemi, bu özel
ilgi üzerine olan reklamları oluşturacaktır. Yine de, bu durum özel alan sorunlarına neden
olabilir. Örneğin, Facebook’un Beacon hedefli reklam sistemi büyük miktarda tepki çekmiş ve
kullanıcılarını yatıştırmak için yoğun şekilde modifiye edilmek zorunda kalmıştır.
Sanal ortamda harcanan zaman: İnsanlar gittikçe artan miktarda zamanlarını,
televizyon ve gazete gibi geleneksel reklam medyasının aksine özellikle sosyal paylaşım siteleri
gibi sanal ortamda geçirmektedir. Bu durum, eski reklamcılık medyasının geleneksel
fonksiyonlarının Digg ve YouTube gibi sosyal ağlarla sanal olarak değiştirilmesinin bir sonucu
olarak görülebilir. Sonuç olarak, reklamcılar gittikçe sanal ortamda daha çok zaman harcayan
tüketicilere ulaşmanın yollarını aramaktadır.
Sosyal ağlardaki reklam kampanyalarının başarılı olmak için ihtiyaç duydukları, 3 ölçüt
bulunmaktadır (Todi, 2008: 25-26):
Göze Çarpmamalı: İnternetin başlangıcı, sanal reklamcılığın pop-up reklam şeklinde
ilk tekrarını gördü: yeni açılan tarama penceresinde yanıp sönen reklamlar, kullanıcıların web
sitesindeki gezerken dikkatlerini dağıttı. Bilgisayarlardaki her pop-up reklamı açılmaktan
önleyen pop-up kitleyicinin gelişi reklamcıları taktiklerini tekrar düşünmeye zorladı. Böylece,
sanal reklamcılığın daha az dikkat çekici olmasına ve sayfanın görünümüyle daha bütünleşmiş
hale gelmesine yönelik bir trend oluşturuldu.
Yaratıcı olmalı: Sosyal ağlarda reklamcılık, kullanıcılara ulaşabilmek için yazıya
dayalı reklamlar ve banner reklamlar gibi sanal reklamcılığın geleneksel şekillerinden
kaçınmalıdır. Sosyal ağ kullanıcıları, benzer mesajları tekrarlandığı ve kullanım deneyimlerini
azalttığından gittikçe reklamcılığın bu biçimlerini reddediyorlar. İlgi çekmek için şirketlerin
daha önce hiç yapmadıkları yaratıcı yollarda mesajlarını göndermelerine ihtiyaçları var.
Facebook ve MySpace’deki uygulamalar gibi ve kullanıcılar arasında farkındalık dağıtmak için
gruplar arasındaki kolay paylaşımdan, sosyal ağların yapısından yararlanmalılar.
Kullanıcıları markaya bağlamalı: Daha önce bahsedildiği gibi, sosyal paylaşım
siteleri kullanıcıları güçlendirir ve yaratıcı olmalarına izin verir. Web sitelerinin arkasındaki
teknoloji, kullanıcıların farklı kişiliklerini sanal ortamda göstermelerini sağlamaktadır.
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Kuruluşların bu yaratıcılık dışavurumunu, sosyal ağlar üzerinde reklamcılık sürecinde
kullanıcıların kendisinden yararlanarak elde edebilir. Bu, kullanıcılara, kuruluşlarla kendilerini
özdeşleştirerek, kurulmuş markalarla büyük bir duyarlılıkla bağlanmalarını sağlayacaktır;
Reklamlar kullanıcıların yaratıcılığından yararlanmasalar bile, daha yakın bir ilişki geliştirmek
için kullanıcı katılımını ve bağlılığını teşvik etmelidirler.
Sosyal ağlardaki reklamcılığı markaların, müşterileriyle daha hızlı ve daha kalıcı
ilişkiler kurmasını sağlayıp marka bağımlılığı yaratmaktadır. Kullanıcılar, ürünler ve markalar
hakkında Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda birçok kişiyle paylaşacakları fikirler
edinirler. Bir dizi sosyal ağdan akışların ve güncellemelerin entegrasyonu, marka
tartışmalarının tüm sosyal medya reklamcılığı kanalları üzerindeki tartışmalarla bağlantılı
olmasını sağlamaktadır. Özellikle bu bölümde Facebook üzerinden gerçekleştirilen reklam
uygulama modelleri ele alınacaktır.








Premium Ad modelleri kullanıcı ana sayfasında yayınlanır
Kullanıcıların markayla etkileşime girmesini ve uygulamanın paylaşılmasını sağlar.
Uygulama içeriklerinde resim, video, logo vb. yaratıcı çalışmalar kullanabilirsiniz.
Dört farklı içerik modeli uygulanır. Like, Event, Poll ve Video;
Premium Ad; Standard Image Ad ve Standard Video Ad olarak iki ayrı reklam türünü
içerir.
Standard Image Ad: Görsel, metin, başlık öğelerinden oluşur.
Standard Video Ad: Görsel, metin, başlık ve videodan oluşur. Play tuşuna basarak
video çalıştırılır.

Like: Görsel, başlık, metin ve like tuşundan oluşur. Bunlara tıklayarak istenilen sayfaya
yönlendirme yapa ve / veya like tuşuyla fan sayfası beğenilebilir.
Event: Görsel, başlık, metin ve RSVP tuşundan oluşur. RSVP tuşuna tıklandığı zaman
sadece "Evet" cevap seçeneği bulunur. Bunlara tıklanarak etkinlik sayfasına yönlendirme yapar.
Katılım durumu, reklam üzerinden veya etkinlik sayfasından belirtilebilir.
Sponsored stories: Günlük basit hareketlerini teşvik edici haraketlere çeviren reklam
uygulamasıdır. 7 farklı tür içerir. Bu model Premium Ad ana sayfa ve Marketplace Ad (flyer)
modellerinde kullanılır.
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Tablo 1. Hikaye tipi, içerik ve reklamın görüntüleneceği kitleler.

11.4. Çevrimiçi Reklamlar ve Oyun Reklamlar (Advergames)
Son zamanlarda internet ortamında reklam açısından yeni teknikler kullanılmaya
başlamıştır. Markaların pazarlama bütçelerini dijital kanallara kaydırmaya başlamasıyla,
çevrimiçi reklamcılık bu süreçte ciddi bir önem kazanmıştır. Bu dinamik gelişimin ana nedeni,
tüketici davranışlarında medya kullanımı ve satın alma davranışı açısından görülen değişimdir.
Çevrimiçi kanallardaki reklamlar, yüksek oranda etkili olabilir ve alınan sonuçlar doğrudan
kolaylıkla kampanyalara atfedilebilir. Tüketiciler artık internette daha fazla zaman
geçirmektedir, web’i satın alma kararı süresince bir bilgi kaynağı olarak kullanmaktadır ve
çevrimiçi alışverişe daha fazla eğilim göstermektedir. Bu süreçte çevrimiçi reklam ve oyun
reklamlar, markalar tarafından yoğun ilgi gören pazarlama iletişimi uygulamaları olarak öne
çıkmaktadır.

11.4.1. Çevrimiçi Reklam
Çevrimiçi reklam, genellikle, e-pazarlama içinde müşteri çekmeye yönelik tutundurma
stratejileri arasında gösterilmektedir. Şekil 7’de görüldüğü gibi, çevrimiçi reklam, bu stratejiler
arasında dijital araçlarda, çevrimiçi halkla ilişkiler ile birlikte yer almaktadır (Klapdor, 2013:
8).
201

Şekil 2. Pazarlama karmasındaki çevrimiçi reklamın konumu (Klapdor, 2013: 8)

Bir web sitesinin hem yeni hem de mevcut müşterilerden oluşan izleyicilerini arttırmak
amacıyla, “çevrimiçi reklamlar”, “arama motorları” ve “karşılıklı bağlantı kurma” (link verme)
gibi çevrimiçi ve çevrimdışı tutundurma tekniklerinin kullanılması, trafik oluşturan
kampanyalar olarak bilinmektedir. Her web sitesinin kendisinin de bir reklam olduğu
düşünülebilir, çünkü web sitesi de bir işletme ile ürün ve hizmetleri hakkında müşterileri
bilgilendirebilir, ikna edebilir ve ürünü / hizmeti hatırlatabilir. Ancak geleneksel anlamda web
sitesi, bir reklam olarak düşünülmez çünkü web sitesinin içeriğini üçüncü tarafların sahip
olduğu bir mecraya yerleştirmek için parasal bir değişim yer almaz (Öztürk, 2013: 82).
Çevrimiçi reklamlar, tüketiciler internette gezindiği sırada veya e-mail veya SMS gibi
diğer çevrimiçi servisleri kullandığı sırada karşısına çıkan reklamlar aracılığıyla marka
oluşturmak veya satışları artırmak için internette yapılan tüm işlemlerin toplamı anlamına
gelmektedir. Çevrimiçi reklamların geleneksel reklamdan farkları, aşağıdaki gibi sıralanabilir
(Chaffey et al., 2009: 250):






Daha fazla yer satın almak mümkün olduğu için reklam maliyeti internet ortamında
daha düşüktür.
Kendi ihtiyaçlarının karşılanacağı beklentisinde olan ve diyalogu başlatan müşterinin
kendisidir. Pazarlamacılar web ortamında, müşterilerin aradıklarını bulabilmesi için
web sitelerini etkin şekilde benimsetmeli ve tutundurmalıdır.
Kullanıcıların zamanı değerlidir ve kullanıcılarla etkileşime girilen zaman ise
sınırlıdır. Bu nedenle etkileşim zamanı maksimum olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Bilgi en büyük nakittir. Bilgi vermek, tüketicilerin duygularına hitap etmekten daha
değerlidir.

Ayrıca, geleneksel medyada reklam harcamalarının önemli bir bölümü, hedeflenmeyen
bazı kitlelerle heba olurken; dijital kanallardaki reklamlar belirli hedef kitlelere dönük olarak
işlev görür, bu kitlelerden hemen reaksiyon almayı kolaylaştırır ve bu nedenlerle reklamın
etkinliğini son derece artırmaktadır. Öte yandan dijital kanallar, reklamın etkinliğinin daha net
ölçümlenmesinde önemli bir avantaj sağlamaktadır (Aktaran Klapdor, 2013: 15).
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Çeşitli çevrimiçi reklam biçimleri ve çevrimiçi reklamla ilgili kanallar ise aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
Görüntüleme Esaslı Reklamlar: Sayfa gösterimi başına oluşan maliyet ile simgelenen
reklam modelidir. Banner reklamlar ve pop-up reklamlar bu türe örnektir. Banner reklamlar,
web sitelerinin içine yerleştirilen reklam panolarıdır. Reklamı yapılan markanın ya da web
sitesinin dışında ilgi duyulan bir müşteri kitlesi veya izleyicisi bulunan bir başka web sitesine
ücret karşılığında yerleştirilir. Böylece o siteye girenler reklamı izler, ilgi duyan kişiler
banner’ları tıkladığında ise reklamı yapılan markanın web alanı açılır.

Görsel 1. Banner örnekleri

Bu tür reklamlarda tüketici sadece reklamı görmez, reklamın üstünü tıklayarak
pazarlamacının ana sayfasını ziyaret edebilir. Dolayısıyla bu tür reklamları yaratmanın ve
yerleştirmenin amacı sadece tüketicinin dikkatini çekmek değil pazarlamacının web sayfasını
ziyaret etmesini ve orada bir müddet kalmasını sağlamaktır (Öztürk, 2013: 82).
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Chaffey et al, bu tip reklamlar için etkili sonuç almak için yapılması gerekenleri şöyle
sıralamaktadır (Chaffey et al, 2006: 395):





Bazı ödüller veya indirim olanakları sağlayan reklamlar, daha fazla tıklanma oranları
almaktadır (yaklaşık %10’a kadar daha fazla tıklama alır)
Reklamın alternatif tasarımları hedef kitle içinden seçilecek temsili bir grup üzerinde
test edilmelidir. Tüketicilerin anlattığı bazı vakalara göre, tıklama sayısı reklamın
tasarımına göre artış gösterebilmektedir. Reklamların yerleştirildikleri sitelere göre
farklı yaratıcı tasarımlar geliştirmek gerekmektedir.
Hedef kitlenin hacmi ve niteliği gün içinde değiştirmektedir. Bu nedenle, çevrimiçi
reklamlar bu niteliklere göre yerleştirilmelidir.

Banner reklamlarıyla ilgili en önemli sorun, kullanıcıların bu reklamları görmezden
gelme eğiliminde olmasıdır. Bu duruma “banner körlüğü” adı verilmektedir. Pazarlamacılar
banner körlüğünün önüne geçebilmek amacıyla klasik banner reklamlardan daha farklı
ölçülerde, hareketli ya da açılan pencereler (pop-up reklamlar) kullanmaya başlamışlardır. Popup reklamı bir web sitesi yüklenirken ya da yüklendikten sonra görünen bir internet reklamıdır.
Genelde reklamverenin sadece bir mesajından oluşmaz, ilişkili başka bir siteye bağlantı için bir
davet içerir. Bir pop-up reklamı, ayrı bir pencere açar. İnsanlar bu reklamlara ne kadar çok
tıklarlarsa reklam için o kadar ücret yüklenir (Görsel 2).

Görsel 2. Pop-up reklam örneği

Tıklama Esaslı Reklamlar: Tıklama esaslı reklamlar, teknik olarak, web
reklamcılığında belirli bir ödeme şekline atıfta bulunur ve pazarlama faaliyeti yapan kuruluşun
çevrimiçi ortama verdiği reklam için web kullanıcılarının o reklama girdiği her defasında
ödeme yapması esasına dayanmaktadır. Bu tip ödeme şekli, genellikle, Google gibi arama
motorlarının bir kenarında görünen küçük reklamlarla bağlantılıdır. Buna bir örnek, aşağıdaki
Görsel 3’te görülebilir. (Google AdWords Programı, tıklama esaslı reklam pazarında uzak ara
en büyük oyuncudur). Bu reklamlar, Google’dan reklam akışına izin veren web sitelerinde veya
diğer tıklama esaslı reklam operatörlerinde görünebilir (Miletsky, 2010: 368).
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Görsel 3. Tıklama esaslı ödeme yapılan Google Adwords reklamları… (Google AdWords reklamları,
hemen hemen her arama sayfasında görüntülenir. Bu görselde ödemesi yapılan reklamlar, sayfanın
üstünde gölgeli alanda ve sağda sütunun altındadır) (Miletsky, 2010: 368)

Görsel 4. Bu site, sayfanın en üstüne yakın yerde Google reklamları yayınlayarak ek gelir elde
etmektedir. Bu reklamları bu siteye yerleştiren kuruluşlar, bu reklamların, belli bir konuyla ilgili
(yukarıdaki görselde kaydedici kamera -camcorder-) kullanıcılar tarafından fark edildiğini bilirler ve
herhangi bir kullanıcının bu reklama tıkladığı her defasında bu siteye bir ücret ödenir (Miletsky,
2010: 369).

İnternet reklamcılığının ek türleri ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Ilgın, 2013: 25):
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Sponsorluk/İşbirliği Programları: Reklamın yer aldığı sitede link yoluyla bağlantı
sağlayan marka, yönlendirmenin geldiği siteye belli bir ücret ödemesi söz konusudur.
Yine reklama konu olan ürün veya hizmetin ilgili site ile ilişkili olması reklam
başarısını etkileyecektir.
Sohbet Odaları (Chat Rooms): Marka kendi web sitesi içinde sohbet odaları
kurabilir, tüketici görüşlerini alabilir. Sohbet sırasında konulara yön verebilir ki bu
yönüyle viral reklama da benzemektedir.
Elektronik Posta Reklamları (E-mail): Firmaların elde ettikleri adres bankalarına
düzenli olarak reklam içerikli mailleri göndermesidir. Etkinliği açısından tartışılan bu
reklam şekli son zamanlarda içeriği izlenmeden silinen e-posta şeklinde
algılanmaktadır.
Mobil Reklamlar: Mobil iletişimin sağladığı olanaklar çerçevesinde uygulanan
reklam şeklidir. Mobil internet, SMS, MMS gibi araçların kullanımıyla tüketiciye
ulaşmayı hedefleyen reklam şeklidir.
Blog Reklamları: Bloglar son dönemde samimi, içten, canlı, resmiyetten uzak
kimlikleri inandırıcılığını artırmış bu sebeple çok güçlü bir reklam aracı haline
gelmiştir.

11.4.2. Oyun Reklamlar (Advergames)
Gelişen video, bilgisayar ve bilişim teknolojileri sayesinde, markaların oyunlar içinde
kullanılması, önemli bir pazarlama iletişimi yöntemi haline gelmiştir. Bu çerçevede, video ve
bilgisayar oyunları içinde markaların yerleştirilmesi örnekleri zaman ilerledikçe artmış, oyun
geliştiriciler de markaları birçok farklı şekilde oyunlar içine dâhil etmişlerdir. Nelson, oyunların
içinde markaların kullanımını, Tablo 2’deki gibi tespit etmiş ve bunlara uygun örnekleri aynı
tabloda vermiştir (Nelson, 2005: 171):
Marka Kullanımı
Sponsorluk / Banner reklamlar

Marka Etkililiğine Katkısı

Örnekler

Marka farkındalığı… Marka

- “NBA Live 2001” oyunu

imajını güçlendirir, müşteri ilgisini

- “FIFA 2001” oyunu

/ katılımını artırır.
Web sitelerindeki yarışmalar,

Sitenin kalıcılığını artırır.

- Pepsiworld’ün “Aqua Flier”

oyunlar

Müşterilerin katılımını artırır.

oyunu (Sea-Doo Hydro Cross)

Arka plan görsel reklamlar

Marka hatırlanılırlığı… Aşinalık

- “X Files” içinde Nokia telefonlar

(bilbordlar, giysiler, aksesuarlar)

marka tutumlarını iyileştirebilir

-“Gran Turismo 2” oyununda
Seiko skorbordlar

İşitsel arka plan unsurlar. Lisanslı

Oyunun gerçekliğini ve müşteri

- “Gran Turismo 2” oyununun

müzik, marka ses efektleri, spor

katılımını artırır. Çapraz satış için

müziği

yorumcuları

iyi bir yöntemdir.

- “FIFA 2001” oyunundaki İngiliz
spor yorumcuları
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Markaların oyunun önemli bir

Tüketiciler ürünleri, gerçek

- “Gran Turismo 2” oyunundaki

bölümünü oluşturduğu durumlar

dünyada satın almadan önce, sanal

otomobil markaları (örn: BMW)

(ekipman, aletler)

dünyada deneyebilir. Marka

- “Virtual Pool 3” oyunundaki

sadakatini oluşturur ve güçlendirir.

bilardo ıstakaları / taşıma kutuları

Karakterlerin marka yüzler olduğu

Marka beğenisi / ilişkisi…

- “Cyber Tiger” oyunundaki Tiger

durumlar (gerçek veya kurgusal)

Tüketicilerin markayla /

Woods

oluşturduğu durumlar

karakterlerle özdeşleşmesine

- NBA veya FIFA oyunlarındaki

yardım eder.

oyuncular

Oyunu oynayan kişilerin,

Marka katılımını, sadakatini

- “Nascar Raicing” oyununda her

kişiselleştirme yoluyla kendi

artırır.

seviye tamamlandıktan sonra

reklamlarını / markalarını

sponsor özelleştirme

yaratması

- “FIFA 2001” oyununda her
seviye tamamlandıktan sonra
sponsor seçme

Tablo 2. Oyunlarda marka kullanımının sınıflandırması (Nelson, 2005: 171)

Öte yandan Winkler & Buckner, markaların oyunlarda kullanımı kapsamı içinde, oyun
reklamların (advergames), bilgisayar veya video oyunlarının içine yerleştirilen reklamlar
anlamında kullanılan oyun içi reklamlarla karıştırmamak gerektiğini vurgulamaktadır.
Yazarlara göre, oyun reklamlarda, marka genel olarak oyunun ana merkezi özelliğidir. Buna
karşın, oyun içi reklamlarda (in-game advertising), ürünler, tipik olarak oyunun arka planına
yerleştirilirler (örneğin, oyundaki bir sokak sahnesinde bir fast-food restoranı olarak görülür
veya spor malzemelerinde logo olarak yerleştirilir. vb.). Bu nedenle, oyun içi reklamlar, ürün
yerleştirmenin bir uzantısı / türü olarak değerlendirilmelidir. Buna ek olarak oyun reklamlar,
kuruluşun pazarlama birimi tarafından kendi marka veya ürünlerini tutundurmak için özel
olarak sipariş edilir ve tasarlatılır. Oyun içi reklamlar ise, örneğin Massive Incorporated gibi
(http://www.massiveincorporated.com/) bağımsız oyun kuruluşları tarafından, dinamik
reklam yerleştirme ağları aracılığıyla koordine edilir ve satılır. (Winkler & Buckner, 2006: 24)
Buradan hareketle, oyun reklamlar (advergames), kuruluşlar tarafından sadece
markalarını tanıtmak amacıyla özel olarak tasarlatılan çevrimiçi oyunlardır ve markanın web
sitesine, daha büyük bir pazarlama stratejisinin bir parçası olarak yerleştirilirler. Oyun
reklamlar, herhangi bir ücret ödemeden oynanabilir. Oyun reklamlara ait ilk denemeler,
1980’lerin çevrimiçi çoklu oyunlarında görülebilir. Markaların yer aldığı ilk oyun reklam
uygulamaları, Domino’s Pizza’nın 1989’da ortaya çıkardığı “Avoid the Noid” adlı oyun ve 7Up’ın 1993’de çıkardığı “Cool Spot” adlı oyundur (Elden, 2013: 551).
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Görsel 5. Domino’s Pizza’nın reklam kampanyası için yaratılan Noid tiplemesi… Reklam kampanyası
çerçevesinde çıkarılan “Avoid the Noid” adlı oyunda amaç, Noid’lerle dolu bir apartmanda yarım
saat içinde pizzayı teslim etmektir (https://en.wikipedia.org/wiki/Noid).

Oyun reklamların başarısını etkileyen önemli bir unsur, oyunun markayla ne kadar ilgili
olduğu konusudur. Örneğin, bazı oyun reklamların içeriği, reklamı yapılan markayla tam olarak
uyuşmamakta, bazı oyun reklamlar ise ürünü içerikle çok iyi bütünleştirebilmektedir. Bu
başarılı bütünleşme ise markanın vaatlerini güçlendirmekte veya ürünle ilgili deneyim vaat
etmektedir (Gross, 2010: 1260).
Lee & Faber (2007), bu ilişkiyi “oyun-ürün uyumu” olarak adlandırarak, “oyunda
gömülü markanın ürün kategorisinin oyunun içeriğiyle ilişkisinin derecesi” olarak
tanımlamışlardır. Yazarlar ayrıca, bu uyumun değerlendirmesinin yapılabileceği farklı
boyutları da açıklamışlardır (Lee & Faber, 2007: 79). Buna göre:





“İşlevsel uyum”, oyunda reklamı yapılan ürün kategorisi oyunun içinde merkezi bir
konumdaysa gerçekleşir.
“Hayat tarzı uyumu”, kendini oyunun içeriğine kaptıran kişilerin hayat tarzı ile ürün
veya marka ile bağlantılı olduğu algılanan hayat tarzı arasındaki ilişkiye atıfta bulunur.
“İmaj uyumu”, ürün kategorisinin uyumunun oyunun odak noktasının imajıyla
uyumlu olduğunda gerçekleşir.
“Reklam uyumu” ise markanın ürün kategorisinin oyunun içeriği ve bağlamı içinde
tanıtılabilecek kadar uygun olduğu belirlenirse gerçekleşir.

Tüketicilerin oyun reklamlara yönelik tutumlarını etkileyen belirli unsurlar ise şöyle
sıralanabilir (Alina, 2013: 1736 - 1740):
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Bilgilendirici öğe: Oyun reklamlar, kullanıcıların belirli özellikleri anlamasına
yardımcı olan etkileşimli marka nesnesi ve bir oyun sırasında ürün veya hizmetin
kullanımı arasında bir bağıntı kurabilir. Bu açıdan bakılırsa, bir oyun reklam aracılığıyla
verilen bilgiler, tüketiciler için, TV reklamlarından veya çevrimiçi banner’lardan daha
net, eksiksiz ve ilgili olabilir. Bir video oyununun yapısı, oyuncuları, oyunu tekrar tekrar
oynamaya teşvik eder. Bu durum, ürünle ilgili bilgileri ve mesajı unutma riskini en aza
indirir. Bilişsel bakış açısıyla, oyunun tekrar tekrar oynanması, tüketicilerin ürünü tercih
etmesini ve ürüne sadakatini artırabilir.
Kaynak güvenilirliği: Video oyunların ana amacı, oyuncuları eğlendirmesi,
rahatlatması ve daha çok güvenir bir konuma getirmesidir. Klasik video oyunlarına ek
olarak, ciddi oyunlar olarak adlandırılan yeni bir oyun kategorisi de bulunmaktadır. Bu
oyunların, temel amaçlarının yanı sıra, faydacı amaçları da vardır. Bu video oyunu
kategorisinde, eğitsel oyunlar, simülasyon oyunları ve reklam oyunları bulunmaktadır.
Başka bir deyişle, ciddi oyunlar, eğlendirici özelliklerinin yanı sıra belli bir miktarda
faydacı ve eğitsel bir senaryoya sahip olmasıyla diğerlerinden ayrılır. Reklam amaçlı
olarak tasarlanan ciddi oyun reklamlar, oyun sırasında belirli ürün veya markaları
tutundurma amaçlı olarak oluşturulmuşlardır. Bu yaklaşım, oyun reklamları, normal
video oyunlardan ayrıştırır ve tüketiciler tarafından daha güvenilir olarak algılanabilir.
Eğlence: Bir oyun reklamı kullanarak eğlendirici içerikli bir reklam yaratmak, esas
itibarıyla bir melez mesaj içeren bir çeşit markalı eğlence türüdür. Bu şekilde oyun
reklamlar, pazarlamacılara, eğlendirici mesajı ilettikleri bağlamı kontrol etme fırsatı
sunar. TV reklamlarına göre daha az bir maliyetle bağlılık yaratıcı mesaj verme imkânı
da söz konusudur. Oyun reklamların, diğer reklam yöntemlerine göre daha etkili ve
doğrudan bir eğlence türü olduğu söylenebilir. Araştırmalar, oyun reklamların
eğlendirici özelliklerinin tüketicilerin markaya tutumları üzerinden olumlu etki
gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Rahatsızlık verme: Birçok reklamveren kuruluş, genellikle tüketicilerin ilgisini ve
dikkatini çekme amaçlı olarak bazı cüretkâr reklam taktikleri kullanmaktadır. Bu
yöntemler, birçok tüketici tarafından “rahatsız edici” olarak değerlendirilmektedir.
Diğer mecralarla karşılaştırıldığında, oyun reklamlar, daha tüketici dostu özelliklere
sahiptir. Oyun reklamlar, internette gezinirken sürekli olarak karşılaşılan banner
reklamlara göre daha etkili olarak değerlendirilmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sanal ortamın, sosyal medyanın spesifik olarak reklam, reklam türleri ve
reklamcılık üzerindeki etkileri ve gerçekleştirdiği değişimi anladık. İnternette yayınlanan bazı
reklam tiplerini anlatarak, reklamcılık alanı olarak sosyal ağları inceledik. Çevrimiçi reklamlar
ve oyun reklamları (advergame) ele aldık.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Veritabanı pazarlamasında, sosyal ağ sitelerinde mesajların
kişiselleştirilmesi mümkün değildir.
2. Veritabanı pazarlamasında amaç; müşterileri iyi tanımaktır.
3. Avrupa’da, rich media genişletilebilir reklamlar ortalama 5060 saniye süreyle açılır.
4. Sosyal ağlardaki reklam kampanyalarının yaratıcı olmaya
ihtiyacı yoktur.
5. Facebook üzerinden gerçekleştirilen reklam uygulama
modellerinden olan Premium Ad; Standard Image Ad ve
Standard Video Ad olarak iki ayrı reklam türünü içerir.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.Y, 2.D, 3.D, 4.Y, 5.D
1. Aşağıdakilerden hangisi, sanal ortamın reklamcılar için sunacağı yararlardan biri değildir?
a. Yeni ürün ve hizmet lansmanları, sosyal ağ sitelerinde gerçekleştirilebilir.
b. Sosyal ağ sitelerine reklam verilerek, kuruluşun web sitesine trafik yaratabilir.
c. Büyük kuruluşlara, küçük ve orta ölçekli firmalar karşısında rekabet avantajı elde etmesi için
önemli bir alan yaratır.
d. Sosyal ağların popülerliği sayesinde reklamcılar genç hedef kitleye ulaşabilme olasılığı
artırır.
e. Veritabanı pazarlaması sayesinde, sosyal ağ sitelerinde mesajların kişiselleştirilmesi
mümkündür
2. Standart banner’lardan 3 kata kadar daha fazla tıklama oranları sağlayan banner reklamlar,
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Genişleyen başlık reklamı
b. Rich media
c. TV reklamı
d. Outdoor
e. New media
3. Aşağıdakilerden hangisi, “genişleyen başlık reklamı”nın temel özelliklerinden biri değildir?
a. Yüksek etkiliyle başlık yerleştirmeye olanak verir.
b. Hotmail kullanıcılarına erişim sağlar.
c. Üzerinde kolayca okunabilen “Tıklamadan geçebilirsiniz” mesajı bulunur.
d. Kişiselleştirilebilir yaratıcı alan sunar.
e. Görüntülü reklam hedefleme kampanyalarının bir parçası olarak kullanılabilir.
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4. Aşağıdakilerden hangisi, “film karesi reklam” formatının temel özelliklerinden biri değildir?
a. Hikâye anlatımını, kesintiye neden olmayan reklamcılıkla birleştirir.
b. Tek bir 300x600’lük birimde beş ardışık reklamı içerir.
c. Format içinde video ve sosyal medya içeriğine izin verir.
d. Reklam içinde gezinmeye davet eden açık işaretlerle, kullanıcı tarafından başlatma seçeneği
içerir.
e. Etkili başlık yerleştirmeye olanak verir.
5. Aşağıdakilerden hangisi internet reklamcılığının türlerinden biri değildir?
a. Elektronik Posta Reklamları
b. Mobil Reklamlar
c. Blog Reklamları
d. Sohbet Odaları
e. Haber Odaları

Yanıtlar: 1.c, 2.b, 3.c, 4.e, 5.e
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12. SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER - I (ERSA /
“BOXINABOXIDEA” PROJESİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

ERSA ve “BoxinaBoxIdea” Projesi
BoxinaBoxIdea Projesinin Planlama ve Stratejisi
BoxinaBoxIdea Projesinin Uygulanması
BoxinaBoxIdea Projesinin Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ERSA hangi alanda faaliyet göstermektedir?
2. ERSA neden BoxinaBoxIdea projesini yapma ihtiyacı hissetmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
ERSA’nın “BoxinaBoxIdea”
projesinin planlama ve
stratejisini anlatabilmek
“BoxinaBoxIdea” projesinin
uygulamasını bilmek
“BoxinaBoxIdea” projesinin
sonuçlarını açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

ERSA

•

BoxinaBoxIdea
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Giriş
Bu bölümden itibaren, ders notlarının sonuna kadar Türkiye’de faaliyet gösteren
kuruluşların sosyal medya uygulamaları, bu uygulamaların gelişimi, stratejisi, planlaması ve
sonuçları incelenecektir.
Bu bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren mobilya tasarımcısı ve üreticisi ERSA’nın
“BoxinaBoxIdea” Projesi anlatılacaktır (Canan, 2013: 44-86). Bu kapsamda, projenin
planlaması, stratejisi ve uygulanmasına ek olarak, BoxinaBoxIdea projesine ait sayısal veriler
ile birlikte, Google, Facebook ve Twitter istatistikleri paylaşılarak, projenin elde ettiği sonuçlar
gözden geçirilecektir.
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12.1. ERSA ve “BoxinaBoxIdea” Projesi
Merkezi Ankara’da bulunan ve ofis mobilyaları sektörünün öncü firmalarından olan
“ERSA”, hem kamu sektörüne hem de özel sektöre hizmet sunmaktadır. “Güvenilirliği ve
kalitesiyle Türkiye’de ofis mobilyası üreticileri arasında önemli bir yere sahip olan “ERSA”,
sektöre adımını 1958 yılında Sivas’ta atmıştır. 1962 yılında ilk koltuk modelini üreterek
yolculuğuna devam etmiştir. Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) sipariş almaya başlayarak
büyüyen firma, kazandığı ihale sonrasında üretimini Ankara’ya taşımıştır. “Ersa” adıyla 1978
yılında kurumsallaşan şirket, ilk olarak ahşap atölyesini geliştirip, modern tesislerine taşınmış
ve metal / ahşap makinelerini yenilemiştir. Kurumsallaşan yapısıyla yerli ve yabancı birçok
tasarımcıyla birlikte çalışmaya başlayan şirket, 2009 yılında ahşap mobilya üretimi için yeni
bir tesis kurmuştur (ersamobilya.com).
İlk yerli tasarım ödülünü “Design Turkey” kapsamında “Üstün Tasarım” ve “İyi
Tasarım” ödülleriyle 2010 yılında alan şirket, 2011 yılında “BoxinaBoxIdea” konseptiyle ilk
showroom’unu açmıştır. ERSA, yakaladığı tasarım çizgisiyle, dünyanın prestijli tasarım
ödüllerinden biri olan Red Dot’a aynı yılda layık görülmüştür. Şirket, 2015 yılında 35 adet
ödüle ulaşmıştır (ersamobilya.com).
2014 yılında dünyanın en büyük ofis mobilya markalarından olan Haworth ile tek yetkili
satıcılık anlaşması yapmıştır. Bugün ailenin 3. kuşak üyelerinin de yönetimde görev aldığı
“ERSA”, ofis mobilyalarının yanı sıra, koltuk ve kanepe gibi oturma elemanları üretmektedir.
“ERSA”nın ürünleri arasında; masa, çoklu çalışma grupları, konsol, keson ve sehpanın yanı
sıra bölme panel sistemleri, evrak, arşiv ve soyunma dolapları bulunmaktadır. Çağdaş çalışma
hayatının en önemli unsurları arasında yer alan verimliliğe, motivasyonla ulaşılabileceğine
inanan “ERSA”; fonksiyonel, pratik, ergonomik ve kişiselleştirilebilen tasarımlarla ofis
ortamındaki mutluluğu artırmayı hedefllemektedir. Ürünlerini, doğal malzemeler, aydınlatma
üniteleri, teknoloji ürünlerini entegre eden parçalar gibi kullanıcılara kendini iyi hissettiren
küçük ayrıntılarla desteklemektedir (ersamobilya.com).
“ERSA”, sadece üretim süreciyle değil endüstriyel tasarım alanındaki çalışmalarıyla da
öne çıkmış, bu alanda onlarca ödül almıştır. 2011 yılında Ankara dışındaki ilk büyük
mağazasını açan firma, bu süreçte sadece bir mağaza oluşturmak yerine bir yaşam alanı,
konsept bir alan yaratma hedefiyle yola çıkmıştır. Bu konseptin adı “BoxinaBoxIdea”dır (Kutu
İçinde Kutu Fikri). İstanbul’da daha aktif olma kararıyla yola çıkılan bu dönemde halkla
ilişkiler ajansı A&B İletişim ile iletişim danışmanlığı için anlaşan “ERSA”, “A&B İletişim’in
önerisiyle bu konseptin yüklendiği değerler arasına iletişimi de koymuş ve “BoxinaBoxIdea”yı
kurumun iletişim çalışmalarında öne çıkan yüzü olarak konumlandırmak konusunda “A&B
İletişim” ile fikir birliğine varmıştır (ersamobilya.com).
“ERSA”nın mühendislik yeteneğini ve esnek üretim altyapısını yansıtan
“BoxinaBoxIdea” konsepti, ilk kez 2011 yılında Yalın Tan, Jeyan Ülkü İç Mimarlık tarafından
tasarlanan, firmanın İstanbul’daki mağazasında endüstriyel tasarım projesi olarak
uygulanmıştır. Sonraki dönemde konseptin uygulandığı bu iç mekan, firmanın basınla yaptığı
röportajlara, tanıtım faaliyetlerine ve basın toplantılarına ev sahipliği yapmasının yanında,
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birçok dizi için set alanı olarak da kullanılmıştır. Konsept, 2012’de uluslararası alanda bir ödül
de kazanmış ve “Good Design” ödülüne layık görülmüştür (ersamobilya.com).
“ERSA”, hedef kitlesini değiştirmek, bunu yaparken de insanların kafasındaki ağır ve
durağan imajı değiştirerek genç, efektif ve de en önemlisi renkli yüzünü göstermek, insanların
algılarında bu izlenimi uyandırmak istemektedir.
“BoxinaBoxIdea” konsepti hayata geçtikten sonra 2011 yılında bu amaçla atılan ilk
adım web sitesinin ve metinlerin yenilenmesi olmuş, basın bültenleri ve röportajlarla da
desteklenen iletişim çalışmaları hızla devam ederken, gençlere ve daha geniş kitlelere
ulaşılması amacıyla internetin daha etkin kullanılmasına, özellikle de sosyal medyanın bunun
için iyi bir araç olacağına karar verilmiştir (ersamobilya.com).
Sosyal medya iletişimi çalışmalarında da, iletişimin bütünlüğünü korumak adına
“BoxinaBoxIdea” konseptinin kullanılmasına karar verilmiş, 2011 yılı Ağustos ayı itibarıyla
“A&B” ve “ERSA” konseptin sosyal medya iletişimi için bir araç oluşturması adına proje
çalışmalarına başlamışlardır. İzleyen dönemde “ERSA”, “BoxinaBoxIdea” sosyal medya
iletişimi projesiyle 2012 Aralık ayında “iF 2013 Best Communication Design” (En iyi İletişim
Tasarımı) ödülüne layık görülmüştür (ersamobilya.com).

12.2. BoxinaBoxIdea Projesinin Planlama ve Stratejisi
“BoxinaBoxIdea” konseptinin, dijital dünyada “tasarım” anahtar kelimesiyle
özdeşleştirilmesi amacıyla, sadece bu başlığı taşıyacak, alana özgü bir sosyal ağ kurulmasına
yönelik proje üretilmiştir. 2011 Kasım ayında yapılan ortak akıl toplantılarında, bu sosyal ağ
kapsamında “BoxinaBoxIdea” çatısı altındaki genel çizginin aşağıda belirtildiği şekilde
olmasına karar verilmiştir. İlk toplantı notlarında çizilen stratejiye göre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“BoxinaBoxIdea” adı altında bir sosyal ağ hazırlanması ve bundan sonraki iletişim
çalışmalarında süreklilik arz etmesi,
Hedef kitlenin endüstriyel tasarım, iç mimari ve mimarlık bölümü öğrencilerinden
oluşması,
Sosyal ağın İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde hizmet sunması,
Projenin global olarak yürütülmesi,
Katılımcıların kolaylıkla grafik, endüstriyel ve foto grafik tasarımlarını
yükleyebildikleri, birbirleriyle paylaşabildikleri bir toplumsal ağ olarak öne çıkması,
Proje bünyesinde yıllık olarak tasarım yarışmaları düzenlenmesi,
“BoxinaBoxIdea” adı altında Twitter hesabı açılması,
“BoxinaBoxIdea” adı altında Facebook fan sayfası açılması,
Sosyal ağın iPhone / iPad gibi cihazlar üzerinden kolaylıkla izlenebilmesi
planlanmıştır.
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Çalışmanın tasarım ve kodlama sürecini kapsayan teknik altyapı Atilla Erbilir ve Onur
Yüksel’den oluşan ekibe teslim edilmiştir. Bu çerçevede; tasarımdaki genel konsept “ERSA”
tarafından sağlanırken, içerik sağlama, sosyal medya hesaplarının yönetimi ve iletişim
danışmanlığı “A&B” sorumluluğunda yürütülmüştür. Konuyla ilgili olarak toplantı notlarında
belirtilen unsurlara göre sosyal medya iletişimi stratejisi ve sosyal ağın yapısı Şekil 3 ve Tablo
3’de gösterilmiştir:

Şekil 3. “ERSA” Sosyal Medya İletişim Stratejisi – İçerik Akış Şeması

BOXINABOXIDEA PROJE YAPISI
SINIF

ÖZELLİK

İÇERİK

Sosyal ağ üzerinde
JOURNALBOX (Dergi)

Çevrimiçi tasarım
gazetesi

Ersa ve tasarım
dünyasından haberler

Sosyal ağ üzerinde
WIKIBOX (Çalışmalar)

Görsel tasarım
kütüphanesi

Grafik tasarım,
fotoğraf, eskiz, ürün
tasarımı vs.
Tüm proje içeriği

Global ağlardaki sosyal
İçerik paylaşım ağı
medya
hesapları
Nihai hedef, “ERSA”nın tasarım alandaki en büyük veritabanlarından birine sahip olması
olarak belirlenmiştir.
Tablo 3. “BoxinaBoxIdea” Proje Yapısı

Projelendirme süreci ve strateji çerçevesi 2011 yılının Aralık ayında tamamlanmış, aynı
dönemde tasarım ekibi tarafından genel grafik çizgi oluşturulmuş, projenin hayata geçirilmesi

223

için Aralık sonunda ilk adım atılmıştır. Şubat ayında projenin teknik altyapısı ve ön içerik
çalışmaları tamamlanarak, çevrimiçi beta yayın sürecine başlanmıştır.

12.3. BoxinaBoxIdea Projesinin Uygulanması
Projenin uygulama süreci, geleneksel basına yapılacak bilgilendirmeler (bülten ve haber
çalışmaları), sosyal medya üzerinden yürütülecek iletişim çalışmaları ve blog yazarlarının
bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenecek lansman faaliyetleri olarak 3 aşamaya ayrılmıştır.
Strateji doğrultusunda, geleneksel medya yazarlarının ve blog yazarlarının sosyal medya
kanallarındaki takipçi sayılarının çokluğu, geniş erişim ağları, sosyal ağı ziyaret edecek
kullanıcı sayısının artırılması için aracı unsurlar olarak değerlendirilmek istenmektedir.
Öncelikle bilgilendirme amaçlı olarak bir basın bülteni hazırlanmış ve geleneksel
medyanın ve sosyal medyanın temsilcilerine gönderilmiştir. Proje kapsamında internetin
okunan blog yazarlarıyla daha yakın iletişim kurulması ve bu isimlerin de bilgilendirilmesi
amacıyla bir blogger buluşması düzenlenmiş, bu vesileyle BoxinaBoxIdea mağazasında web
sitenin lansmanı yapılmıştır. Bir atölye çalışması olarak organize edilen lansmanda yapılanlar
aşağıda sıralanmıştır:
•

•
•

•

“BoxinaBoxIdea” projesinin tanıtımı amacıyla ödüllü endüstriyel tasarımcı Tamer
Nakışçı moderatörlüğünde 20 blog yazarının katıldığı bir atölye etkinliği
düzenlenmiştir.
Bir sunum ile web sitesi ve konsept anlatılmış, sonrasında atölye çalışması yapılmıştır.
Lansman kapsamında katılımcılar kartondan yapılmış küçük kutuları kullanarak yeni
yapılar oluşturmuş, sonrasında fotoğraflanan bu kutular siteye yüklenerek, sosyal ağ
üzerinde sergilenmiştir.
Lansman sonrası popüler mikro blog kullanıcılarından oluşan isimlerin yer aldığı 30
isimlik bir liste ile etkinlik çıktıları, yazılı ve görsel formatta paylaşılmıştır.

“BoxinaBoxIdea” projesinin son ayağı, sosyal ağ sayfasının kitlesel sosyal medya
kanalları üzerindeki hesaplarının oluşturulması olarak belirlenmiş, bu doğrultuda hedef kitleye
ulaşmak için en uygun stratejik kanallar belirlenerek bu kanallar üzerinden “BoxinaBoxIdea”
hesapları oluşturulması ve bu hesaplardan sosyal ağ içinde yer alan içeriklerine paylaşılması
tercih edilmiştir. Kullanılan sosyal ağlar ve yayınlanan içerikle ilgili ayrıntılar Tablo 4’te
belirtilmiştir.
BOXINABOXIDEA PROJESİNDE KULLANILAN
SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ ARAÇLARI
KULLANILAN ARAÇ
BOXINABOXIDEA
SOSYAL AĞI (Web sitesi)

ÖZELLİK
Sosyal ağ sitesi

İÇERİK
Site üyelerinin görsel
çalışmaları, ERSA’dan
ve tasarım dünyasından
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TWİTTER VE FACEBOOK

Mikro blog sayfası ve fan
Sayfası

VIMEO

Video paylaşım ağı

haberler
Sosyal ağa yüklenen
görseller, yorumlar ve
yayınlanan diğer tüm
içeriğin başlıkları ve
bağlantıları
Lansman görüntüleri,
dergi içeriği ile özdeş
video haberler

Tablo 4. “BoxinaBoxIdea” Sosyal Medya Hesapları

İlerleyen dönemde, biri Bilgi Üniversitesi’nde diğeri “BoxinaBoxIdea” mağazasında
olmak üzere “ERSA” tasarımcılarının katıldığı öğrencilere yönelik atölye çalışmaları
“BoxinaBoxIdea” sponsorluğunda yürütülmüş, çalışmalarda “BoxinaBoxIdea” ağının yapısı ve
işlevi tasarımcılar tarafından öğrencilere anlatılmıştır.

12.4. BoxinaBoxIdea Projesinin Sonuçları
Aşağıda yer alan Tablo 5’te, yayına açıldığı tarih olan Nisan 2012 ile Aralık 2012
tarihleri arasında BoxinaBoxIdea projesinde kullanılan araçlara dair sayısal veriler
gösterilmiştir.
BOXINABOXIDEA PROJE VERİLERİ (NİSAN – ARALIK 2012)
Sosyal ağa üye olan kullanıcı sayısı
Sosyal ağın aktif üye sayısı
Sosyal ağın pasif üye sayısı
Sosyal ağa yüklenen çalışma sayısı
Sosyal ağda yayınlanan etkinlik sayısı
Sosyal ağın toplam ziyaretçi sayısı
Facebook’taki takipçi sayısı
Twitter ağındaki takipçi sayısı
Facebook ve Twitter ağlarında paylaşılan içerik sayısı

309
297
22
203
30
10.293
4.397
1.802
1.200

Tablo 5. “BoxinaBoxIdea” Projesi Sayısal Verileri

Tablo 6’da projenin nihai hedefi doğrultusunda, Facebook verileri kaynak alınarak elde
edilen, katılımcıların yaş ve cinsiyet dağılımı gösterilmiştir. Kadın erkek dağılımın eşit olduğu,
bunun yanında kitlenin %70’lik bir kısmını 18 ila 35 yaş arasındaki kullanıcıların oluşturduğu
görülmektedir.
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BOXINABOXIDEA PROJESİ
KATILIMCILARIN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI
YAŞ ARALIĞI
18 – 24 YAŞ
24 – 35 YAŞ
DİĞER

ORAN
%42,5
%27,5
%30

** Kampanyayı izleyenlerin %50,4’ü kadın, %43,7’si erkeklerden oluşmaktadır.
%1,9’luk kesim cinsiyet belirtmemiştir.
Tablo 6. “BoxinaBoxIdea” Projesi, İzleyici Yaş – Cinsiyet Dağılımı

Aşağıda görülen Tablo 7’de, Nisan 2012 ile Aralık 2012 tarihleri arasında, geleneksel
ve sosyal medyada BoxinaBoxIdea projesine ait yansımaların verileri görüşmektedir. Tabloda
“dolaylı haber” olarak belirtilen içerik, “IF” ödülleriyle ilgili olarak basında yer alan, içinde
BoxinaBoxIdea projesinin aldığı ödülden bahsedilen haberleri temsil etmektedir:
BOXINABOXIDEA PROJESİNİN BASIN YANSIMALARI
(NİSAN-ARALIK 2012)
Geleneksel basında yer alan haber sayısı
Blog sayfalarında yer alan haber sayısı
Dolaylı yoldan projeden bahsedilen haber sayısı

Tablo 7. “BoxinaBoxIdea” Projesi Basın Yansımaları

23
12
8
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Grafik 1. Google İstatistikleri

Grafik
Grafik 2. Facebook İstatistikleri
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Grafik 3. Twitter İstatistikleri

“ERSA” tarafından yürütülen sosyal medya projesi ele alındığında iletişim projesinin
başarısının toplam bir iletişim çalışmasının ürünü olduğu söylenebilmektedir. Kendine has bir
sosyal ağ olarak kurulan “BoxinaBoxIdea”, sadece üyelik üzerine kurulu bir yapı olarak değil,
bir kütüphane, dergi ve fiili koşullarda da yaşam alanı olarak bütün bir konsept halinde iletişim
faaliyetlerini sürdürmüştür. Diğer taraftan, sosyal ağ çalışması ve sosyal medyadaki
paylaşımlar anahtar iletişim stratejisi görevi görmüş, diğer parçaları görünür hale getirmiştir.
Bir anlamda, hedef kitleyi bulan sosyal medya çalışmaları olmuş, iletişimi daha ileri taşımak
ise konseptin tümünün taşıdığı bir misyona dönüşmüştür.
Sayısal verilere bakıldığında görüleceği üzere 18 – 24 yaş arasındaki kitleyi ağırlıklı
olarak bu kanala çekmeyi başaran kurum, ulaşmak istediği kitleye hitap eden hiçbir ürün
üretmemesine karşın, tasarımcı yüzünü öne çıkarmak için kullandığı, görsel kütüphane
sistemiyle işleyen sosyal ağ yapısı sayesinde bu alana ilgi duyan öğrencilerin dikkatini üzerine
toplamış ve onların “ERSA”nın tasarım çalışmalarını “BoxinaBoxIdea” üzerinden izlemelerini
sağlamış, hedef kitlenin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

HEDEF KİTLEYE ERİŞİM DURUMU
KAMPANYA
BoxinaBoxIdea

Hedeflenen Kitle
18-35 yaş arasında
grafik, fotoğraf,
endüstriyel
tasarıma ilgi duyan
kitle

Sonuç
ULAŞILDI
Beklentiler
doğrultusunda
erişim sağlandı.

Kullanılan Araç
Sosyal Ağ
Mikro Bloglar
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Tablo 8. “BoxinaBoxIdea” Projesinin hedef kitleye erişim durumu

Aşağıdaki Tablo 9’da görüleceği üzere “ERSA”nın uzun “BoxinaBoxIdea” projesi,
daha geniş hedef kitleye ulaşan proje olmuştur. Özellikle, sıfır noktasından kurulan bir ağın
iletişimi söz konusu olduğundan ulaşılan izlenme sayısının kesinlikle başarılı olduğu
gözlemlenmektedir.
ZAMANA GÖRE İZLENME İSTATİSTİKLERİ
Yayınlandığı Zaman
Dilimi
Nisan – Aralık 2012

KAMPANYA
BoxinaBoxIdea

Ulaşılan İzlenme Sayısı
10.293

Tablo 9. “BoxinaBoxIdea” Projesinin zamanlamasına göre izlenme istatistikleri

Proje öncesi dönemde sadece kurumlara yönelik ofis mobilyaları üreten bir firma olarak,
genç kitlede marka bilinirliği oldukça zayıf olan “ERSA”, yalnızca 9 aya yayılmış bir sosyal
medya iletişimi stratejisiyle 18 ila 35 yaş arasındaki hedeflediği kitlede marka bilinirliği
oluşturmuş, aldığı ödülle dikkatleri üzerine toplamış, farklı tasarımları incelemek amacıyla
binlerce insanın sosyal ağ sayfasını ziyaret etmesini sağlamıştır. Bu anlamda kendini, tasarıma
önem veren ve tasarımcıyı destekleyen bir kurum olarak konumlandırabilmiştir.
Aşağıda görülen tabloda belirtildiği üzere her proje mutlak suretle en az 1 farklı araç
kullanmış, ancak mikro blogların kullanımı tüm projelerde tercih edilmiştir. Projelerin tümünde
kullanılan mikro blog aracının Twitter olması ise bir başka dikkat çekici unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Proje

TERCİH EDİLEN SOSYAL MEDYA ARAÇLARI
Bağımsız
Global
Bloglar
Mikro
Ağ
Sosyal Ağ
bloglar

BoxinaBoxIdea X

X

X

Video,
Görsel
paylaşım
ağı
X

Tablo 10. “BoxinaBoxIdea” Projesinde Tercih Edilen Sosyal Medya Araçları

Projede görülen bir diğer ortak nokta ise mikro blog ağının projenin asıl içeriğini
yayınlayan kaynak alan olmamasıdır. Mikro blog ağı iki projede de içeriğin daha geniş kitlelerle
daha kısa metinler kullanılarak paylaşılması ve kaynak içeriğin yayınlandığı alana link
verilmesi amacıyla kullanılmıştır. Buradan yola çıkılarak, mikro blog ağlarının sosyal medya
projelerinde içeriğin daha geniş kitlelere ulaşması için vazgeçilmez unsur olduğu, en çok tercih
edilen mikro blog ağının ise Twitter olduğunu kanaatine varılmaktadır.
229

Genç kitlelere erişmek hedefiyle yola çıkılan “BoxinaBoxIdea” projesinde, üyelik
üzerinden işleyen ve içeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan bağımsız sosyal ağlar tercih
edilmiştir.
“BoxinaBoxIdea” projesiyle 2012 yılında yürüttüğü iletişim çalışmalarıyla bir önceki
yıla oranla yaklaşık iki kat büyüme gösteren, tasarım alanındaki çalışmalarıyla adından söz
ettiren ve bu alanda 17 farklı ödüle layık görülen “ERSA”, 2012 yılının Aralık ayında
“BoxinaBoxIdea” çevrimiçi iletişim platformuyla dünya çapında bir ödül alarak “iF En İyi
İletişim Tasarımı 2013” (iF 2013 Best Communication Design) ödülüne layık görülmüştür.
Proje doğrultusunda kendi sosyal medya ağını kuran “ERSA” halen bu ağ üzerindeki
çalışmalarını sürdürmekte, bu kanal yoluyla izleyici toplamaya devam etmektedir. İncelenen
projeler içinde en uzun vadeli proje olan “BoxinaBoxIdea” projesinin sürdürülebilir bir proje
olduğu ve verdiği mesajın yayılmaya devam ederek kalıcı bir mesaja dönüştüğü söylenebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ERSA’nın “BoxinaBoxIdea” projesinin planlaması, stratejisi ve
uygulanmasını öğrendik. BoxinaBoxIdea projesine ait sayısal verileri anladık. Google,
Facebook ve Twitter istatistikleri ışığında projenin elde ettiği sonuçlari gözden geçirdik.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Ders kapsamında işlenen ERSA’nın projesi
“BoxinaBoxIdea”dır
2. ERSA’nın projesi için sadece Twitter hesabı açılmıştır.
3. ERSA’nın projesinin tanıtımı amacıyla 20 blog yazarının
katıldığı bir atölye etkinliği düzenlenmiştir.
4. ERSA tasarımcıları, proje kapsamında Başakşehir
Üniversitesi’nde atölye çalışmaları düzenlemiştir.
5. Projeden önce, ERSA’nın genç kitlede marka bilinirliği
oldukça güçlü idi.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.D, 2.Y, 3.D, 4.Y, 5.Y
1. Sosyal Medya dersi kapsamında BoxinaBoxIdea projesi işlenen ERSA’nın tek yetkili
satıcılık anlaşması yaptığı firma aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kelebek
b. Wurth
c. Doğtaş
d. Koleksiyon
e. Haworth
2. Sosyal Medya dersi kapsamında BoxinaBoxIdea projesi işlenen ERSA’nın ürettiği ürünler
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a. ofis araç gereçleri
b. ofis mobilyaları
c. çoklu çalışma grupları
d. konsol
e. bölme panel sistemleri
3. ERSA’nın “BoxinaBoxIdea” konseptli yaşam alanının 2012’de uluslararası alanda
kaazandığı ödülün adı nedir?
a. Best Design Ödülü
b. Best Project Ödülü
c. Good Project Ödülü
d. Good Design Ödülü
e. IPRA Ödülü
4. Aşağıdakilerden hangisi, ERSA’nın “BoxinaBoxIdea” projesi için çizilen stratejinin
unsurlarından biridir?
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a. Projenin, sanat eserlerinin paylaşıldığı ve bunlar üzerine tartışma yapıldığı bir toplumsal ağ
olarak öne çıkması
b. Projenin, katılımcıların fotoğraflarını yükleyebildikleri, mesleki sorunlarını tartıştıkları bir
toplumsal ağ olarak öne çıkması
c. Projenin grafik, endüstriyel ve foto grafik tasarımlarının paylaşıldığı bir veritabanı olarak öne
çıkması
d. Projenin, katılımcıların grafik, endüstriyel ve foto grafik tasarımlarına ek olarak moda
tasarımlarını da yükleyebildikleri, bir toplumsal ağ olarak öne çıkması
e. Projenin, katılımcıların grafik, endüstriyel ve foto grafik tasarımlarını yükleyebildikleri,
birbirleriyle paylaşabildikleri bir toplumsal ağ olarak öne çıkması
5. Facebook verilerine göre, ERSA’nın “BoxinaBoxIdea” projesi katılımcılarının yaş ve
cinsiyet dağılımı nasıl olmuştur?
a. Kadın erkek dağılımın eşit – katılımcıların %10’u 18 - 35 yaş arasında
b. Kadınlar ağırlıkta – katılımcıların %70’i 18 - 35 yaş arasında
c. Erkekler ağırlıkta – katılımcıların %70’i 18 - 35 yaş arasında
d. Erkekler ağırlıkta – katılımcıların %30’u 18 - 35 yaş arasında
e. Kadın erkek dağılımın eşit – katılımcıların %70’i 18 - 35 yaş arasında

Yanıtlar: 1.e, 2.a, 3.d, 4.e, 5.e
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13. SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER - II
(BENETTON / “SOKAKTA NE MODA” PROJESİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

Benetton ve “Sokakta Ne Moda” Projesi
Sokakta Ne Moda Projesinin Planlama ve Stratejisi
Sokakta Ne Moda Projesinin Uygulanması
Sokakta Ne Moda Projesinin Sonuçları
BoxinaBoxIdea ve Sokakta Ne Moda Projelerinin İncelenmesi Sonrası Öneriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Benetton ne zamandır Türkiye’de faaliyet göstermektedir?
2. Benetton neden Sokakta Ne Moda projesini yapmaya ihtiyaç duymuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Benetton’un
Konunun
ayrıntılı
“Sokakta
Ne
Moda” olarak çalışılması ve güncel
projesinin
planlama
ve örneklerin incelenmesi
stratejisini anlatabilmek
“Sokakta Ne Moda”
Konunun
ayrıntılı
projesinin
uygulamasını olarak çalışılması ve güncel
bilmek
örneklerin incelenmesi
“Sokakta Ne Moda”
Konunun
ayrıntılı
projesinin sonuçlarına hakim olarak çalışılması ve güncel
olmak
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar

•

Benetton

•

Sokakta Ne Moda Projesi
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren giyim ve moda markası Benetton’un
“Sokakta Ne Moda” Projesi ele alınacaktır (Canan, 2013: 44-86). Bu kapsamda, projenin
planlama, strateji ve uygulanmasına ek olarak, projeye ait sayısal veriler ile birlikte, Google,
Facebook ve Twitter istatistikleri paylaşılarak, projenin elde ettiği sonuçlar gözden
geçirilecektir. Ayrıca, hem bu proje hem de BoxinaBoxIdea projesinin incelenmesi sonrası
düşünülebilecek öneriler de ele alınacaktır.
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13.1. Benetton ve “Sokakta Ne Moda” Projesi
Hazır giyim sektöründe 50 yıldan uzun süreli bir geçmişe sahip ve dünyanın önde gelen
markalarından biri olan “United Colors of Benetton”, 25 yıldan uzun süredir Türkiye pazarında
da varlığını sürdürmektedir.
“Türkiye’deki üretim ve dağıtım hakkını, 1985 yılında Altınyıldız Grubu’na vererek
piyasaya giren “United Colors Of Benetton”, Türkiye’ye “ilk giren uluslararası hazır giyim
markası” oldu. Benetton Türkiye bir yandan hızla bayilik ağını kurarken, diğer yandan da
Altınyıldız fabrikasında üretim yapmaya başladı ve 13 mağaza ile pazarda yer almıştır. 1991’in
Eylül ayında, İtalya Benetton ve adını Boyner Holding olarak değiştiren Altınyıldız Grubu,
%50'lik paylarla, Boğaziçi Hazır Giyim A.Ş. adında yeni bir şirket kurmuştur. Benetton Group,
imalat ve pazarlama açısından başarı kazanan ve kendi lisansıyla üretim yapan 2 şirketten biri
olan Boğaziçi Hazır Giyim A.Ş.'yi, 1992'de, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ndeki mağazalar
zincirini kurmakla görevlendirmiştir. Benetton Group ve Boyner Holding, 2005 yılının Mayıs
ayında, Benetton markalarının Türkiye ve bölgedeki ticari faaliyetlerinin yönetimi ve
geliştirilmesi için ortaklık anlaşması imzalamıştır.
Özellikle 90’larda çok popüler olan marka, Türkiye’deki tüketicinin gözde
markalarından biri olmayı başarmıştır. 2000’lere gelindiğinde hem pazardaki yerli markaların
tasarım olarak güçlenmesi, hem de bu markaların yerli üretimden ötürü sahip oldukları fiyat
avantajı dengelerin değişmesine sebep olmuştur. Diğer taraftan sadece Türkiye’de değil, global
pazarda da “Benetton” bir önceki kuşağa ait bir marka olarak algılanmaya başlamış, hazır giyim
sektöründeki öncü marka rolünü kaybetmiştir.
Türkiye’deki satış rakamlarında, genç kitlenin markaya ilgisine dair yıllara yayılan
grafiğe bakıldığında bu kitlenin “Benetton”dan alışveriş yapan toplam tüketici içindeki oranının
düşüklüğü göz önünde bulundurularak, kurumun Türkiye pazarına girdiği 1985 yılından bu
yana, iletişim danışmanlığını yürüten “A&B İletişim’in desteğiyle sosyal medya çalışmalarına
ağırlık verilmesine karar verilmiştir.
2011 yılı itibarıyla, global stratejiyle paralel ancak içerik olarak bağımsız “Benetton
Türkiye” sosyal medya hesapları yayına başlamış, bu hesaplarda popülasyonun artırılması ve
genç kitlenin markayı daha yakından takip etmesi hedefiyle hazır giyim sektörüne yönelik bir
kanalla iş birliği yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla, aynı dönemde henüz yayına açılmış
olan, tümüyle genç moda tutkunlarına yönelik olarak hazırlanmış sosyal ağ “Sokakta Ne Moda”
sitesinin kurucu ekibiyle iletişime geçilmiştir.
“Türkiye’nin sosyal medyadaki ilk moda platformu olan “Sokakta Ne Moda” kendisini
web sitesinde aşağıdaki gibi tanıtmaktadır:
“Sokaktanemoda.com, kullanıcıların yüklediği stil fotoğrafları ile sokak modasına yön
veriyor. Hemen Sokaktanemoda’ya üye olarak, stil fotoğraflarını yükleyebilir, trendleri
keşfedebilir, sana ilham veren renklere, tasarımcılara, markalara kolayca ulaşabilirsin. Bizim
için moda sadece podyumda değil, aslında sokakta. Bir gün İstanbul Sokak Modasının da New
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York, Paris, Milano, Stockholm, Berlin gibi moda ile anılan şehirler arasında yerini alması ve
karakterinin belirgin şekilde ortaya çıkması en büyük hayalimiz.” (sokaktanemoda.com)
Temmuz 2012’de, Boyner Holding, Benetton Giyim A. Ş.’de bulunan %50 hissesini,
İtalyan Benetton Group Spa’ya devretmiştir. Lisansörü Boyner Holding aracılığıyla 1985
yılından bu yana Türkiye’de kesintisiz faaliyet gösteren Benetton Group, bu anlaşmayla, United
Colors of Benetton ve Sisley markalarının Türkiye’deki ticari faaliyetlerini üstlenen Boğaziçi
Hazır Giyim A.Ş. şirketinin yüzde 50 hissesini de satın alıp tamamına sahip olmuştur. Benetton
Türkiye, üretim, perakende ve işletmecilik alanlarında 3.000 kişiye istihdam sağlamaktadır
(hurriyet.com.tr).

13.2. Sokakta Ne Moda Projesinin Planlama ve Stratejisi
2011 yılının Nisan ayında yapılan ortak akıl toplantılarında, Sokakta Ne Moda sitesinin
yayına başladığı tarihten itibaren Benetton ürünlerinin kullanılacağı çevrimiçi bir yarışma
yapılmasına, yarışmanın başlama tarihinin ise site lansmanı ile eşleştirilerek, sitenin ilk
duyurularının da Benetton çatısı altında yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantı notlarında
çizilen stratejiye göre:

•
•
•

•
•
•
•
•

Türkiye’nin sosyal medyadaki ilk moda platformu olan “sokaktanemoda.com” sitesi
üzerinde en beğenilen kombini belirlemek üzere bir yarışma düzenlenmesi,
Üç hafta sürmesi planlanan yarışmada, içinde “Benetton” ürünü bulunan kombinlerin
site kullanıcıları tarafından oluşturularak, site ziyaretçileri tarafından oylanması,
Kombinlerin oluşturulması ve fotoğrafların çekilmesine Benetton Suadiye ve Benetton
Nişantaşı mağazalarının ev sahipliği yapması, buraya gelen marka takipçilerinin
istedikleri kombinleri oluşturup, giyip, fotoğraflayabilmeleri,
Yarışmaya, blog yazarlarının ve sürekli takipçilerinin katılımıyla Suadiye Benetton
mağazasında gerçekleşen bir buluşma ile lansman yapılması,
Bu buluşmada Blog yazarlarının kendi kombinlerini oluşturması, bu kombinlerin
fotoğraflanarak “Sokaktanemoda.com” sosyal ağına yüklenmesi,
Proje kapsamında bilgilerin ilgili yayınlarla paylaşılması için basın bülteni çalışmaları
hazırlanması, yarışmanın geleneksel medya kanalıyla da duyurulması,
En beğenilen kombinlerin sahiplerine 500 TL, 300 TL ve 200 TL tutarında hediye
çekleri verilmesi,
“Sokaktanemoda.com” ve “Benetton” Facebook ve Twitter hesapları üzerinden proje
içeriğinin düzenli olarak paylaşılması planlanmıştır.

243

SOKAKTA NE MODA PROJE YAPISI
ÖZELLİK

SINIF

İÇERİK

Sokaktanemoda.com
sosyal ağı (web sitesi)

Yarışmanın yapılacağı ve
içeriğin yükleneceği alan

Kullanıcılar tarafından
yüklenen kombineler

Blog yazarları

Öncü kullanıcılar ve
hedef kitleye yön veren
isimler
Paylaşım ağı

Yarışma için hazırlanan
ilk kombineler, proje
hakkındaki yansımalar
Projeye ait tüm içerik

Projenin ve markanın global
ağlardaki sosyal medya
hesapları

İlk hedef mağazalarda sıcak satış yaratılması, viral paylaşım sağlanması, nihai
hedef Benetton’un halen gençler tarafından tercih edilen bir marka olduğu algısının
yaratılması olarak belirlenmiştir.
Tablo 11. “Sokakta Ne Moda” Proje Yapısı

Yukarıda Tablo11’de “Sokakta Ne Moda” projesinin iletişim stratejisi doğrultusunda
kullanılan kanallar, bu kanallarda yer alacak içerik ve ulaşılmak istenen aracı ve nihai hedefler
belirtilmiştir.
Reklam çalışmasının kullanılmadığı proje aracılığıyla yaratılmak istenilen algıya
ulaşmak için gerekli içeriğin kaynaklarını, sadece “Sokaktanemoda.com” sitesine yüklenecek
kombinler değil, blog yazarlarının lansmanda kendi kombinlerini oluştururken çekeceği
fotoğraflar ve bu görselleri yayınladıkları blog sayfaları da oluşturmaktadır. Bu noktada,
belirlenen stratejiyle asıl yaratılmak istenen, tüketici tercihlerine yön veren isimlerin, giyinirken
oluşturdukları kombinlerinde Benetton ürünlerini kullandıklarını vurgulamak ve bu yolla
tüketicinin gözünde Benetton’u ‘trend’ olarak tabir edilen, ilk tercih edilen markalar arasına
sokmak için bir adım atmaktır. Elde edilen proje çıktılarının internet ortamının kalıcılığından
faydalanılarak süreklilik arz edebilecek unsurlara dönüştürülmesi beklentiler arasında yer
almaktadır.

13.3. Sokakta Ne Moda Projesinin Uygulanması
Projenin uygulama süreci, sitenin lansmanı, geleneksel basına yapılacak
bilgilendirmeler (Proje Basın Bülteni), “Sokaktanemoda.com” ve diğer sosyal medya hesapları
üzerinden yürütülecek iletişim çalışmaları olarak 3 aşamaya ayrılmıştır. Aşamalar
doğrultusunda uygulanan adımlar aşağıdaki gibidir:
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SOKAKTE NE MODA PROJESİNDE KULLANILAN
SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ ARAÇLARI
KULLANILAN ARAÇ

ÖZELLİK

SOKAKTE NE MODA AĞI

Sosyal ağ sitesi

TWİTTER VE FACEBOOK

Mikro blog sayfası ve fan
sayfası

BLOGLAR

Çevrimiçi medyada takip
edilen isimler ve haber
sayfaları

İÇERİK
Yarışmaya katılım
amacıyla yüklenen
kombineler
Yüklenen kombinelerin
ve yarışmayla ilgili
duyuruların başlıkları
ve bağlantıları
Yarışmaya ait görseller,
sayfanın yazarına ait
yönlendirici görseller
ve yorum içeriği,
kampanya haberleri

Tablo 12. “Sokakta Ne Moda” Sosyal Medya Hesapları

•
•

•

•

Projenin duyurulması amacıyla toplu e-posta gönderimi yapılmış,
“Sokaktanemoda.com” ana sayfasına da banner yerleştirilmiştir.
Kampanya sayfası, projenin başlangıç tarihi olan 11 Haziran 2011 tarihinde hayata
geçirilmiş ve 2 Temmuz 2011 tarihine kadar “Sokaktanemoda.com” adresi üzerinde
yayına devam etmiştir.
1 Haziran 2011 tarihi itibarıyla sosyal medya hesapları üzerinden içerik yayınlarına
başlanmıştır. Kampanya haberleri, “Benetton” ve ““Sokakta Ne Moda”” sosyal medya
sayfaları üzerinde ortak çalışan bir sistem yoluyla eş zamanlı olarak duyurulmuştur.
Lansmanın ardından bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan basın bülteni, moda ve
magazin basınından oluşan bir geleneksel medya ağına gönderilmiştir.

13.4. Sokakta Ne Moda Projesinin Sonuçları
Kampanyanın duyurusu için Suadiye Mega Benetton Mağazası’nda düzenlenen
lansman buluşmasına, aralarında Oben Budak (Haber Türk Magazin Köşe Yazarı), Alexander
Kokoskeria (FHM Dergisi moda editörü) ve Miray Uçar (Sabah Gazetesi) gibi isimlerin de
bulunduğu 27 kişi katılmış, katılımcıların 24’ü blog yazarlarından ve çevrimiçi mecraların
temsilcilerinden oluşmuştur. Aynı gün içinde mağazada yapılan tanıtım ve fotoğraf
çalışmalarının ardından sıcak satış yaratılırken, Twitter üzerinden buluşmayla ilgili 50’den
fazla ileti yayınlanmıştır.
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SOKAKTA NE MODA PROJE VERİLERİ (HAZİRAN – TEMMUZ 2011)
Yarışmaya üye olarak kombine yükleyen kullanıcı sayısı
Verilen toplam oy sayısı
Toplam sayfa gösterimi sayısı
Twitter kazanılan takipçi sayısı
Facebook’ta kazanılan takipçi sayısı

59
634
10.905
358
1.664

Tablo 13. “Sokakta Ne Moda” Projesi Sayısal Verileri

Yukarıda yer alan Tablo 13’te, yarışmanın başladığı tarih olan 11 Haziran 2011 ile 02
Temmuz 2011 tarihleri arasında Sokakta Ne Moda projesine dair sayısal veriler gösterilmiştir.

SOKAKTA NE MODA PROJESİ
KATILIMCILARIN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI
YAŞ ARALIĞI
18 – 34 YAŞ
13 – 18 YAŞ
DİĞER

ORAN
%64
%21
%15

** Kampanyayı izleyenlerin %51’i Kadın, %42’si Erkeklerden oluşmaktadır. %7’lik
kesim cinsiyet belirtmemiştir.
Tablo 14. “Sokakta Ne Moda” Projesi, İzleyici Yaş – Cinsiyet Dağılımı

Yukarıda Tablo 14’te, yarışmanın nihai hedefi doğrultusunda, facebook verileri kaynak
alınarak elde edilen, katılımcıların yaş ve cinsiyet dağılımı gösterilmiştir.

SOKAKTA NE MODA PROJESİ BASIN YANSIMALARI
(HAZİRAN – TEMMUZ 2011)
Geleneksel basında yer alan haber sayısı
Blog sayfalarında yer alan haber sayısı
Dolaylı yoldan projeden bahsedilen haber sayısı

4
21
4

Tablo 15. “Sokakta Ne Moda” Projesi Basın Yansımaları

Tablo 15’te görüleceği üzere, projeyle ilgili yansımaların çoğunluğunu bloglarda yer
alan yazılar oluşturmaktadır. Aynı dönemde sosyal medya konulu olarak internet üzerinden
yapılan 4 haberde ise “Sokakta Ne Moda” projesine de yer verilmiştir.
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Yüklenen 59 kombinden 22’si kabul edilmiş, 37 yükleme ise hatalı işlem, sahte hesap
kullanımı vb. nedenlerden ötürü diskalifiye edilmiştir.
Kullanılan 634 oy doğrultusunda yarışmada ilk üçe giren isimler; 253 oyla Ufuk T, 82
oyla Can D. ve 78 oyla Fatma D. olmuştur.
Kazanan kombinenin sahibi Ufuk T. 500 TL değerinde hediye çeki kazanmış, aynı hafta
içinde bu hediye çekiyle yaptığı alışverişi Twitter hesabından paylaşarak duyurmuştur.

Tablo 16. “Sokakta Ne Moda” Projesi Katılımcı İstatistikleri
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Grafik 4. “Sokakta Ne Moda” Projesi Twitter İstatistikleri
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Grafik 5. “Sokakta Ne Moda” Projesi Alexa İstatistikleri

Grafik 6. “Sokakta Ne Moda” Projesi Facebook İstatistikleri

HEDEF KİTLEYE ERİŞİM DURUMU
KAMPANYA
Sokakta Ne Moda

Hedeflenen Kitle
18-24 yaş arasında,
alışveriş alışkanlığı
olan genç kitle

Sonuç
Beklenenin
altında erişim
sağlandı.

Kullanılan Araç
Bloglar
Mikro Bloglar

Tablo 17. “Sokakta Ne Moda” Projesinin hedef kitleye erişim durumu

“Benetton” tarafından yürütülen “Sokakta Ne Moda” projesinde toplam iletişim
stratejisinin hedefi olan, genç neslin markaya ilgisini artırmak adına çok geçici bir etki
sağlanmış, blog yazarlarının tavsiyesi ve kombin yapmak için Benetton mağazalarına giden
kitlenin ilgisi sayesinde kampanya döneminde hedeflenen kitleye nispeten ulaşılabilmiştir.
Diğer taraftan, özellikle yarışmaya katılımda etkili olan ödül, kitlenin “Benetton” markasına
ilgi duyduğu için mi yoksa ücretsiz alışveriş yapabilmek için mi ilgiyle hareket ettiği konusunda
fikir sahibi olmamızı sağlayacak olan geri bildirimlerin üzerini örtmektedir. Öte yandan, farklı
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örneklerde de görülecektir ki bu tip çevrimiçi etkinliklere katılımı sağlamak ancak bir ödül ile
mümkün olabilmektedir.

ZAMANLAMAYA GÖRE İZLENME İSTATİSTİKLERİ
KAMPANYA
Sokakta Ne Moda

Yayınlandığı Zaman
Dilimi
Haziran – Temmuz 2011

Ulaşılan İzlenme Sayısı
10.905

Tablo 18. “Sokakta Ne Moda” Projesinin zamanlamasına göre izlenme istatistikleri

Sonuç olarak, yayında olan bir sosyal ağ üzerinde varolan hedef kitleyi yönlendirerek
başlayan “Sokakta Ne Moda” projesi, bu kitlenin üzerine artı değer katamamış. Yayında olduğu
süre ele alındığında, nihai hedef açısından tüketicinin gözünde Sokakta ne Moda Projesinin,
“Benetton”un genç kitle üzerindeki algısına etkisi çok zayıftır. Tüm bir iletişim ağı birbirine
bağlı olarak kurgulandığında, bu adım ancak bir başlangıç olarak değerlendirilebilmektedir.
Tablo 18’e bakıldığında, istatistiki olarak oldukça başarılı görünen bu kampanyanın, süreklilik
arz eden bir adıma sahip olmadığı, beklentiler doğrultusunda aslında hedefine ulaşamadığı
gözlemlenmektedir.

PROJEDE TERCİH EDİLEN SOSYAL MEDYA ARAÇLARI
Proje
Bağımsız
Global
Bloglar
Mikro
Video,
Ağ
Sosyal Ağ
bloglar
Görsel
paylaşım
ağı
Sokakta Ne
X
X
X
X
Moda
Tablo 19. “Sokakta Ne Moda” Projesinde Tercih Edilen Sosyal Medya Araçları

Projede görülen bir diğer ortak nokta ise mikro blog ağının projenin asıl içeriğini
yayınlayan kaynak alan olmamasıdır. Mikro blog ağı iki projede de içeriğin daha geniş kitlelerle
daha kısa metinler kullanılarak paylaşılması ve kaynak içeriğin yayınlandığı alana link
verilmesi amacıyla kullanılmıştır. Buradan yola çıkılarak, mikro blog ağlarının sosyal medya
projelerinde içeriğin daha geniş kitlelere ulaşması için vazgeçilmez unsur olduğu, en çok tercih
edilen mikro blog ağının ise Twitter olduğunu kanaatine varılmaktadır.
Genç kitlelere erişmek hedefiyle yola çıkılan “Sokakta Ne Moda” projesinde, üyelik
üzerinden işleyen ve içeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan bağımsız sosyal ağlar tercih
edilmiştir.
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“Sokakta Ne Moda” projesi ele alındığında, yalnızca iki aylık bir süre ile yayın olan
projenin sonucunda, özellikle blog sayfalarında yer alan yansımalara ve sayısal verilere
bakıldığında, ulaşılmak istenilen kitleye ulaşmak için doğru bir adım olduğu
gözlemlenmektedir. Yalnızca iki aylık dönemde 10.905 kişi tarafından izlenen kampanya, blog
yazarlarından aldığı destekle kısa sürede geniş bir ağa yayılmıştır. Proje döneminde sosyal
medyada “Benetton” hakkındaki diyalogların sayısı bir anda yükselmiş ancak kampanyanın
bitmesi ile eski seviyesine geri dönmüştür. Öte yandan, kısa dönemli bu tip bir kampanyanın,
genel iletişim stratejisi üzerinde ne denli etkin olduğu, hedef kitle için yeterince akılda kalıcı
bir iz bırakıp bırakamadığı bir soru işareti olarak belirmektedir.
Soruların yanıtlarından yola çıkılarak bir değerlendirmeye gidilirse eğer, projeler
yalnızca yayınlandıkları süre aralığı içinde ele alındığında “Sosyal medya araçları kullanılarak
yürütülen iletişim çalışmaları, doğru araçlar seçildiği takdirde başarılı olmaktadır”.
Sonuç olarak, yürütülen iletişim çalışmasının önceden belirlenmiş uzun vadeli iletişim
hedefleri doğrultusunda uygulandığı ve asıl amacın bu hedefe ulaşmak için bir adım atmak
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Elde edilen veriler ve belirlenen sorular karşısında
alınan yanıtlar sonucunda görülmüştür ki; rakamsal verilerle de ispatlandığı üzere sosyal medya
projelerinde uzun vadeye yayılan çalışmalar daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir.
Diğer taraftan yayılma ivmesi ne olursa olsun, kısa vadeli iletişim kampanyalarının
ulaştığı kitlenin toplam hedef kitle içindeki yeri kısıtlı kalmaktadır. Uzun vadeye yayılan sosyal
medya uygulamaları iletişim çalışmasının mesajını sürekli olarak tekrar etmekte, bu anlamda
kalıcı bir mesaj oluşturulması adına daha efektif bir ol oynayabilmektedir.

13.5. BoxinaBoxIdea ve Sokakta Ne Moda Projelerinin İncelenmesi
Sonrası Öneriler
“BoxinaBoxIdea” ve “Sokakta Ne Moda” projelerinin sonuçlarından yola çıkılarak
yapılabilecek çıkarımlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

Mikro bloglar en çok tercih edilen sosyal medya araçlarıdır ve örneklem içeriği ne
olursa olsun, hedef kitle iletişiminde belirgin derecede etkin bir rol oynamaktadırlar.
Buradan yola çıkarak, uygulanacak sosyal medya projelerinin diyalogun yoğun olduğu
mikro blog ağlarında açılacak hesaplar yoluyla desteklenmesinin, bu alanda yürütülecek
projelerin başarısı adına önemli bir etkene olacağı açıktır.

•

Örneklerde de gözlemlendiği üzere, içeriğe ait bağımsız sosyal ağ veya blog yayını,
düzenli olarak güncellenen ve hedef kitlesini bulan içerikle yayında kaldığı sürece,
okuyucu sayısı düzenli olarak artmaktadır. Sosyal medya üzerinden yürütülecek iletişim
çalışmalarında daha geniş kitlelere ulaşmak ve daha kalıcı mesajlar verebilmek adına,
projenin uygulamada kalacağı sürenin optimum düzeyde hesaplanması gerektiği
görülmektedir. Geleneksel iletişim çalışmalarında da prensip olarak uygulandığı üzere,
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uzun süreli ve kalıcı iletişim çalışmaları zamanla hedef kitle tarafından benimsenmekte
ve daha başarılı olmaktadır.
•

Günümüzde, sosyal medya iletişimi çalışmalarının rakamsal olarak ölçülebilir hale
gelmesi, somut verilere dayalı sonuçlar elde etmeyi ve bu doğrultuda etkinliği
kanıtlanmış iletişim stratejileri geliştirmeyi mümkün kılmaktadır. Bu ölçümler
aracılığıyla bir kılavuz oluşturmanın mümkün olduğu incelenen örneklere bakılarak
görülebilmektedir ki böyle bir kılavuz, iletişimcinin karar verme aşamasında doğru
seçimleri yapmasında etkili olacaktır.

•

Öte yandan iletişim stratejileri belirlenirken göz ardı edilmez bir araç olarak sosyal
medyaya rol biçildiği günümüzde, sosyal medyanın bu iletişim stratejileri içindeki
gerçek etkinliğinin hangi koşullara bağlı olduğu hâlâ keşfedilmekte olan bir unsurdur.
Temel prensibinde bireylerin daha büyük kitlelere ulaşabilmesi yönünde gelişimini
sürdüren sosyal medya, kurumları da “birey” gibi davranmaya teşvik etmekte, bir
bireyle aynı yolu izleyerek, diyalog kurarak direkt iletişim yolunu kullanma olanağını
sunmaktadır.

•

Ele alınan örneklerde, her projenin en az bir ayağında mecra olarak bağımsız alanlar
seçildiği, kimi zaman proje için tümüyle yeni bir kanal oluşturulduğu
gözlemlenmektedir. Bu seçim yapılırken, hedef kitlenin beklentileri, bu beklentileri
karşılayacak içeriğin hangi yapıya ve biçime sahip olduğu önem kazanmaktadır.
Çalışmaların incelenmesi esnasında, sosyal medya iletişimi kavramı ne kadar farklı bir
biçimde ele alınırsa alınsın, iletişimin temel prensiplerinden biri olan doğru içerik
yönetimi kavramının önemi bir kez daha görülmüştür. Birbirinden tümüyle bağımsız
olarak uygulanmış bu iki örnek göstermiştir ki aynı yöntemler değişik koşullar altında
farklı sonuçlar doğurabilmektedir.
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Uygulamalar

253

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Benetton’un “Sokakta Ne Moda” projesinin planlama, strateji ve
uygulanmasını anladık. Projeye ait sayısal veriler ile birlikte, Google, Facebook ve Twitter
istatistikleri irdeledik. Projenin elde ettiği sonuçları gözden geçirdik. Ayrıca, Sokakta Ne Moda
ve BoxinaBoxIdea projelerinin incelenmesinden hareketle düşünülebilecek önerileri de ele
aldık.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. “Sokakta Ne Moda” bir tekstil platformudur.
2. “Sokakta Ne Moda” projesi kapsamında bir yarışma
düzenlenmiştir.
3. “Sokakta Ne Moda” projesi, sadece Facebook üzerinden
devam etmiştir.
4. “Sokakta Ne Moda” projesinin ilk hedefi, mağazalarda sıcak
satış yaratılmasıdır.
5. “Sokakta Ne Moda” projesi sırasında geleneksel medyaya da
bilgilendirme yapılmıştır.

Doğru
( )
( )

Yanlış
( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.Y, 2.D, 3.Y, 4.D, 5.D

1. 1991’in Eylül ayında, İtalya Benetton ve adını Boyner Holding olarak değiştiren Altınyıldız
Grubu’nun %50'lik paylarla kurduğu yeni şirketin adı nedir?
a. Boğaziçi Moda A.Ş.
b. Sarar Hazır Giyim A.Ş.
c. Altınyıldız Hazır Giyim A.Ş.
d. Benetton Hazır Giyim A.Ş.
e. Boğaziçi Hazır Giyim A.Ş.
2. Sosyal Medya dersi kapsamında “Sokakta Ne Moda” projesi işlenen Benetton Türkiye’nin,
ülkemizdeki sosyal medya hesapları ne zaman yayına başlamıştır?
a. 2006
b. 2004
c. 2011
d. 1999
e. 1989
3. Aşağıdakilerden hangisi, Benetton’un “Sokakta Ne Moda” projesi için çizilen stratejinin
unsurlarından biridir?
a. Projenin sadece sosyal medyada duyurulması ve bununla ilgili hazırlıkların yapılması
b. Proje kapsamında bilgilerin ilgili yayınlarla paylaşılması için basın bülteni çalışmaları
hazırlanması, yarışmanın geleneksel medya kanalıyla da duyurulması
c. Proje kapsamında bilgilerin Whatsup ve flickr’dan paylaşılması, bu paylaşımlar için metin
çalışmalarının yapılması
d. Proje kapsamında verilen kombinlerin sahiplerine İtalya tatilinin hediye edilmesi
256

e. Proje için hazırlanacak kombinlerde özellikle mor ve beyaz renklerin ye almasının zorunlu
olması
4. Benetton Türkiye’nin “Sokakta Ne Moda” projesi, Haziran – Temmuz 2011 arasındaki
dönemde ne kadar izleyici sayısına ulaşmıştır?
a. 3.000 civarında
b. 30.000 civarında
c. 7.000 civarında
d. 10.000 civarında
e. 100.000 civarında
5. Benetton Türkiye’nin “Sokakta Ne Moda” projesi kapsamında hangi video paylaşım ağı
kullanılmıştır?
a. Vimeo
b. Youtube
c. İzlesene.com
d. Proje kapsamında video paylaşım ağı kullanılmamıştır.
e. Vine.co
Yanıtlar: 1.e, 2.c, 3.b, 4.d, 5.d
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14. SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER - III
(ONUR AIR SOSYAL MEDYA KRİZİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Onur Air ve Van Depremi’nde Yaşadığı Sosyal Medya Krizi
14.2. Onur Air Krizinden Hareketle Sosyal Medyada Kriz Yönetiminde Yapılması
ve Yapılmaması Gerekenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Onur Air, Van Depremi sonrasında sosyal medyada neden bir kriz yaşamıştır?
2. Onur Air krizinden hareketle sosyal medyada yapılmaması gerekenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Onur Air’in Van
Konunun
ayrıntılı
Depremi’nde yaşadığı sosyal olarak çalışılması ve güncel
medya krizini öğrenmek
örneklerin incelenmesi
Onur Air krizinden
Konunun
ayrıntılı
hareketle sosyal medyada olarak çalışılması ve güncel
kriz yönetiminde yapılması örneklerin incelenmesi
ve yapılmaması gerekenler
anlamak
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Anahtar Kavramlar
•

Onur Air

•

Van Depremi
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu şirketi Onur Air’in Van Depremi
sırasında sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajlar üzerine patlak veren krizin analizine
yer verilecektir. Krizin gelişim süreci, Onur Air’in önlem çabaları ve yapılan yanlışlar ele
alınacaktır. Ayrıca, bu krizin değerlendirmesinden yola çıkılarak, sosyal medyada karşılaşılan
krizlerde yapılması ve yapılmaması gerekenler ayrıntılarıyla sıralanacaktır (Bat & Yurtseven,
2014: 210-223).
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14.1. Onur Air ve Van Depremi’nde Yaşadığı Sosyal Medya Krizi
Onur Havayolları Taşımacılık A.Ş. (Onur Air), 14 Nisan 1992’de kurulmuş ve ilk
uçuşunu 14 Mayıs 1992 tarihinde A-320 tipi uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan
Havalimanı’na gerçekleştirmiştir. Takip eden zaman içinde, Temmuz 1992’de ikinci uçağını,
Aralık 1992’de üçüncü uçağını ve Nisan 1993’te dördüncü uçağını filosuna dâhil etmiştir.
Turizm sektörünün önde gelen şirketlerinden Ten Tour ile 1994 tarihinde yapılan
işbirliği sonucu yolcu kapasitesini artıran Onur Air, bu artışı karşılamak amacıyla Nisan 1995
tarihinde A-320 tipi beşinci ve altıncı uçağını, Temmuz 1995 tarihinde ise yedinci uçağını
filosuna dâhil etmiştir. Aynı yıl içinde 2 adet A-320 tipi uçağı sub-charter olarak filosuna dahil
eden Onur Air, 1995 tarihinde 9 uçak ve 1.566 koltuk kapasitesine ulaşmış ve kurulduğunda
150 olan personel sayısını 512’ye çıkarmıştır.
Onur Air’in 1996 yılında tamamen Ten Tour tarafından satın alınmasıyla, daha fazla
yolcu kapasitesine sahip üç adet A-321 tipi uçak filoya dâhil edilmiştir. Aynı yıl içinde iki adet
A300 tipi uçağın da filoya eklenmesiyle, Onur Air’in koltuk sayısı 2.192’ye, personel sayısı ise
725’e çıkmıştır. Büyümesine 1997 yılında da devam eden Onur Air, Amerikan Mc Donnell
Dougles firmasından fabrika teslim beş adet MD-88 tipi ve bir adet A300 tipi uçağı sub-charter
olarak filosuna dahil etmiştir. 1997 sezonu başında 16 uçak ve 3.503 koltuk kapasitesine ulaşan
Onur Air, bu dönemde 912 personelle Türk ekonomisi ve iş dünyası açısından önemli bir
konuma gelmiştir.
Genç bir firma olmasına rağmen 1997 yılında diğer havayollarına A-320 serisi
uçaklarda hizmet ve teknik danışmanlık verecek uzmanlığa erişen Onur Air, 1998 yılı başında
Türkiye ve dünyadaki ekonomik ve sosyal problemlerin artışı sonucu diğer firmalar gibi
küçülmek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu durgunluk sonucunda Onur Air’in filosundaki uçak
sayısı 1998 tarihinde 13’e, 1999 tarihinde ise 9’a inmiştir.
Onur Air, krizden lider bir firma olarak çıkma hedefiyle, ekip kiralama yöntemiyle uçuş
personelinin yabancı ülke şirketlerinde çalıştırılması yolunu izlemiş, hac döneminin
başlamasıyla da bu dönemi minimum zarar ile geçirerek 2000 yılında yeniden büyümeye
başlamıştır. Aldığı önlemler sayesinde Türkiye’nin yine en büyük özel havayolu şirketi olarak
yoluna devam eden Onur Air, 2000 yılında filosuna eklediği 2 adet A-300 tipi uçakla, uçak
sayısını 11’e, koltuk kapasitesini ise 2.560’a çıkarmıştır. 2001 Kasım ayında bir adet A-300 tipi
uçağı filosuna dâhil eden Onur Air, 12 uçak ve 2.883 koltuk kapasitesine ulaşmıştır.
Onur Air, filosundaki uçak sayısını 2002 yılında 14’e, takip eden yıllarda ise sırasıyla;
20, 24 ve 28’e çıkartmıştır. 2006 yılında 31 adet uçakla 7.012 koltuk kapasitesine ulaşan Onur
Air’in filosundaki uçak sayısı 2007 yılında 29, 2008 yılında ise 25 olmuştur. Onur Air
günümüzde 29 uçaktan oluşan filosuyla hizmet vermektedir.
Onur Air 2003 yılından itibaren uluslararası uçuşlarının yanına tarifeli iç hat uçuşlarını
eklemiştir. Onur Air, dış hatlarda 20 ülkede 80 noktaya, iç hatlarda ise 12 noktaya sefer
düzenlemektedir. Türkiye’de EN9110:2005 Kalite ve Standardizasyon Belgesi’ne sahip ilk ve
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tek havayolu şirketidir (onurair.com.tr). Onur Air, sosyal ağları aktif olarak kullanmakta
kurumsal Facebook sayfasının 554.884 (18 Ocak 2014) kurumsal Twitter sayfasının 19.678 (18
Ocak 2014) takipçisi bulunmaktadır.
Onur Air, sosyal medya konusunda istatistikler oluşturan ve bu konudaki bilimsel
çalışmalarda verilerine sıklıkla başvurulan Socialbakers.com sitesinin Mart-2011 yılında
yayınladığı, Türkiye’deki kurumların Facebook duvarlarındaki iletileri açısından en aktif 10
marka arasındaki iki havayolu şirketinden biri olmuş ve tek özel havayolu şirketi olarak 10.
sırada yer almıştır.
Türkiye’nin Van İli’nde yaşanan depremden sonra Facebook sayfasında bir kampanya
başlatmıştır. Kampanya, genel olarak Onur Air’in Van’daki depremzedelere gönderilmek
amacıyla Facebook’taki her bir takipçi için 0,5 TL bağış yapacağını ve her yeni takipçi için de
aynı miktarda bağışta bulunacağını, amacın 250.000 TL bağış yapmak olduğunu (500.000
hayran sayısına ulaşmak amaçlanmıştır) açıklamasıyla başlamıştır.

Görsel 6. Onur Air’in Faceebook’taki Bağış Duyurusu

Onur Air depremden birkaç saat sonra Kurumsal Facebook ve Twitter Sayfası’nda
“Van’da yaşanan felaketten dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor ve hayatlarını
kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.” şeklinde bir mesaj yayınlamıştır. Bu mesaj
Facebook’ta hemen 389 kişi tarafından beğenilmiş, kullanıcılardan “Bu yetmez, yardım
etmelisiniz” şeklinde talepler gelmeye başlamıştır. Çünkü o gün, Van Depremi dolayısıyla
mağdur olan vatandaşlara nakdî ve aynî yardım yapmak için birçok kuruluş / marka / şirket
girişimde bulunmuş ve bağış miktarlarını ardı ardına açıklamaya başlamıştır.
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Kampanya duyurusunun Facebook sayfasından yapılmasıyla birlikte sert ve hızla artan
tepki yorumları almaya başlayan Onur Air, sayfasındaki durumu öncelikle bazı yorumları
silerek durdurmaya çalışınca tepkinin miktarı ve derecesi artmıştır. Markayı kampanyadan
ötürü samimiyetsizlik ve fırsatçılıkla suçlayanlara yönelik kurum tarafından aşağıdaki ileti
yazılmıştır.

Görsel 7. Onur Air’in Faceebook’taki Tepki Mesajlarına Cevabı

Kampanyanın iptalini açıklayan ileti, Onur Air’in üslubunun sertliği nedeniyle yeniden
tepki alınca bu ileti biraz dönüştürülerek yapılan yardımın makbuzu sayfaya eklenmiştir.

Görsel 8. Onur Air’in Dekont Eklenmiş Yeni Facebook Sayfası
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Tepkiler devam edince durumun ciddiyetini fark eden Onur Air temsilcileri,
Facebook’tan üçüncü bir açıklama yapmıştır ve bu defa yanlış anlaşılmalar için doğrudan özür
dilemiştir.

Görsel 9. Onur Air’in Özür Mesajı

Onur Air’in yaptığı açıklamalara tepki, kurumun sosyal ağının sınırlarını aşarak çok
daha önce farklı ağlarda hızlı bir şekilde büyümeye başlamıştır. 5 saatte kendi sayfasında 300’ü
aşkın olumsuz yorum, Twitter’da binlerce olumsuz tweet yazılmıştır.
Kriz, Kurumsal Facebook sayfasında başlamış ancak Twitter ve Ekşi Sözlük gibi diğer
ağlarda sürmüştür. Ayrıca Twitter ve Ekşisözlük’te hakkında en çok bahsedilen konu olarak
“trending topic” olmuştur.
Kriz, 25 Ekim 2011 tarihinde başlamış ve gün boyu sürmüştür.
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Kriz sürecinde Onur Air Facebook Sayfasını “Sanartkart Ajans” ve Onur Air temsilcileri
yönetmiştir. Sayfa kriz yönetilirken ajansın inisiyatifinde sonrasında ise kurum temsilcileri
tarafından yönetilmiştir.
Onur Air’in gerçekleştirmeye çalıştığı kampanyaya benzer çalışmalar daha önceden
farklı kurumlar tarafından da yapılmıştır. Bu kampanyalar Tablo 20’de verilmiştir.

Kampanya Adı
Türkiye İş Bankası’nın
sosyal sorumluluk
çalışmaları kapsamında
başlattığı “81 İlde 81
Orman” kampanyası

Kampanya İçeriği
Bu kampanyaya göre “81
İlde 81 Orman” Facebook
sayfasındaki her 100 beğeni
için 1 fidan dikileceği
söylenmiştir.

Örnek 2

OMO Çocuklar Hayata
Çıksın Kampanyası.

OMO, kampanya
kapsamında “sizden istenilen
çocuğunuzun dışarıda
oynadığı bir anın fotoğrafını
çekip Çocuklar Hayata
Çıksın kampanyasının
Facebook sayfasına
eklemeniz. Facebook’a
eklenen her bir fotoğraf için
OMO, ihtiyacı olan devlet
ana sınıflarına 1 TL bağışta
bulunacaktır” diye açıklama
yapmıştır.

Örnek 3

Burger King’in Whopper
Sacrifice Kampanyası

Burger King’in kampanyası
bir sayfayı beğenmek yerine
kullanıcıların kendi
Facebook sayfalarından
sildikleri her 10 arkadaşları
için bir Whopper menü
kazanacaklarını açıklamıştı.
Bu kampanya kapsamında
82.771 kişi tam 233.906
Facebook arkadaşını
silmiştir.

Örnek 1

Tablo 20. Sosyal Medyada Onur Air’inkine Benzer Gerçekleştirilen Diğer Bazı Kampanyalar

Yukarıda açıklanan Onur Air’in sosyal medyada Van depremi için başlattığı
kampanyayla benzerlik gösteren kampanyalarda, herhangi bir kriz durumu yaşanmamış ve bu
kampanyalar başarıyla sürdürülmüştür. Bu noktada Onur Air’in hatalı davranışlarını belirlemek
önem taşımaktadır. Bu hatalı davranışlar aşağıda sıralanmaktadır:
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Takipçilerinin taleplerine yanıtsız kalınması: Onur Air, takipçilerinin “bu yetmez
yardım etmelisiniz” şeklindeki taleplerine doğrudan yanıt verememiştir ve yardım yapmak için
“üye kazanmayı” bir yol olarak görmüştür.
Hızlı aksiyon alınamaması: Depremin olduğu gün Onur Air’den beklenen çalışma için
kurumun Facebook sayfasına herhangi bir ileti yazılmamıştır. Ayrıca sayfa takipçilerinde
kuruma karşı yazılan tepkiler de zamanında yanıtlanamamış ve sonrasında artan tepkiler
engellenememiştir.
Facebook’taki olumsuz yorumların silinmesi: Gösterilen tepkileri uygun bir üslupla
yatıştırmak yerine bu tepkilerin silinmesi, kullanıcıları sinirlendirmiş ve konu Onur Air’in
müdahale edemeyeceği başka ağlara taşınmıştır.
Açıklamanın tepkiye yönelik, saldırgan olması: Tepkilerin hızlı bir şekilde
artmasından sonra, kampanyanın durdurulduğu açıklaması yapılmıştır. Ancak açıklama
metninin son cümlesinde “Yanlış anlamalar için, yanlış anlamayan takipçilerimizden özür
dileriz”, cümlesiyle bazı takipçilerin suçlanması kullanıcıları daha çok kızdırmış, bu cümle
yarım saat sonra “Yanlış anlaşılmalar için özür dileriz” şeklinde değiştirilse de yeni tepkiler
önlenememiştir.
Yaptıkları diğer yardımların zamanında açıklanamaması: Onur Air daha önceden
yaptığı “Sosyal medya dışında nakdî bağış yapılmasını, bölgeye ücretsiz uçak tahsis edilmesini
ve çalışanlarının toplu yardımları gibi diğer katkılarının sürdüğünü ve sürmeye devam
edeceğini” kendilerini suçlayan kullanıcıların tepkilerinden önce açıklasaydı tepkilerin oranı
azalabilirdi. Ancak kurum, kendilerini suçlayan kullanıcılara bu yardımları bir açıklama gibi
aktardığı için, kullanıcılar bu yardımların söylenmesini de doğru bulmamıştır.
İnsanların hassasiyetinin analizinde yaşanan sorun: Onur Air, acil yardım gerektiren
bir konuda yani olay anında yardımlarını açıklaması nedeniyle tepkilere maruz kalmıştır. Onur
Air bu yardımları sıkıntı devam ederken “hassas bir dönemde” açıkladığı için kullanıcılar bu
konudan “kâr amaçladığını” düşünmüş ve büyük tepki göstermiştir.
Krizin çözümüne yönelik internet ortamında (sosyal medya Facebook sayfasından
paylaşılan iletiler) yapılan çalışmalar dışında farklı bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Kriz anında
socialbakers.com sitesine göre Türkiye’de takipçi sayısı bakımından ilk üçte bulunan kurum,
günümüzde takip edilen kurumlar arasında 90. sırada (http://www.socialbakers.com)
bulunmakta ve toplam 543.216 takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca Onur Air özel havayolları
arasında Pegasus (05.10.2013 tarihi itibariyle 53. sırada 767.318 takipçi) 2. sırada yer
almaktadır. Kurum tarafından kriz sonrası yolcu sayılarının değişmesi konusunda herhangi bir
bilgi verilmemiştir. Kriz hakkında yapılan yorumlar ve Facebook sayfasının görselleri
günümüzde de internetten kolaylıkla erişilebilmektedir.
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14.2. Onur Air Krizinden Hareketle Sosyal Medyada Kriz
Yönetiminde Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
Kurumlar 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren internetin sunmuş olduğu sosyal medya
araçlarıyla tanışmışlardır. Sosyal medya internetin sunduğu erişebilirlik, hızlılık, anlık geri
dönüşüm olanağı, müşterilerle coğrafi sıkıntılara takılmadan iletişime geçebilme imkânı ve
etkileşim gibi özellikleri barındırmasına ek olarak, kullanıcıların “gönüllü reklam temsilcileri”
olmalarına imkân vermiştir. Ancak bu durum memnun müşteriler için geçerlidir. Memnun
olmayan müşteriler, yine internetin sunduğu imkânlardan yararlanarak büyük krizlerin
çıkmasına yol açabilmektedirler. Kriz durumlarında, kurumların acil olarak bazı çalışmalar
yapmaları gerekmektedir.
Sosyal medyayla ilgili kurumsal krizlerin öncelikle küçük çaplı bazı belirtiler
gösterdiğine dikkat edilmelidir. Sanal ortamda bir sorunun krize dönüşmesi konunun içeriğinin
farklı çevreleri ne kadar ilgilendirdiği ile ilgilidir. Sorunun kriz olduğu anlaşılır anlaşılmaz
şiddetli kriz dönemine girilmeden, kurumun önleyici bazı çalışmalarda bulunması
gerekmektedir. Bu çalışmalar öncelikle sorunun doğru anlaşılmasıyla başlayıp, soruna üst
düzey yöneticilerin müdahale etmesi şeklinde olabilir. Eğer sosyal medyada bireysel değil,
kitlesel bir sorun oluşturabilecek bir konuyla karşı karşıya kalınırsa, bu duruma farklı çevrelerin
hassasiyeti düşünülerek ve acil bir şekilde yanıt verilmesi gerekmektedir. Sosyal medyada kriz
anında hızlı olunması büyük önem taşımaktadır. Çünkü milyonlarca kullanıcı var olan bir
sorunu milyonlarca başka kullanıcıya aktarma, farklı sayfalara taşıma gücüne sahiptir. Bu
durumda ise kurumun imajı zarar görmekte, kuruma karşı iç ve dış olmak üzere çeşitli
çevrelerde var olan güven yok olmakta, çalışanlarda sadakat azalabilmekte, kâr oranı düşmekte
ve böylece zorunlu masrafları karşılamak için işçi çıkarmalar gündeme gelebilmektedir.
Sosyal medyada kriz yönetimi için üst düzey yöneticilerin yaptıkları çalışmalar büyük
önem taşımaktadır. Çünkü ilgili kitlelerin karşılarında herhangi bir çalışan yerine üst düzey
yöneticiyi görmeleri ikna edilmelerini kolaylaştırmaktadır. Sosyal medyada yaşanan krizlerin
önlenmesi için yapılması ve yapılmaması gereken bazı önerilerde bulunmak mümkündür.
Bu doğrultuda sosyal medyada yaşanan krizlerde yapılmaması gerekenler şöyle
sıralanmaktadır:
•

•
•
•

En başından en sonuna kadar kriz süreci, herhangi bir çalışanın veya yalnızca ajansın
inisiyatifine bırakılmamalıdır (Onur Air sosyal medya krizinde, süreç önceleri ajansın
inisiyatifinde yönetilmiş, kriz büyüdükten sonra kurum çalışanları konuya dâhil
olmuşlardır).
Sosyal medyaya yazılan iletiler, sebepsiz silinmemelidir (Onur Air sosyal medya
krizinde, silinen iletiler krizin büyümesine neden olmuştur).
Kullanıcılarla iletişim kurarken konuşma diliyle yazışma yapılmamalıdır (Onur Air
sosyal medya krizinde kullanıcılar konuşma diliyle yazışma yapmışlardır).
Kullanıcıları suçlayacak, zan altında bırakacak ifadelere yer verilmemelidir (Onur Air
sosyal medya krizinde “kampanyamız bunu anlamayan bazı takipçilerimiz nedeniyle
sona erdirilmiştir” ifadesiyle bazı takipçiler zan altında bırakılarak suçlanmıştır).
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•

•
•
•
•
•
•

Durum sadece bir sosyal ağda yaşanmışsa krizin bu sosyal ağdan sınırlı kalacağı
düşünülmemelidir (Onur Air sosyal medya krizinde konuya ilk tepkiler uygun olmayan
bir üslupla verilmiş sonrasında kriz farklı mecralara taşınarak büyük bir boyut
kazanmıştır).
“Biz en iyisini biliriz” ifadesini içeren üsluptan uzak durulmalıdır.
Krizin boyutu ulusal düşünülmemelidir. Sosyal medya uluslararası bir ortam olduğu için
sosyal medyada yaşanan krizler ulusal boyutun ötesinde düşünülmelidir.
Sosyal medya krizi küçümsenmemelidir.
Yazılan sosyal ağ iletilerinde ya da yapılan konuşmalarda rakiplerle ilgili herhangi bir
kötü bilgiye yer verilmemelidir.
Kriz sürecinde tanıdıklarla anlaşılarak, kurumun sosyal ağından kurumu haklı
gösterecek açıklamalar yapmaları istenmemelidir.
Krizin kurumsal boyutta yaşandığı ve kişilere mal edilmemesi gerektiği
unutulmamalıdır.
Bu süreçte yapılması gerekenler ise şöyle sıralanmaktadır:

•

•

•

•

•

•

•
•

Öncelikle kurumun bir sosyal medya kriz planının bulunması gerekmektedir. Böylelikle
kurum hangi durumlarda, nasıl tepki vereceğini daha iyi saptayabilecektir (Onur Air
sosyal medya krizinde kurumun bir sosyal medya kriz planının olmadığı
düşünülmektedir).
Kriz ne kadar küçük olursa olsun hızlı bir şekilde uygun üslupla müdahale edilmesi
gerekmektedir (Onur Air sosyal medya krizinde müdahale zamanında ancak uygun
olmayan bir üslupla gerçekleşmiştir).
“Birkaç kullanıcının yazdığı cümleden bir şey çıkmaz” üslubu yerine sıkıntı
yaratabilecek her durumun üzerinde ciddiyetle durulmalıdır (Birkaç kullanıcı konuyu
başka mecralara taşıyarak krizin büyümesine neden olabilmektedir, Onur Air sosyal
medya krizinde de bu durum söz konusu olmuştur).
Krizi yönetecek kişiler tecrübeli olmalı ve üst düzey yöneticilerle sürekli iletişim
halinde olmalıdır (Onur Air sosyal medya krizinde kriz ajans tarafından yönetilmeye
çalışılmış ve kurum içerisinden yetkili kişiler konuya sonradan dâhil olmuştur).
Yöneticiler, yaşanan krizin yönetiminde, sadece sosyal medyayı kriz giderici bir mecra
olarak kullanmamalı, gerektiğinde basına ve medyaya açıklamalar yapmalıdır (Onur Air
sosyal medya krizinde yöneticilerin kriz sürecine ilişkin sosyal medyanın dışında
yaptığı bir çalışmaya ulaşılmamıştır).
Kriz hakkında gerekiyorsa özür dilenmeli ve gerekli açıklamalar yanlış anlaşılmayacak
şekilde yapılmalıdır (Onur Air sosyal medya krizinde özür dilenmiş ancak bu özür,
takipçilerin tepkisiyle değil tepkilerinin artmasıyla gerçekleşmiştir).
Sosyal medyada yaşanan kriz sürecinde tüm ağlar takip edilmeli ve sıkıntının boyutu
daha iyi anlaşılarak takip sürdürülmelidir.
Kriz anında ilgili çevrelerden yardım alınmalıdır.
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•

Sosyal medyada kriz yönetimi geçici bir çalışma olmaması nedeniyle konunun takibi
uzun yıllar gerekebilmektedir (Günümüzde de Onur Air sosyal medya krizine yönelik
sanal ortamda yorumlar, eleştiriler bulunmaktadır).

Son olarak, sosyal medyada kurumsal kriz yönetiminin, kurumun itibarı için büyük
değer taşıdığı ve yapılacak yanlış çalışmaların, uzun süreçte hedef kitlelerde oluşturulan itibarı
zedeleyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sosyal medya çalışmalarının finansal,
ekonomik, psikolojik, sosyal, çevresel, kültürel ve politik sorunlara ve krizlere yol açabileceği
düşünülerek dikkatli bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Onur Air’in Van Depremi sırasında sosyal medya hesaplarında paylaştığı
mesajlar üzerine patlak veren krizi öğrendik. Ayrıca, krizin gelişim süreci, Onur Air’in önlem
çabaları ve yapılan yanlışları anladık. Ayrıca, sosyal medyada karşılaşılan kriz durumlarında
yapılması ve yapılmaması gerekenleri inceledik.
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Bölüm Soruları

Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.
1. Onur Air’in sosyal medya krizi yaşadığı deprem, Ağrı
ilimizde gerçekleşmiştir.
2. Onur Air, yaptığı sosyal medya kampanyasıyla 50.000
hayran sayısına ulaşmayı hedeflemiştir.
3. Onur Air, yaşadığı sosyal medya krizinde Facebook’tan 3
mesaj yayınlamıştır.
4. Onur Air, deprem sonrasında bölgeye ücretsiz uçak tahsis
etmiştir.
5. Onur Air deprem sonrasında sosyal medyada duyurduğundan
başka nakdi yardım yapmamıştır.

Doğru
( )

Yanlış
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Yanıtlar: 1.Y, 2.Y, 3.D, 4.D, 5.Y

1. Sosyal Medya dersi kapsamında, yaşadığı sosyal medya krizi analiz edilen Onur Air, iç hat
uçuşlarına hangi yıl başlamıştır?
a. 1990
b. 1997
c. 2003
d. 1986
e. 1976
2. Aşağıdakilerden hangisi, Onur Air ile ilgili doğru bir ifadedir?
a. Türkiye’nin en kârlı havayolu şirketidir.
b. Türkiye’nin ilk özel havayolu şirketidir.
c. Türkiye’nin ilk ve tek özel havayolu şirketidir
d. Türkiye’de EN9110:2005 Kalite ve Standardizasyon Belgesi’ne sahip ilk ve tek havayolu
şirketidir.
e. Türkiye’nin en büyük havayolu şirketidir.
3. Onur Air ile ilgili derste işlenen sosyal medya krizi, hangi olay sırasında yaşanmıştır?
a. 2011 Van Depremi
b. 1999 Gölcük Depremi
c. 2006 İstanbul Sel Baskını
d. 1999 Düzce Depremi
e. 2003 Aksaray Yangını
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4. Onur Air’in sosyal medya krizine neden olan kampanyasının benzerini daha önce
gerçekleştirilen kurumlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a. İş Bankası – Burger King
b. Burger King - Denizbank
c. İş Bankası – Mavi Jeans
d. OMO – Mc Donalds
e. İş Bankası – Vakıfbank
5. Onur Air’in yaşadığı sosyal medya krizinden yola çıkarak, sosyal medyada yaşanan krizlerde
yapılmaması gerekenler arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a. En başından en sonuna kadar kriz süreci, herhangi bir çalışanın veya yalnızca ajansın
inisiyatifine bırakılmamalıdır.
b. Kullanıcılarla iletişim kurarken konuşma diliyle yazışma yapılmamalıdır.
c. Krizler sadece ulusal boyutta ele alınmalı, uluslararası boyutuna enerji harcanmamalıdır.
d. Durum sadece bir sosyal ağda yaşanmışsa krizin bu sosyal ağdan sınırlı kalacağı
düşünülmemelidir
e. “Biz en iyisini biliriz” ifadesini içeren üsluptan uzak durulmalıdır.

Yanıtlar: 1.c, 2.d, 3.a, 4.a, 5.c
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