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ÖNSÖZ
Yeni İletişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyamızı Mc Luhan’ın dediği gibi her
geçen gün daha küçük bir köye dönüştürmektedir. Toplumsal yaşamda yeni iletişim
teknolojilerinin etkisi giderek artan bir hızla önem kazanmaktadır. Dijital iletişim ve sosyali
medya kavramları artık günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir. Yeni iletişim
teknolojilerinin, siyasi, ekonomik ve toplumsal yaşantımızda etkisi gittikçe artmaktadır
Hayatın pek çok alanına giren bu yeni teknolojinin yaşam pratiklerini ne ölçüde değiştirdiği,
etkisi ve gelişiminin farkında olmak, bu yeni teknolojileri istenen amaçlar için kullanımı
kolaylaştıracaktır. Sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşması, kurumların hedef kitlesi ile
etkili iletişim kurabilmesine aracılık etmektedir. Dijital iletişim pratikleri, kurumların farklı
iletişim stratejileri geliştirmelerine fırsat sağlamaktadır
Bu kapsamda tarihsel süreç içinde teknolojinin gelişimi ve etkisi yanında özellikle
halkla ilişkiler alanına yönelik uygulamalar ele alınacaktır.
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1. SOSYAL MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLERDE DEĞİŞEN MEDYA
ANLAYIŞI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Sosyal Medya Tanımı ve Özellikleri
1.1.2.Sosyal Medyanın İşlevsel Özellikleri
1.2. Sosyal Medya ve Halkla İlişkilerde Değişen Medya Anlayışı
1.3. Halkla İlişkiler Uygulamaları Açısından Sosyal Medya
1.3.1. Geleneksel Halkla İlişkilerden Sosyal Medyada Halkla İlişkilere Geçiş
1.3.2. Sosyal Medyada Halkla ilişkiler Uygulamaları
1.4. Kurumlar Açısından Sosyal Medya Kullanımı

2

Bölüm hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
olmuştur?
3)

Sosyal medyanın özellikleri nelerdir?
Geleneksel Halkla İlişkilerden Sosyal Medyada Halkla İlişkilere Geçiş nasıl
Kurumlar açısından sosyal medya kullanımı nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kurumların sosyal medya
kazanımlarının analizini
saptayabilmek
Sosyal Medyanın halkla
ilişkiler açısından etaylı
olarak ele almak
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Anahtar kavramlar


Sosyal Medya



Halkla İlişkiler

5

Giriş
Halkla ilişkiler mesleğinin temelinde hedef kitleyi menfaati doğrultusunda ikna etmek
vardır. Ancak hedef kitleyi hayatlarına zorla dahil olup ikna etmeye çalışmak yerine onların
hayatlarına anlam katacak katkılar sağlayarak ikna etmeye çalışmak, disiplini daha etik hale
getirecektir. Dolayısıyla sosyal medya üzerinde yapılan halkla ilişkiler uygulamaları da bu
temel prensip çerçevesinde ele alınmalıdır.
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1.1. Sosyal Medya Kavramı
1.1.1. Sosyal Medya Tanımı ve Özellikleri
Medyanın, geçirdiği en büyük değişimlerden biri sosyalleşmesi, insanların pasif bir
halde izlediği bir oluşum olmaktan çıkıp bizzat insanlar tarafından oluşturulan ve yönetilen
bir dünya haline gelmesidir. Bu dünyayı daha iyi anlamak için sosyal medya tanımlarını
incelemek gerekmektedir.
Sosyal medya kavramının ilk kısmı, yani sosyal, insanın diğer insanlarla iletişim
kurma ihtiyacını, içgüdüsünü belirtmektedir. İlk insanlardan beri o veya bu şekilde
birbirimizle iletişime geçiyoruz. Bizim gibi düşünen; yanlarında evimizde gibi rahat
hissedebileceğimiz
düşüncelerimizi,
duygularımızı,
tecrübelerimizi
rahatça
paylaşabileceğimiz insanların bulunduğu bir gruba dahil olmak insani bir ihtiyaçtır. Medya ise
bu insanlarla iletişime geçme yöntemlerimizdir. Bu iletişim davulla, çanla, yazıyla, telgrafla,
telefonla, radyoyla, televizyonla, e-postayla, web siteleriyle, fotoğrafta, ses dosyasıyla,
videoyla, cep telefonuyla, kısa mesajla kurulabilir. Medya, bu iletişimi sağlamak için
kullandığımız teknolojilerin tümüdür (Safko, 2010).
İnternetin giderek büyüyen bir dünya haline gelmesi sosyal medya kavramının
tanımlanmasını giderek zorlaştırmaktadır. Sosyal medya, kullanıcı tarafından oluşturulan
içerikle doğrudan bağlantılıdır. İktisadi işbirliği ve Gelişme Teşkilatı'na (OECD) göre, sanal
dünyadaki içeriklerin kullanıcı kaynakları olarak değerlendirilebilmesi için üç özelliğe sahip
olması gerekir: Birincisi, söz konusu içerik halka açık olarak yani herkes tarafından
erişilebilecek bir web sitesinde veya sosyal ağda yayımlanmış olmalıdır. İkincisi, içeriğin
yaratıcı bir çaba sonucu ortaya çıkmış olması gerekir. Üçüncüsü de profesyonel uygulamalar
dışında oluşturulmuş olmasıdır (Kaplan ve Haenlein. 2010). Yani e-postalarla veya çevrimiçi
mesajlaşma yoluyla bilgi paylaşmak veya zaten yayımlanmış bir makaleyi sosyal ağlarla
paylaşmak kullanıcı kaynaklı içeriğe girmemektedir.

1.1.2. Sosyal Medyanın İşlevsel Özellikleri
Sosyal medyanın etkilediği, değiştirdiği yedi işlevsel öbek şöyle sıralanabilir: Kimlik,
diyalog, paylaşım, mevcudiyet, ilişkiler, tanınma ve gruplar. Her bir işlevsel öbek sosyal
medya deneyiminin bir yönünü anlamaya yarar. Bunları şu şekilde detaylandırabiliriz;
Kimlik: Sosyal medya kimlik kavramının değişmesine neden olmuştur. TDK'ya göre
kimlik, “Toplumsal bir varlık olan insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve
özelliklerin bütünü”dür. Sosyal medyada kimlik ise kullanıcıların herhangi bir sosyal medya
ortamında kendilerini ne kadar doğru anlattıklarıyla ilgilenir. Bu da kullanıcıların isim, yaş,
cinsiyet, meslek, yer gibi bilgilerini paylaşması veya paylaşmaması demektir; bu bilgileri
nasıl ve ne derece paylaştıkları da oldukça önemlidir.
Diyalog: Diyalog, sosyal medya kullanıcılarının diğer kullanıcılarla iletişime geçmesi
anlamına gelmektedir. Sosyal medyanın öncelikli amacı ortak özellikleri olan insanları bir
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araya getirmek, bu şekilde ilgi alanlan ve istekleri benzer insanlardan oluşan bir topluluk
yaratmaktır (Topper, 2009). Yani sosyal medyanın önceliği kullanıcıları arasında iletişimi
mümkün kılmaktır. Bu iletişimin birçok amacı olabilir: İnsanlar gerçek aşkı bulmak,
kendilerine olan güvenlerini artırmak, yenilikçi düşünceler ve önemli konular hakkında yorum
yapmak için sosyal medya sitelerine üye olabilirler (Kietzmann ve diğerleri, 2011). Bu
diyalog milyonlarca insanın üyesi olduğu sosyal medya sitelerinde gerçekleşiyorsa, oluşan
ortamın pazarlama için çok önemli bir hale geldiği kaçınılmaz bir gerçektir. Sosyal medyanın
öneminin farkına varan her organizasyon, bu diyalogun bir parçası olmak, diyalogu kendi
yararına kontrol edebilmek için elinden geleni yapmaya çalışacaktır.
Paylaşım: Eski iletişim kanalları ve sosyal medya arasındaki en büyük fark paylaşımla
ilgilidir. İlişkilerimizin ve ait olduğumuz toplulukların dijitalleşmesiyle oluşan sosyal
atmosferdeki aktivitemiz temel olarak "paylaşım" şeklinde adlandırılabilir. İnsanlar daha çok
arkadaş edinmek, daha daha çok gruba ait olmak için hâlihazırdaki arkadaşlarıyla sosyal
medya kanalları aracılığıyla paylaşım yoluna gitmektedir. Sosyal medya sayesinde, bilgi
tüketilen, edinilen bir şey olmaktan çok, paylaşılan bir şey olmuştur (Zandt, 2010).
Mevcudiyet: Mevcudiyet, sosyal medya kullanıcılarının ulaşılabilirliğiyle alakalı bir
konudur. Gerçek dünyada veya sanal ortamda, diğer kullanıcılarının nerede olduğunu bilmek
ve ulaşılabilir olup olmadıklarıyla ilgilenir. Sanal dünyada bu "uygunluğu belirten" veya
”gizliliği isteyen" gibi durum güncellemeleriyle hallolmaktadır. Sosyal medyada var olan
insanların giderek çoğaldığı düşünülürse, bu aslında gerçek dünyayla sanal dünyayı birleştiren
bir köprü görevi görmektedir (Kietzmann ve diğerleri, 2011). Yani sosyal medyaya yönelik
faaliyetler insanların sanal dünyada var olmasından öte gerçek dünyadaki aktivitelerini sanal
dünyaya taşımasıyla da ilgilidir.
İlişkiler: İlişkiler sosyal medyayı sosyal yapan öğedir. Sosyal medyayı geleneksel
medyadan ayıran en önemli özelliği insanların diğer insanlarla iki yönlü bir ilişki kurmasına
izin vermesidir. Sosyal medya tüm kullanıcılara aynı şekilde yaklaşır: güvenilir bir arkadaş
veya hiç tanınmayan bir yabancı, ya hep ya hiç. İlişkiler, bu yelpazenin en önemli ayağıdır
(Gilbert ve Karahalios, 2009). Yani sosyal medyada birini uzaktan da olsa "tanımanız"
oldukça önemlidir, bu durum o kişiyi güvenilir arkadaş kategorisine sokabilecekken, hiç
tanımadığınız bir insanın bu kategoriye girmesi çok zordur.
Tanınma: Tanınma (reputation) sosyal medya platformlarında birçok anlama
gelebilir, ancak genellikle güven kavramıyla yakından ilgilidir. Sosyal medyanın tanınma
konusunu neden bu denli önemsediği şöyle açıklanabilir: Bir sitede bir profil oluşturur,
arkadaşlar edinir, uygulamalara üye olur, gruplara ve etkinliklere katılırız; bütün bunları
kimliğimizi tanımlamak için yaparız. Zamanla daha aktif hale gelerek içerik oluşumuna
katkıda bulunuruz, yorumlar yapar, oylamalara katılırız; bu da bize belli bir tanınma getirir.
Bu tanınma güvene dönüşebilir: Sosyal medya kullanıcılarının ne derece güvenilir olduğuna
profilindeki bilgilere, edinmiş olduğu arkadaşla, oluşturduğu içeriklere bakarak karar verilir.
Tüm bunlar zamanla olacağından sosyal medyanın uzun süreli bir ilişki olduğu söylenebilir
(Papworth, 2011). Yani profille başlayıp güvenle sonuçlanması amaçlanan sosyal medya
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yolculuğunun üçüncü ayağı olan tanınma,
sıralamanın en önemli ayaklarından biridir.

profil-kimlik-tanınma-güven

şeklindeki

1.2. Sosyal Medya ve Halkla İlişkilerde Değişen Medya Anlayışı
Halkla ilişkiler; hedef kitlelerle çift yönlü iletişimi esas kılan; dürüst ilişkiler kurmayı
hedefleyen ve karşılıklı menfaatleri önemseyen disiplindir. Halkla ilişkiler demokratik
toplumlara özgü bir kamuoyu oluşturma, güven, onay, rıza veya saygınlık elde etme yöntemi
olarak kabul edilmektedir (Biber,2009). Diğer bir yandan eleştirel kuramlara göre halkla
ilişkiler, kurum ve firmalara hizmet veren bir endüstri olarak gelişti. Halkla ilişkiler firmaları
kendilerine para ödeyen herkesin amacına uygun tanıtım, reklam olarak görünmeyen reklam,
propaganda olarak görünmeyen propaganda, gerçek gibi görünen imaj yaratma ve promosyon
işini üstlenen kurumlardır. Halkla ilişkiler bir organizasyonun genel promosyon programı
içindeki bir yöntemdir. Halkta ilişkiler bir organizasyonun iletişim fonksiyonunun pozitif imaj
kurma parçasıdır (Erdoğan 2002). Bu yüzden kimi zaman yüzyüze yapılan iletişim; hedef
kitlenin sayısal çokluğuyla doğru orantılı olarak kimi zaman farklı iletişim yöntemleriyle
gerçekleştirilmektedir .Halkla ilişkilerde medya yönetimi; uzmanlık gerektiren, medyayı
tanımlayan ve iyi analiz eden uzmanlar tarafından yönetilmelidir. Halkla ilişkiler uzmanının
yaptığı işte en büyük yardımcısı medyadır. Onunla her zaman ilişki içinde olmalıdır. Medya
ile ilişkiler dediğimizde medya kuruluşlarındaki kişi ve gruplarla mesaj alışverişi ve etkileşim
içerisinde bulunulması anlaşılmalıdır.
İnsanlık bugün, örgütsel bilgi, kişisel yaratıcılık ve öğrenme kapasitesinin, değer
kaynakları olarak ve sermaye ve işçiliği bir yana iten bir ağ toplumunda yaşamaktadır. Bu ağ
toplumunu temelde yeni iletişim teknolojileri oluşturmakla beraber, insanlığın bu sanal
ortamda yeni bir iletişim çabası gösterdiğini söylemek de mümkündür. Bu çaba özellikle
sosyal ağlarda çok açık bir şekilde görülmektedir. Sosyal ağlar, kitlelerle bağlantı kurmak için
sistemde zorunlu bulunan profilin paylaşılmasına olanak tanıyan, bir bağlantıyı paylaşanlarla
diğer kullanıcıların listesinin birbirine eklemesi ve aynı zamanda sistemde bulunan her bir
kişinin birbirlerini görmesini sağlayan web tabanlı servis olarak tanımlanmaktadır. Downes'a
göre sosyal ağlar ilişkiler seti tarafından bir araya getirilen kişisel bağların birleşimine
denilmektedir (Vural, B.,Bat 2010).
Halkla ilişkiler mesleğinin temelinde hedef kitleyi menfaati doğrultusunda ikna etmek
vardır. Ancak hedef kitleyi hayatlarına zorla dahil olup ikna etmeye çalışmak yerine onların
hayatlarına anlam katacak katkılar sağlayarak ikna etmeye çalışmak, disiplini daha etik hale
getirecektir. Dolayısıyla sosyal medya üzerinde yapılan halkla ilişkiler uygulamaları da bu
temel prensibi benimsemelidir. Sosyal medya üzerinde yapılacak uygulamalarda; hatırlatmak,
olumlu düşünce yaratmak, halkla ilişkiler uygulamasının sevilmesini ve bu sayede
yayılmasını sağlamak adına stratejiler üretmek gerekliliği açıktır. Sosyal medyayı geleneksel
medyadan ayıran ve onu daha cazip kılan anında geri dönüşüm alma olanağı ve kurulacak
ilişkiyi monologdan diyaloga dönüştürme gücünü elinde bulundurmasıdır. Artık sosyal
medyayı kullanan tüm kurum/kuruluşlar kendi hedef kitleleriyle; onlarında anında cevap
verebilecekleri sorular sormaya, düşüncelerini anında öğrenmeye dönük sohbet ortamı
oluşturmaya başladılar. Sosyal medyada özellikle. kullanılan tekniklerden biri olarak
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"kulakları kulağa iletişim" son zamanlarda daha tercih edilir bir yöntem olarak göze
çarpmaktadır. Bu durumu halkla ilişkiler disiplini açısından iki yönlü değerlendirmek gerekir.
İki boyuttan biri, bir yandan olumlu haber yayılırken diğer sayıdan negatif düşüncenin ya da
gerçek dışı (karalama) düşüncelerin yayılabilme olasılığıdır.
Hedef kitleyi anlamak, onlara en uygun içeriği sunmak ve anlaşılır mesajı hazırlamak
için hedef kitleyi en iyi şekilde anlamak ve onların yaşadıklarını en iyi şekilde hissi emek
gereklidir. Sosyal medya üzerinden hedef kitle ile iletişimi geliştirmek için yapılması
gerekenler;
•

İletişim hedefleri konusunda açık olmak

• İletişim hedeflerinde başarıyı yakalamak için hangi sosyal medya kanallarının
kullanılacağını değerlendirmek.
Sosyal medya özgür ve maliyeti olmayan bir alan, dolayısıyla bu ortamın içinde hiçbir
strateji, amaç, hedef barındırmadan yer almak yerine iletişim amaçlarına uygun olup
olmadığına bakılarak yer almak, halkla ilişkiler uygulamalarının arzu edilen başarıyı
yakalaması açısından önemlidir.
•

Hedef kitleyi dinleyerek başlamak,

•

Kurumun hikâyesini paylaşmak,

•

Sahip olunan kaynaklar üzerinde durmak,

Bir kurum eğer bir sosyal medya planı yapmadıysa, hedef kitlenin kurumun işleyişi,
politikası hakkında ne söylediğine odaklanmak gereklidir.
•

Seçilen sosyal medya kanalı üzerinde iletişimi geliştirmek,

•

Kurumun imajını ve yaratmak istediği aIgıyı ilgili ortamda yansıtmak,

•

Seçilen sosyal medya ortamında mutlaka kurumun web sitesine yer vermek,

•

Blogger ile düzenli bir ilişki inşa etmek,

•

Güçlü bir görsel kimliğe sahip olmak,

•

Beklenti yaratmak,

•

Kurumla ilgili tüm istekleri tedarik etmek,

•

Hedef kitleyle iletişimi zenginleştirme,

•

Online ve offline kanalların entegre bir iletişim içinde olmasını sağlamak,

•

Paylaşılan içeriği sürekli olarak zenginleştirmek ve
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• Sosyal medya üzerindeki iletişimin sürekli olarak değerlendirilmesi ve
ölçümlenmesi gereklidir.

1.3. Halkla İlişkiler Uygulamaları Açısından Sosyal Medya
1.3.1. Geleneksel Halkla İlişkilerden Sosyal Medyada Halkla İlişkilere
Geçiş
Halkla ilişkiler dediğimiz görev özel ya da tüzel kişinin yani bir insanın, derneğin,
özel ya da kamu kuruluşunun karşılıklı iş yaptığı gruplarla ilişki kurması, varsa ilişkilerini
geliştirmesi için gösterilecek çabalardır. İster kişinin kendisi, isterse onun adına çalışan
başkaları tarafından yapılsın, bu iş çeşitli tekniklerin kullanılmasını, çeşitli yolların
izlenmesini, çeşitli matematik çabalara girişilmesini gerektirir (Asna, 2006). Bu teknikler
sosyal medyada yaşanan değişikliklerle doğru orantılı olarak değişmektedir. Sürekli gelişen
iletişim teknolojileri ve özellikle sanal ortamlar aracılığıyla bireyler sadece çevrelerinde olup
bitenle değil tüm dünyadaki olaylarla “kendi seçtikleri zaman” ve “kendi seçtikleri kaynak”
aracılığıyla ulaşma avantajı sağlamışlardır. Bu bağlamda bireyler istedikleri bilgileri
istedikleri an edinme olanağı kazanmış ve bilginin bölgesel, siyasal, ekonomik, toplumsal
sınırları ortadan kalkmıştır (Özgen, 2010). Bu durum tüm iletişim faaliyetleri içinde halkla
ilişkileri de etkilemiştir. Halkla ilişkiler uzmanları hedef kitlelerine iletişim teknolojilerinin
işaret ettiği bu yeni ortamlarda ulaşma faaliyetleri içerisine girmişlerdir.
Toplumsal yaşamı etkileyen tüm değişimler halkla ilişkiler mesleğini icra edenlerin
ilgi alanına girer. Bu nedenle, internet ortamına kayıtsız kalınamaz. Bize sunduklarını, günlük
hayatımıza yansıtabildiğimiz oranda gelişmeleri izlemek, içinde olmak ve yararlanmak şansı
bulabiliriz. Dünya Halkla İlişkiler endüstrisinin önemli bir bölümü bugün iletişim
teknolojileri alanında uzmanlaşmış durumdadır. Müşterilerini bu alandan seçiyorlar ve hizmet
biçimlerini bu uzmanlık alanına uyarlıyorlar (Kadıbeşeğil, 2004). Bu uyarlama belirlenen
amaçları ve sonuçları değiştirmektedir, sürekli yenilenen bir faaliyet olması gereken halkla
ilişkiler iletişim teknolojilerinin hızla değişmeye ve gelişmeye başlaması sonucu yenilenme
gerekliliğini çok daha sık ve yoğun hissetmeye başlamıştır.
Çağdaş halkla ilişkiler uygulamaları çift yönlü simetrik iletişim modelini ideal model
olarak göstermektedir. Sosyal medya ortamları ise örgütlerin hedef kitlelerindeki bireylerle
birebir etkileşim içine girebildikleri, çift yönlü iletişim akışının mümkün olduğu, paylaşıma
ve katılıma açık iletişim ortamlarıdır. Sosyal medya ortamları halkla ilişkiler taktikleri
kapsamında kurumsal iletişim mesajlarını yayabildikleri ve kriz yönetimi, etkinlik yönetimi,
kamuoyu oluşturma, paydaşlarla işbirliği gibi uygulama alanlarını destekleyebildikleri en yeni
iletişim kanallarıdır. Sosyal medya kanallarının ölçülebilir, izlenebilir olması, hızlı bilgi
paylaşımı ve yayımına olanak vermesi halkla ilişkilerde örgüt hedef kitleleriyle iletişimde
aranan önemli bir iletişim kanalı özelliğidir (Onat, 2009).
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1.3.2. Sosyal Medyada Halkla ilişkiler Uygulamaları
Sosyal medya sayesinde etki ve tepki yaratma dinamikleri haberlerden, gazetecilerden
bu haberleri izleyen, okuyan, dinleyen seyircilere kaymıştır. Bloglar, sosyal ağlar, online
forumlar ve diğer sosyal medya araçları etki ve tepki yaratma dinamiklerini tamamen
değiştirmiştir. Günümüz dünyasında hazır halde ulaşılan bilgi arkadaşlar arasında paylaşılarak
dağılmaktadır. Bu durum bir tehdit ve fırsat olarak görülebilir. İletişim uzmanları hikayelerini
anlatırken en önemli medya kanallarından daha etkili hedeflere aralarında hiçbir engel
olmadan ulaşma fırsatı bulur. Ayrıca sosyal medya kanallarında arkadaşlarına bilgi vermeyi
seçen ideal müşteriye de kolayca ulaşılabilir (Solis ve Breakendirge, 2009).
İnternet, halkla ilişkiler uygulamalarında organizasyonların dâhili, iç iletişim
stratejilerini internet tekniklerini kullanarak geliştirmeleri gerekmektedir. Geniş bir nitelik
alanına yayılı olan internet kullanıcıları ile yüzleşmeye hazır olmamız gerekmektedir. Bu
kitlenin tercihle-rini nasıl oluşturduklarının ön tahminlerini vermemize gerek yoktur. Çünkü
internetin değişik kanalları sayesinde hepsinin birçok karar verme süreci bulunmaktadır. Bu
bakımdan şirketler için web sitelerinin tasarımı halkla ilişkiler bağlamında önem
kazanmaktadır (Sarı, 2011).
Kurumsal web sayfaları kurumlara büyük olanaklar sağlamakta, hızlı ve etkin bir
iletişim sunmaktadır. Web sayfaları kurumun hedef kitlenin spesifik bir kesimine hitap etme,
tüketicinin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına göre farklı içerikler sunma, anında tepki alabilme,
ilgi çeken konulan raporlayabilme, iletişimi sürekli hale getirebilme ve bir veri tabanı
oluşturma gibi bir çok avantaj sağlamaktadır (Bilbil, 2008).
Halkla ilişkiler uzmanının hem örgüt içi iletişimi hem de çevresindeki kamularla
iletişimini kolaylaştıracak olan bir yöntem telekonferans sistemleridir. 1960’larda ortaya
çıkan ancak maliyetin çok yüksek olması ve potansiyel kullanıcıların başarısızlığı yüzünden
yaygınlaşamayan sistem, 1990'larda dijital network hatları hizmetlerinin, sinyal aktarım
oranını ve görüntü kalitesini artması nedeniyle büyük gelişme gösterdi. Böylelikle
telekonferans sistemleri yolculuk maliyetlerini azaltarak, zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak
örgütsel iletişimin vazgeçilmez bir unsuru haline geldi (Becerikli, 2011).
Web 2.0 ortamlarından kurumsal bloglar ise halkla ilişkilerin amaçlarına, temel
ilkelerine uygun nitelikte bir iletişim kanalıdır. İnternetin gelişimi, web olgusunun
vazgeçilmez bir iletişim aracı olması ve blogların bu değişim sürecinde tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de her geçen gün artan yazar ve okuyucu sayısı, blog yazarlarının kendi
okuyucu kitlesini yaratıp eşik bekçileri haline gelmesiyle bloglar iletişim dünyasında önemini
hissettirmeye başlamıştır (Alikılıç ve Onat, 2007). Microblogging de halkla ilişkiler
uygulamalarının vazgeçilmez bir medya seçimi haline gelmiştir. Günümüzde şirketler
özellikle Twitter’ı etkin bir şekilde kullanmakta, durmadan değişen ve gelişen ta ortamda
farklılık yaratma çabalarına girişmektedir. Twitter halkla ilişkiler uzmanları tarafından
farkındalık yaratmak, kurumsal itibar çalışmalar yapmak ve bilgilendirip geribildirim almak
için kullanılabilir.
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Sosyal medyanın gözde araçlarından biri olan “wiki”ler de halkla ilişkiler tarafından
verimli olarak kullanılabilir. Birden çok kullanıcının bir konudaki bilgilerini tek bir
hipermetin ortamında birleştirmesini olanaklı kılan bir yapıda olan "wiki"ler esneklik,
çabukluk, işbirliği sağlama özelliklerine sahiptir. Ayrıca bazı "wiki"ler kurumun elektronik
belge ve döküman yönetimi sistemleri ile uyumlu olarak da çalışabilmektedir. Kurumsal
kullanımları proje yönetiminde, kurum içi dokümantasyonun değerlendirilmesinde, kurum
dokümanlarının dış kullanıcılar tarafından değerlendirilmesinde ve uzaktan bilgi girişinin
sağlanmasında kullanılırlar (Çakmak, 2009).
Sosyal işaretleme sitelerinde yer almak halkla ilişkiler uzmanlarının yeni hedefleri
arasına girmiştir. Sosyal işaretleme sitelerine özel bir strateji oluşturulması gerekmektedir.
Asla unutulmaması gerekense sosyal medya söz konusu olduğunda en önemli kavramın
promosyon değil iletişim, paylaşım ve işbirliği olduğudur. İnsanların ilgilendikleri siteleri
işaretlemesi yorumlaması ve benzer konularla ilgilenen insanlara ulaşması sosyal işaretleme
sayesinde mümkün olmaktadır. Halkla ilişkiler çalışanları sosyal işaretleme sitelerinden
yararlanarak birçok kişiye ulaşabilirler (Hay, 2009). Bu şekilde ulaşılabilecek hedef kitle
seçilmiş olur, bu hedef kitleyle kurulacak iletişim de daha sağlıklı olacaktır. Sosyal işaretleme
siteleri, kurumlar hakkında bilgi de sağlamaktadır. Bir kurumla ilgili yorumlar veya o kurumu
işaretlemiş insan sayısı halkla ilişkiler çalışanlarına kurumun insanlar tarafından algılanması
hakkında bilgi verir. Bu bilgiden hareketle yapılacak faaliyetler daha etkili olacaktır.
YouTube gibi medya paylaşım siteleri halkla ilişkile çalışanlarına, viral iletişim olanağı
saglar. 2008 Effie Ödülleri'nde kazanan doksan dört kampanyadan elli bei YouTube’u etkili
bit şekilde kullanmıştır (Young. 2010).
Sosyal medya uygulamalarından bir diğeri olan podcasting de halkla ilişkiler
uygulamarında kullanılabilir. Örneğin, basın bültenleri yazılı olarak basılmasının yanı sıra
podcatsing olarak da yayılabilir. Aynı şekilde kurumla ilgili haberler de podcasting halinde
yayılabilir, çünkü sosyal medya ortamında yazılı dosyalardan çok görüntülü veya sesli olanlar
rağbet görmektedir. Podcasting, marka farkındalığı yaratma ve kurumsal iletişimi sağlama
konularında halkla ilişkilere yardımcı olur. Sosyal paydaşlara ulaşmayı kolaylaştırır ve tüm
bunları çok küçük bir bütçeyle yapmayı sağlar (Sarı, 2011).
İnternette zaman ve mekan gözetmeksizin oluşan ağlar, halka ilişkilerin kamuoyu
oluşturma, güven, onay, rıza ve saygınlık elde etme yöntemlerinin etkin, verimli ve ölçülebilir
olarak uygulanabildiği iletişim kanalları haline gelmiştir (Onat,2009). Sosyal ağlar
genişledikçe halkla ilişkiler uygulamarında daha çok yer almaktadır. Günümüzde bir halkla
ilişkiler kampanyası sosyal medyadan bağımsız bir şekilde düşünülememektedir.
Profesyonellerin üye olup uzmanlık dallarıyla ilgili bilgi alışverişi yaptığı en önemli sosyal
ağlardan biri olan “LinkedIn” de benzer bir şekilde halkla ilişkiler uzmanları tarafından
kullanılır. LinkedIn’in sağladığı en önemli avantajlardan biri halkla ilişkiler uzmanları
arasında bir paylaşım sitesi olarak görev yapmasıdır. Forum ve tartışma sayfaları oldukça
aktif olan LinkedIn bu sayede halkla ilişkilerde konusundaki en yeni bilgilere ulaşmayı da
mümkün kılar. Ayrıca hedef kitlelere ulaşmayı da kolaylaştırır. Belli konularda sadece
profesyonellerle iletişime geçmek isteyen halkla ilişkilerciler LinkedIn sayesinde bunu çok
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daha kolaylıkla yapar. LinkedIn profesyonelleri bir araya getiren bir sosyal ağ olması
nedeniyle marka farkındalığı yaratmak isteyen şirketler için önemlidir, çünkü çok daha etkin
bir iletişim gerçekleştirilebilir.
Sanal dünyalar da rağbet gören bir diğer sosyal medya aracı olarak halkla ilişkiler
uzmanlarının ilgisini çekmeyi başarmıştır. Marka farkındalığı ve sadakati istene firmalar sanal
dünyalarda faaliyet göstererek bu dünyaların üyelerine yönelik halkla ilişkiler uygulamaları
gerçekleştirmektedir. Bu halkla ilişkiler uygulamaları hedef kitlelerini iyi belirlemiş ve bu
hedef kitlelerin sanal dünyalarda vakit geçirdiklerini bilen şirketler veya büyük markalar
rağbet etmektedir. Sanal dünyalardaki halkla ilişkiler faaliyetleri stand açmak, parti
düzenlemek, profillere markanın bulunduğu tişört, çanta gibi eşyalar hediye etmek olabilir.

1.4. Kurumlar Açısından Sosyal Medya Kullanımı
Geniş kitlelerin ağlarla buluşmasını mümkün kılan sosyal medya, sosyalliği ön plana
çıkaran nitelikleriyle kurumlara da bireyler gibi sanal ortamda var olma, bilgi alma-verme,
paylaşımda bulunma fırsatı sunmaktadır (Güzeloğlu ve Üstündağlı, 2011, s.178). Sosyal
medya sunduğu fırsatlarla kurumların hedef kitleleriyle iletişimini doğrudan etkilemektedir.
Kurumların ilgili kitleleriyle etkili iletişim kurabilmeleri için reklam ve halkla ilişkiler
uygulamaları çin birçok iletişim kanalını kullanmaları, sosyal medya ortamı için ayrı
stratejiler geliştirmeleri, günümüzde zorunluluk haline gelmiştir.
Sosyal medya araçlarında demografik bilgiler, davranışsal özellikler, kullanım saatleri
gibi kategorilere ayrılmış hedef kitleler oluşturabilmesi nedeniyle bu ortam, farklı
sektörlerden ve uzmanlık alanlarından kişiler için ideal bir ortam olarak görülmektedir.
Ancak, sosyal medyayı kullanacak kurumların birtakım yöntemlere dikkat etmesi de
gerekmektedir.
1. İzle: Kurumların markaları, ürünleri, rakipleri hatta kendileri hakkında diğer
insanların neler konuştuğunu, hangi konularda tartıştıklarını bilmesi için geleneksel medyanın
takibi konusunda çok fazla emek ve para harcarken, en az onun kadar etkili olan ve müdahale
edebilecek bir mecrayı önemsememesi büyük bir eksiklik olmaktadır. Kurumlar, izleme
işlemini detaylı ve düzenli yapabilmek için bir kısmı ücretli olan bazı servisler
kullanmaktadır.
2. Dinle: Sosyal medyayı izlemeye başladıktan sonra kurum hakkında konuşulanlar
öğrenilebilmektedir. Sosyal medyada kurumların hangi noktada sohbete dahil olacağı, nereye
kadar dinlemekle yetineceği ise sohbetin ilerleyişi ve kurumun genel iletişim stratejisine
bağlıdır.
3. Katıl: Kurumların, sosyal medyanın bir parçası olmak ve bu şekilde kabul
görmek için kendileriyle ilgili konuşulanlara katılmaları gerekmektedir. Bunlar; kurumsal
katılım ve kişisel katılım olarak ele alınmaktadır. Kurumsal bir dil ve kurumsal görüşler dile
getirileceği zaman kurum veya marka adıyla istenilen sitelerde bulunmak faydalı olacaktır.
İkinci yol ise sosyal medyada kurumsal bir kimlik yerine kurumu temsil eden yetkili bir kişi
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üzerinden iletişim kurmak olacaktır. Her iki yolla da kurumlar pazarlama iletişimi taktiklerini
kullanarak bu mecralar aracılığıyla pazar paylarını arttırabilmektedir.
Sosyal medya doğru bir şekilde yönetildiği takdirde kurumlar açısından faydalı olan
sonuçlara ulaşılmaktadır. Kurumlar, sosyal medya aracılığıyla en kısa sürede, düşük
maliyetlerle, hedef kitleleriyle aynı anda, etkileşime girme avantajına sahip olabilmekte,
böylelikle hedef kitlelerin beklentileri, kurum hakkındaki olumlu ya da olumsuz düşünceleri
öğrenilerek pazarlama iletişimi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra kurumlar,
ürünlerinin marka bilinirliğini sağlama ve arttırmaya yönelik faaliyetlerde de
bulunabilmektedir. Sosyal medya uygulamaları aracılığıyla kurumlar, internet teknolojisinin
sunduğu iletişim imkânlarını kullanarak marka bağlılığını ve satış gelirlerini arttırma yoluna
gidebilmektedir.
Kurumlar, daha etkili iletişim kurmak amacıyla sosyal medya araçlarından
yararlanmaktadır. iletişime ek olarak diğer amaçlar ise Barnes (2010) tarafından aşağıda
sıralanmaktadır:
1. Müşteri değeri oluşturmak,
2. Ürün ve/veya marka bilinirliğini arttırmak,
3. Rakipleri ve trendleri görmek için takip edebilme imkânı bulmak,
4. Ürünlerin teşhiri için yararlanmak,
5. Pazarlama çalışmalarında verimi arttırmak.
Sosyal medya, kurumlara hedef kitlelerini takip edebilme imkanı sağlayarak, aynı
anda milyonlarca müşteriyi yönetme, onlara bilgi verme ve diyalog kurma fırsatı sunmaktadır.
İçerik paylaşan birçok kişi satın alınan marka veya ürünle ilgili deneyimlerini sosyal
platformlarda farklı kişilerle paylaşmakta bunun sonucunda ürün ya da marka ile ilgili olumlu
veya olumsuz söylentiler çok hızlı bir şekilde sayısız kişiye ulaşmaktadır. Bu nedenle sosyal
medya platformlarının, tüketicilerin satın alma karar süreçlerini dikkate alarak çalışmalar
yapması gerekmektedir.
Sosyal medya kampanyaları, satın alma öncesi çabalar da olmak üzere satın alma
kararını etkileyen, tüm pazarlama süreçlerini kapsayan bir geri dönüşüm mekanizmasına
sahiptir. Sosyal medya bağlantıları, sosyal medya geri dönüşümü çemberinde tekrar satın
alma sürecine geri götürmekte veya müşteri sadakatini doğrudan desteklemektedir (Evans,
2008, s. 42). Sosyal medya kampanyaları ürün ya da markaya yönelik gerçekleştirilen
faaliyetlerin hedef kitleye erişimi bakımından oldukça etkilidir (Batı veYurtseven, 2014,
s.12).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal medya ile birlikte, bir kuruluşun paydaşları ile iletişiminin doğasını daha önce
hiç görülmemiş şekillerde değişmiştir. Kuruluşlar halkla ilişkiler faaliyetlerinin katkılarıyla
çeşitli iletişim araçlarını kullanarak müşterilerini yeni ürünler ve fiyatlar hakkında
bilgilendirir, onlara mevcut siparişlerini hatırlatır ve kendileri hakkında iyi izlenimler
edinmeleri için etkilemeye çalışmaktadır. İnternet bilgi ve haber dağıtmanın, kurumların
müşterileri ve hedef kitleleri ile interaktif iletişim kurabilmelerinin yeni yoludur. Bu anlamda
sosyal medya kurumlara hedef kitlelerine ulaşabilmede çeşitli kolaylıklar ve fırsatlar
sunmaktadır. Gene de tüm başarılı kurumların hedef kitleleri ile güçlü iletişimleri vardır ve
bu anlamda internet kurumlara hedef kitleleri ile aralarında yeni bir iletişim kurma görevini
görmektedir. Çoğu kurum halkla ilişkiler uygulamaları kapsamında markalama, itibar ve kriz
yöetimi gibi konularda internetin avantajlarını önemle inceler hale gelmiştir. Bu sebeple
sosyal medya araçlarının günümüz halkla ilişkiler stratejilerinin temel iletişim süreçlerinin bir
tamamlayıcısı haline geldiğini söleyebiliriz.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal medya araçlarının halkla ilişkiler uygulamalarına etkilerinden hangisi
yanlıştır?
a) Çift yönlü iletişim ile yaşayan marka imajını geliştirmek
b) Yeni servisler, ürünler ve uygulamalarla ilgili bilgileri hedef kitleye ulaştırmak,
c) İnterneti ve sosyal medyayı kullandığını herkese göstermek
d) Hedef kitlenin görüşlerini toplamak ve geribildirimleri sağlamak
e) Marka algısını sosyal medya aracılığı ile yapmak
Doğru cevap: C

2) İnternet üzerinden yürütülen halkla ilişkiler uygulamalarından hangisi doğrudur ?
a) Pazarlama
b)Reklam
c)Satış
d)Kriz iletişimi
e)İş alımları
Doğru cevap: D
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3)Kurum ve kuruluşların sosyal medyada yer alma isteklerinden hangisi yanlıştır?
a)Sosyal medyaya ve interaktif platformlarda farkındalık yaratmak
b) Girişimcilik enerjisi ve hızlı problem çözme yetkinliği
c) Ürün ve/veya marka bilinirliğini arttırmak,
d)Rakipleri ve trendleri görmek için takip edebilme imkanı bulmak,
e) Pazarlama çalışmalarında verimi arttırmak.
Doğru cevap: E

4)Sosyal medyaya ait hangi bilgi doğrudur?
a)internetin günlük hayatta kullanımından önce var olmuştur
b)aynı anda birçok kişiyle eş zamanlı olarak iletişime geçilebilmekteydi
c) bir içerik yayınlayıcı bir de içerik okuyucu bulunmaktaydı
d) bugüne kıyasla çok ilkel kalan internet siteleriydi
e) kullanıcılar verilen bilgiyi alan kişiler konumundaydı
Doğru cevap: B

5) Sosyal medyanın özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
a) bireysel olarak diğer birey gruplarıyla iletişim kurulması
b) gerçekleşen iletişimlerin, birden çoğa ya da çoktan çoğa olabilmesi,
c) iki yönlü karşılıklı iletişimi sağlaması
d) içeriğin izleyicilere iletilmesi ya da dağıtılması
e) medya ve izleyici arasındaki çizgiyi bulanık hale getirmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden değildir?
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a) katılım
b) açıklık
c) kapalılık
d) Topluluk paylaşımı
e) multimedya
Doğru cevap: C
6) Sosyal medya uygulamalarının özelliklerden hangisi yanlıştır?
a )Zaman ve mekân sınırlaması yoktur
b) Kullanıcılar uygulamalar üzerinden sürekli etkileşim halindedir.
c) Paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir.
d) İçeriği sadece kurumlar ya da kuruluşlar belirler.
e) Kullanıcı kaynaklı içerikler mevcuttur.
Doğru cevap: D
7) Sosyal medya kavramı neyi ifade etmektedir?
a) Toplumsal ağ sitelerini, özgür ansiklopedileri ve paylaşıma olanak sağlayan ortamlardır
b) Web sitelerinin yetersiz teknik alt yapısının olduğu sistemdir
c)sadece bilgi almak ve program indirmeyi sağlayan ortamlardır.
d) tek taraflı bir iletişimi sağlayan ortamlardır
e) web site içeriğinin, web sunucusu tarafından kontrol edildiği sistemdir
Doğru cevap: A
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9. Sosyal Medya öncesinde dijital medyaya ait özelliklerden hangisi yanlıştır?
a) daha paylaşımcı ve interaktif bir süreç vardı
b) birkaç büyük grubun elindeydi
c) geleneksel medya için üretilen içeriklerin aynısını yeni bir formda
sunuyordu
d) içeriklere ulaşımımız kolaylaşmıştı
e) içeriklere ulaşımımız hızlanmıştı ve ücretsiz hale gelmişti
Doğru cevap: A
10.Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın ideal mecralardan biri olarak
görülmesinin sebebi değildir?
a) sürekli güncellenebilmesi
b) çoklu kullanıma açık olması
c) sanal paylaşıma olanak tanıması
d) gerçek dünyanın sanal ortamda yaşanabilmesi
e) sadece üyelerin bilgileri edinebilmesi
Doğru cevap: E
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2. HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA SOSYAL MEDAYNIN
KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Halka İlişkiler Uygulamalarında Sosyal Medyanın Kullanımı
2.2. Halkla İlişkiler İçin Sosyal Medya Optimizasyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kuruluşların sosyal medya uygulamalarını özellikle neden
departmanı yönetmelidir?

halkla ilişkiler

2) Markalar için sosyal medya optimizasyonu neden gereklidir?
3) Kurumlar sosyal medyada ölçümleme yaparken özellikleri neleri analiz etmeleri
gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal medya uygulamalarında
halkla ilişkiler departmanının
önemini kavrayabilmek.
Sosyal medya optimizasyonu
detaylı olarak ele almak
Sosyal medyada ölçümleme
yaparken özelliklerini analiz
edebilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal medya



Halkla ilişkiler uygulamaları



Sosyal medya optimizasyonu
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Giriş
İnternet, halkla ilişkiler açısından değerlendirildiğinde, uygulamacılara birçok
avantajlar sağladığı gibi birçok yeni sorunu da beraberinde getirmektedir. Internet, halkla
ilişkiler sektörüne etkileşimli ortamı sağlayan tek iletişim aracıdır. Günümüz şartları halkla
ilişkiler ajanslarını ve bunun yanında birçok sektörü interaktif bir yapıya dönüştürmektedir
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2.1. Halka İlişkiler Uygulamalarında Sosyal Medyanın Kullanımı
Yaşanan teknolojik değişmeler o denli hızlı ki iş dünyası yeni bir gelişmeye adapte
olmaya çalışırken başka yeniliklerle karşılaşmaktadır. Açıkçası internet eş zamanlı iletişimi
sağlayarak birçok sektörü etkileyen bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet
tüm medya organizasyonlarını ve tabi ki iletişim sektörünün önemli bir kolu olan halkla
ilişkileri de etkilemiştir.
İnternet, halkla ilişkiler açısından değerlendirildiğinde, uygulamacılara birçok
avantajlar sağladığı gibi birçok yeni sorunu da beraberinde getirmektedir.
Internet, halkla ilişkiler sektörüne etkileşimli ortamı sağlayan tek iletişim aracıdır.
Günümüz şartları halkla ilişkiler ajanslarını ve bunun yanında birçok sektörü interaktif bir
yapıya dönüştürmektedir. Özellikle son yıllarda sosyal medya araçları geleneksel medyaya
oranla çok daha hızlı olmanın yanı sıra çok daha düşük maliyetle çok daha geniş kitlelere
ulaşılmasına imkân tanımaktadırgecen son 1 yıla kadar halkla ilişkiler uzmanları kurum
kültürlerini, mesajlarını, haberlerini paylaşmada geleneksel medya kanallarını
kullanmaktaydılar. Günümüzde ise halkla ilişkiler uzmanları mesajlarını paylaşmada
geleneksel medya kanallarının yanı sıra sosyal medya kanalları da yoğun bir şekilde
kullanmaya başladılar.
Sosyal medya kurumların halkla ilişkiler stratejilerinde çok önemli bir konuma
gelmiştir.
Sosyal medya mecraları üzerinden yürütülmekte olan halkla ilişkiler kampanyaları ile

kurumlar ile hedef kitleleri arasında geleneksel medyada var olan tek taraflı monolog
iletişimin yerini karşılıklı iletişim olan dialog almıştır. Yeni iletişim şekliyle müşterilerin
ihtiyaç ve istekleri daha rahat belirlenebilmekte ve çok daha kısa sürede çözüm
üretilebilmektedir.
Kısacası kurumlar temel olarak, toplulukları istedikleri noktada bir araya getirmek için
sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Kurumların sosyal medyada var olma amaçları şu başlıklar
altında toplanabilir (Çetin, 2010: 67);
Marka algısını sosyal medya aracılığı ile yapmak,
Sosyal medyaya ve interaktif platformlara yakınlığını vurgulamak ve bu bağlamda
farkındalık yaratmak,
Sosyal medyadaki topluluklara markayı daha iyi anlatmak,
Sosyal medya ortamındaki potansiyel müşterilerle samimi ve şeffaf bir ilişki
geliştirmek,
Çift yönlü iletişim ile yaşayan marka imajını geliştirmek,
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Yeni servisler, ürünler ve uygulamalarla ilgili bilgileri hedef kitleye ulaştırmak,
görüşlerini toplamak, toplanan geribildirimlerle gerekli durumlarda hızlı güncellemeler
sağlamak,
Kuruluşların sosyal medya uygulamalarını özellile halkla ilişkiler departmanınn
yönetmesi gerkelidir. Çünkü;
1.
yaparlar.

Sürekli bir şekilde kanaat önderlerine nasıl yaklaşacaklarının analizini

2.
Farklı kitlelerle (aynı anda) iletişim kurmak ve onları anlamak üzerine
eğitilmişlerdir.
3.

Nasıl dikkat çekeceklerini ve ilgiyi sürekli tutacaklarını bilirler.

4.

Stratejik düşünürler

5.

Müşteri hizmetleri faaliyetlerinden pazarlama faaliyetleri üretebilirler.

6.

Analiz yapmaya alışıktırlar

7.

Müşterilerden blogculara, blogculardan kuruluşlara bilgi akısını takip ederler

(http://www.prrehberi.com/sosyal-medya-faaliyetlerini-neden-halkla-iliskileryonetmeli-12-sebep/#sthash.CFCeZwqv.dpuf)

2.2. Halkla İlişkiler için Sosyal Medya Optimizasyonu
Kurumların sosyal medyadaki varlık ve davranışlarının, etkinlik ve verimliliğin
dikkatli ölçülmesi gerekmektedir. Bunun için sosyal medyadaki mesajlara (içerik paylaşımı,
kampanya, duyuru, bülten, ilan, aktivite vb.) dair sayısal verilerin (görüntülenme, paylaşılma,
beğenilme, tıklanma vb.) tasnifi ve akabinde anlamlı bir karşılaştırması yapılarak analizi
gerçekleştirilmelidir. Bu analiz yapılırken;
Bir önceki mesaj ve ilk mesaj başta olmak üzere diğer mesajlar
Farklı zaman periyodlarındaki mesajlar
Varsa rakiplerin mesajları
Analize konu verinin ortalaması ile karşılaştırılmalıdır.
Bu analizin anlam teşkil etmesi için mesajların; benzer ya da aynı özellikte olması,
ilgili sayısal verilerin analize konu olabilecek büyüklükte olması gibi temel veri analizi
kurallarına uyulması gerekmektedir. Sosyal medya kullanımı basit ve alelade bir faaliyet
olarak değil, internet bağlantısına herhangi bir yerden herhangi bir cihazla ulaşabilen herkesin
görebildiği ve taraf olabildiği, etkin bir strateji ile çok fonksiyonel olabilen bir iletişim süreci
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olarak ele alınmalıdır. İletişim politikası dahil olmak üzere, tüm işlevlerle stratejik olarak
bütünleştirilmelidir. Kurumlar da, diğer tüm toplumsal etki yaratma kaygısı taşıyan
kullanıcılar gibi stratejik bir plan dâhilinde sosyal medyada varlık göstermeli ve attıkları
adımların sonuçlarını analiz ederek bir sonraki adımı belirlemelidirler. Sosyal medyada
üretilen içeriğin ölçülebilir olması, hedef kitleye anında ulaşabilmesi, son kullanıcının marka
hakkında düşündüklerine sosyal medya takip araçları ile erişilebilmesi sosyal medyayı
markalar, kurumlar ya da reklam ajansları açısından çekici kılmaktadır.
Darlyl Willcox Publishing tarafından gerçekleştirilen halkla ilişkiler endüstrisinin
sosyal medya alışkanlıklarına yönelik araştırmaya göre, halkla ilişkiler alanında faaliyet
gösteren kurumlar sosyal medyanın varlığını kabul etmekte ve önemsemekteyken ne yazık ki
sosyal medya araçlarını takip etmiyorlar. Araştırmaya katılan 376 PR ajansının %36’sı
haftada üç ila altı saat arası sosyal medyada etkinken %31’i haftada bir saat ya da daha az,
%26’sı bir ila iki saat zaman geçiriyor. Araştırmaya katılan ajanslardan sadece %7’si sosyal
medya takibine haftada en az bir gününü ayırdığını belirtmiş. Darlyl Willcox Publishing’in
kurucusu Darly Willcox’a göre sosyal medya takibi adına sunulan ücretli veya ücretsiz
araçlara rağmen halkla ilişkiler endüstrisinde sosyal medya kullanımı açısından çok büyük bir
boşluk bulunuyor.
Türkiye’de de durum pek farklı değil. Medyaloji.net internet sitesinin 26 Mayıs 2010
tarihli haberine göre, birçok kurum yöneticisinin sosyal medya ile tam anlamıyla
tanışıklığının olmaması geleneksel basına daha yakın durmalarına yol açıyor. Fakat
önümüzdeki dönemlerde sosyal medya tam olarak anlaşıldığında ve daha fazla sayıda marka
sosyal medyada etkin olduğunda bu platformlarda da rekabet artacak ve tıpkı gelenekselde
olduğu gibi halkla ilişkilerin önemi tartışılmaz olacaktır.
Sosyal medyada yer alan, içerik üreten ve markalarla iletişim kuranların birer birey
oldukları düşünüldüğünde halkla ilişkiler alanı içinde sosyal medya optimizasyonu
önceliklidir.
Hedefler: Sosyal Medya optimizasyonu için öncelikli olarak hedefler
belirlenmelidir. Nihaî bir amacınız olmadan görevinizi başaramazsınız, dolayısıyla bir çeşit
genel web sitesi trafiği, alıntı, link, sosyal paylaşım ya da organik trafik yönlendirme amaçları
belirlemek önemlidir.
Hedef Kitle: Kime ulaşmaya çalışıyorsunuz? Bu soru geniş kapsamlı olarak çevrimiçi
halka ilişkiler ve haber içeriği için olduğu kadar bireysel içerik seviyesinde de cevaplanabilir.
Anahtar kelimeler ve promosyon taktikleri tüketiciyi, gazetecileri, analistleri ya da blogcuları
hedeflemenize göre değişebilir.
Sosyal Diyaloglar ve Arama Motoru Sonuç Sayfaları: Şirketiniz, markanız ve diğer
unsurlarınız için önemli olan sosyal diyalogları takip etmek nereye ilgi göstereceğiniz ve
tanıtım yapacağınızı bilmek açısından önemlidir. Bunu bir keşif görevi gibi düşünün. Arama
Motoru Sonuç Sayfaları ve Sosyal Medya Optimizasyonu savaş alanınızdır ve en önemli
anahtar kelime ifadeleriniz için hangi tip içeriğin görüntülendiğini anlamanız önemlidir.
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Kişiselleştirmenin Arama Motoru Sonuç Sayları deneyimini konum ve web tarihçenize göre
değiştirebilen bir etken olmasına karşın, hangi medya tiplerinin işin içine girdiğini belirlemek
de mantıklıdır. Örneğin; web sayfaları, görseller, video, blog yazıları, haberler gibi.
Kaynaklar: Kaynakları oluşturan üç temel öğe, içerik, kişiler ve süreçlerdir. Hangi
içerik ve medyayı tanıtmanız gerekiyor? Eğer bir basın bülteni yayınlarsanız, görseller
ve/veya video eklemeniz dağıtımı oldukça artırabilir. Metin yazarları, bilgi işlem ve
pazarlama bölümleri size yardımcı olabilir. İçerik yazma ve yayınlama süreçlerine SEO ve
Sosyal Medya bileşenlerini eklemeniz içeriğinizin en uygun halde yayınlanmasını
sağlayacaktır.
Taktikler: Hangi kanallar optimize edilmeli? Bu noktada dinleyerek ve Arama
Motoru Sonuç Sayfaları yoluyla edindiğiniz bilgi, ne türde bir içerik ve hangi sosyal kanallar
için optimizasyon yapmanız gerektiği konusunda faydalı olacaktır. Eğer arama sonuçlarında
haberler, görseller ve video görüntüleniyorsa ve sosyal medya sitelerinde bu medyanın da bir
kısmını ya da tümünü içeren ilgili diyaloglar gerçekleşmekteyse, "yürüyüş emriniz" bu medya
tiplerini haber optimizasyonunuzun avantajına kullanmaktır.
Ölçün: Ne zaman başarılı olduğunuzu bilmek organizasyonunuzda üstlerinizi
bilgilendirirken olduğu kadar üretkenlik için de önemlidir. Amaçlar belirlemek,
performansınızı değerlendirmek ve yetenek ve etkinliğinizin gelişmesini takip etmek
yolunuzu şaşmamanıza yardımcı olacaktır.
Şirketler ve bireyler Sosyal Medya ve SEO sularında gezinmeye ilk başladıklarında
genellikle oldukça tedbirli ve değişken olurlar. Deneme yapmakta tabii ki sorun yoktur, ama
bir çeşit çerçeve ve süreç oturtmak için gösterilen çaba, büyük bir verim ve etkililik olarak
geri dönecektir.
Benimsenme ve sonuç artışı elde etmenin bir yolu iletişim, medya ilişkileri ya da
halkla ilişkiler alanında, çevrimiçi içerik yayınlayabilecek bir konumda çalışan herhangi bir
kişi tarafından takip edilen bir süreç geliştirmektir. Bu sürecin şekli değişiklik gösterecektir.
Bir süreç eklemek güvenilirliğin yanı sıra içeriğin çok daha büyük bir kısmının anahtar
kelimelere göre optimize edilmesini ve haberlerin çevrimiçi araştırma yapan gazetecilere ve
muhabirlerin yanı sıra son kullanıcılara kadar ulaşmasını da sağlayacaktır.
(http://blog.adresgezgini.com/halkla-iliskiler-icin-sosyal-medya-ve-optimizasyonu/)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Benimsenme ve sonuç artışı elde etmenin bir yolu iletişim, medya ilişkileri ya da
halkla ilişkiler alanında, çevrimiçi içerik yayınlayabilecek bir konumda çalışan herhangi bir
kişi tarafından takip edilen bir süreç geliştirmektir. Bu sürecin şekli değişiklik gösterecektir.
Bir süreç eklemek güvenilirliğin yanı sıra içeriğin çok daha büyük bir kısmının anahtar
kelimelere göre optimize edilmesini ve haberlerin çevrimiçi araştırma yapan gazetecilere ve
muhabirlerin yanı sıra son kullanıcılara kadar ulaşmasını da sağlayacaktır.
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Bölüm Soruları
1)Kurum ve kuruluşların sosyal medyada yer almak nedenlerinden hangisi yanlıştır? (O)

a) Tantım amaçlı
b) Hedek kitlelerle iletişim
c) İtibar için
d) Daha az zamanda daha çok hedef kitleye ulaşabilme imkanı
e) Tek yönlü iletişim
Doğru cevap: E
2)Halkla ilişkiler açısından sosyal medya kullanım nedenlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
a) Yeni ürün ve hizmet lansmanları sosyal ağ sitelerinde yapılabilir
b) Ürün ve markalarıyla ilgili uygulamaları hedef gruplarıyla yüz yüze görüşerek tanıtırlar
c) markalarıyla ilgili ilgi çekici uygulamaları tasarlayıp hedef gruplara yollayabilirler
d) Veri tabanı pazarlaması uygulaması sayesinde mesajların kişiselleştirilmesi
e) Sosyal ağ sitelerinden yaparak kendi web sitelerine trafik yaratabilirler
Doğru cevap: B
3)Sosyal Medya ile halkla İlişkilerde değişen medya anlayışını ile en önemli gelişme nedir?
a) Tek yönlü iletişimin gelişmesi
b) Tüm mesaj iletişiminin kontrol edilebilmesi
c) Krizlerin daha kolay engellenebilmesi
d) Hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlamak
e) Çift yönlü ve interaktif iletişime imkan tanıması
Doğru cevap: E

4) Kurumların sosyal medyada var olma amaçlarından yanlış olanı işaretleyiniz
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a) Marka algısını sosyal medya aracılığı ile yapmak
b)Sosyal medyaya ve interaktif platform kullanıcı olduğunu göstermek
c ) Çift yönlü iletişim ile yaşayan marka imajını geliştirmek
d) Sosyal medyadaki topluluklara markayı daha iyi anlatmak
e) Sosyal medya ortamındaki potansiyel müşterilerle şeffaf bir ilişki geliştirmek,
İnterneti ve sosyal medyayı kullandığını herkese göstermek
Doğru cevap: E
5)Sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamalarıyla ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?
a) halkla ilişkiler uygulayıcılarına hedef kitleyle birebir etkileşimli iletişim imkanı sağlamıştır
b) Sadece tüketiciler ile iletişim kurabilmektedirler
c) kuruluşla hedef kitle arasındaki etkileşim oldukça şeffaf hale gelmiştir
d) kurumlarla ilgili bilgilerin birçok kaynakta paylaşımını sağlamıştır
e) çeşitli platformlarda bilgi alışverişini sağlamıştır
Doğru cevap: B
6) Sosyal medya uygulamalarını halkla ilişkiler departmanınn yönetmesi gerektiği
gösteren şıklardan hangisi yanlıştır?
a)Sürekli bir şekilde kanaat önderlerine nasıl yaklaşacaklarının analizini yaparlar
b ) Farklı kitlelerle (aynı anda) iletişim kurmak ve onları anlamak üzerine
eğitilmişlerdir,
c ) Nasıl dikkat çekeceklerini ve ilgiyi sürekli tutacaklarını bilirler
d ) Sadece sosyal medyayı kullanırlar
e ) Stratejik düşünürler.
Doğru cevap: D
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7. Sosyal medya araçlarının halkla ilişkiler uygulamalarına etkilerinden hangisi yanlıştır?
a) bilgilerin ve fikirlerin aktarımı için ücretsiz forum ortamı sağlar
b)hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlar
c) bugünün dünyasının iletişim kurma biçimi
d) hedef kitlelerin neler söylediklerini hemen öğrenilmesine olanak tanır
e) hedef kitlelerle etkileşim sağlanır
Doğru cevap: B
8.Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın halkla ilişkilere sunduğu faydalardan biri
değildir?
a) Hedef pazarın ilgisinin ne olduğunu öğrenme
b) Destekçilere odaklanma, onları harekete geçirme
c) Tüketici davranışlarını inceleme
d) Sosyal medyayı kullanma
e) Rakipleri izleme
Doğru cevap: D
9. Sosyal ağ sitelerini kullanarak halkla ilişkilerde başarılı olmak için gerekli koşullardan
hangisi yanlış verilmiştir?
a) Ürün lideri olmak
b) Doğru ve şeffaf olmak
c) Kolay bulunmayı sağlamak
d) Spesifik bir izleyiciyi hedeflemek
e) Katılım sağlamak
Doğru cevap: A
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10. Sosyal medyadaki verilerin analizi yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerden hangisi yanlış
verilmiştir?
a) Bir önceki mesaj ve ilk mesaj başta olmak üzere diğer mesajlarla karşılaştırılmalıdır
a) Farklı zaman periyodlarındaki mesajlarla karşılaştırılmalıdır
c) Basın bülteni mesajlılarıyla karşılaştırılmalıdır
d) Varsa rakiplerin mesajlarıyla karşılaştırılmalıdır
e) Analize konu verinin ortalaması ile karşılaştırılmalıdır.
Doğru cevap: C
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3. YENİ MEDYA KAVRAMI VE TANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Yeni Medya Kavramı ve Tanımı
3.2. Sosoyal İletişim Ağları
3.2.1. Facebook
3.2.2. LinkedIn
3.2.3. Bloglar
3.2. 4. Twitter
3.4. Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı
3.5. Sosyal Medya Uygulama Örnekleri
3.5.1. Fenomen Blogger Projesi - Gilette
3.5.2. Yaman Gezgin Projesi
3.5.3. Gitti Gidiyor ve “Fulya’nın İntikamı”
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal medyanın gelişim sürecini anlatınız.

2)

Türkiye’de sosyal medya kullanımını anlatınız.

3)

Sosyal medyada en yoğun yapılan aktiviteler nelerdir?

4)
anlatınız.
5)

Gitti Gidiyor ve “Fulya’nın İntikamı” isimli sosyal medya kampanyasını
“Fenomen blogger projesi – gilette” kampanyası nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yeni medya terimi ve
Sosyal Medyanın gelişimi
hakkında bilgi edinebilmek.
Sosyal iletişim ağlarını
tanımlayabilmek.
Türkiye’de sosyal medya
kullanımına dair bilgi
verebilmek.
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Anahtar Kavramlar


Yeni medya terim



Sosyal Medya



Türkiye’de sosyal medya kullanımı



Twiter



Bloglar



Facebook



LinkedIn



YouTube
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Giriş
Sosyal medya kavramı, sosyal medyanın temelleri ve işleyiş süreci üzerinde durularak,
geleneksel medyadan sosyal medyaya geçiş süreci, sosyal medyayı hem halkla ilişkiler hem
de tüketiciler nezdinde daha tercih edilir kılan faktörler incelenmiştir.
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3.1. Yeni Medya Kavramı ve Sosyal Medyanın Gelişimi
Yeni medya terimi 1990’ların ortasında öne çıkmaya başlamıştır. Televizyon gibi
yığın medya değildir. Değişkendir, bireyselleştirilmiş bağlanabilirlik sağlar, bağımsız ve
kontrolü dağıtan bir ortamdır. Başka bir deyişle diğer medyanın(resim, video, müzik)
dijitalleşmiş formu değil, daha çok bilginin yayıldığı bağımsız interaktif bir ortam ya da
dağıtım biçimidir.
Web 2.0 kavramı, bir teknolojik dönüşümü anlatmaktan çok internet kullanımının
evrimini anlatmaktadır ( O’Reilly; 2005). Eski, statik web siteleri yerini daha etkileşimli
siteler ve sistemlere bırakmıştır. Web 3.0 ise üçüncü nesil internet ağı tanımlanmakla birlikte
artık web sayfaları anlam ve boyut kazanacaktır. Hedef kitleye direk ulaşma imkanı
sağlarken, kişiye özel içerik üretimi yapılmasına izin verecek ve halkla ilişkiler bu bağlamda
aracısız bir şekilde kitlelerine ulaşabilecektir. (Güçdemir, 2010: 28)
Sosyal Medya araçlarının en önemli özelliği sınırların yıkılması ve bununla birlikte bir
liste dolusu web siteler, ağlar, topluluklar içermesi ve bir şekilde nüfus tarafından sürekli
biçimlendirilen ve uyarlanan bir alan olarak görünmesidir. Dahası, bu siteler ve ağlar
arasındaki gerçek sınırlar hareketli ve belirsizdir. Örneğin, YouTube’dan bir video pek çok
farklı yerde, bir ağ güncesine sıkıştırılmış Facebook duvarlarına yerleştirilmiş ya da
Twitter’ın tıklanabilir bağlantısından olabilir. Ayrıca en iyi dijital PR kampanyaları
düşüncelerin ve bilginin, bunlardan bazılarının ara yüzeyi kapsamasına rağmen sadece
etkileme ya da fikirlerin yayılmasının ve bilginin var olan bu kanallar yoluyla yükseltilmesine
güvenmektense internette (terfi) kendi alanlarını yaratmaktadır.
Sosyal medya araçları sekize ayrılmıştır. Bunlar; bloglar, mikrobloglar, wikiler, sosyal
ağlar, podcast, sosyal işaretleme, medya paylaşım siteleri, ve sanal dünyalardır. Bu kapsamda
her bir sosyal medya aracı tanımı ve kapsamı bağlamında incelenmiş, kurumlara sağladığı
faydalar, kullanım özellikleri, halkla ilişkiler çalışmalarında kullanımı işlenmiştir.
YouTube: İnternette video göndermenin altın standardıdır. Basit bir önermedir:
videolarınızı yüklersiniz ve başkaları tarafından yüklenenleri izlersiniz. Kullanıcıların ve
içeriğin yoğunluğu tecrübenin önerilen fikirden daha zengin olduğu anlamına gelir. Yayıncılar
ve TV yapımcıları içerik yüklerler ve siz YouTube’u müzik kutusu olarak kullanabilirsiniz.
Video paylaşım siteleri tüketicilerin hatalarının ortaya çıktığı ya da kötü müşteri
deneyimlerini yayınlayan yerler olarak şirketler için bir tehdit oluşturabilir. Bunun şimdi ünlü
örneği; 50 dolarlık Kryptonite bisiklet 2004 videoyla saniyeler içinde plastik tükenmez kalem
kullanıldığından eleştirildi. YouTube şirketlerin kendilerini geliştirebileceği (övebileceği),
memnuniyeti sağlayabileceği ya da bazı şeyleri fazlasıyla geri verebileceği bir yerdir.
Örneğin; elektronik bir aygıt düzeneğinin “nasıl”ına geçerli bir video olabilir. Fakat
YouTube’da şirketinize ait bir video için yer yoktur.
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3.2. Sosoyal İletişim Ağları
Sosyal iletişim ağları 1990’ların ortalarından beri varolmasına rağmen ünleri sadece
on yıl ya da daha sonrasına kadar sürmüştür. Yaklaşımları farklılık gösterir; bazıları iş iletişim
ağıdır, bazıları ise, tamamen toplumsaldır. Farklı iletişim ağları farklı sosyal grupların
nüfusların ilgisini çeker, genellikle de yaşa ve coğrafyaya bağlıdır. Örneğin; Skyrock,
Fransa’da ve diğer Fransızca konuşulan uluslarda gözdedir (ünlüdür). Orkut ise, Brezilya’da,
Hindistan’da popülerdir ve Mixi ise Japonya’da pazar lideridir.
Sosyal ağların yapmanıza imkan verdikleri oldukça çeşitlilik gösterir fakat bunların
hepsi arkadaş gruplarının etrafında yapılanmıştır ya da bağlantıların etrafında bütünleşmiştir.
Mesaj gönderebilirler, müzik ve video paylaşabilirler. Ortak ilgi grupları, faydalı platformlar
ve uygulamalar vardır.

3.2.1. Facebook
1 milyarı aşan kullanıcısı ve büyüklüğüyle Facebook sosyal ağ iletişiminde Pazar
lideridir. Facebook kullanıcıları, şehirlerine, çalıştıkları şirketlere, okullarına ya da bölgelerine
göre ağlara katılmayı seçebilirler. Temel bağlantı davet ettiğiniz ya da profil sayfalarına
erişebildiğiniz arkadaşlarınızdır.
Facebook’un temel özellikleri bağlantı levhası (duvar), mesajlar için bir açık alan,
resimler ve videolar; kullanıcıların resim ya da bütün bir albüm ve resimdeki bireylere etiket
takabilecekleri ve kullanıcılara ve arkadaşlarına ne yaptıklarını ya da kafalarında ne olduğunu
160 ya da daha az karakterle anlatabilecekleri “durum” bölümlerini içerir. Facebook diğer
bütün ağdaki Photobucket, Flickr gibi kullanıcının resim yüklemesine limit koyan diğer bütün
ağdaki kendinden farklı sitelerden daha fazla fotoğrafı ağırlar. Kullanıcının giriş sayfasındaki
altı çizgili bölüm (parlak nokta) olayları, yeni arkadaşlıkları ve doğum günlerini günceller.
Facebook kullanıcılarına arkadaşlarının profilinde görünecek sanal hediyeler göndermelerine
olanak sunar. Facebook, yazılım geliştiricilerine satranç ve Scrabble içeren büyük çeşitli
uygulamalara öncülük eden Facebook özellikleriyle etkileşime geçen uygulamaları
yaratmalarına olanak sunmaktadır.

3.2.2. LinkedIn
LinkedIn daha çok iş amaçlı bir sosyal paylaşım ağıdır. Şebeke, kayıtlı kullanıcılarına
bildikleri insanların kariyer geçmişleriyle ve iş yoluyla güvendikleri iş arkadaşlarıyla ya da
zaten çevrimiçi listenizde yer alan bağlantılarınızla veya görüş adres defterinizle bağlantı
listenizi sürdürmenize olanak tanır. Listenizdeki insanlar bağlantılar olarak adlandırılır.
Kullanıcılar e-posta adreslerine sahip oldukları kullanıcı olmayanları bağlantıda olmaya davet
edebilirler. LinkedIn kullanarak doğrudan bağlantı şebekenizi geliştirirsiniz, bunların her biri
ikinci derece bağlantınız ve ikinci derece bağlantınız üçüncü derece bağlantınızdır. Bu
düzeyler bağlantılarınız yoluyla tanıtım kazanmak için kullanılabilinir. Bağlantılarınız
kapsama alanınızda olduğu sürece işe almak ya da iş bulmak tavsiyelerle iş imkanlarını
keşfetmek ya da profesyonel adayların kariyer geçmişini araştırmak için bağlantı veri
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tabanlarınızdan daha sonra da faydalanabilinir. İş arayanlar, iş verecek olan müdürlerin
profiline de bakabilirler ve onları tanıştırabilecek varolan bağlantıları bulabilirler.
Bağlantıların önceden varolan gerçek bir ilişkiye ya da doğrudan tanıtıma gereksinim
duydukları bu sınırlı erişim yapısı kullanıcılar arasında güveni sağlamak adına tasarlandı.
Şebekenin, kullanıcılarına toplumun cevap vermesi için işle ilgili (iş bağlantılı) sorular
sormalarına olanak sağlayan “LinkedIn Cevapları”’nı içine olan pek çok fazla özelliği vardır.

3.2.3. Bloglar
Ağ platformları, özellikle ağ oluşturmak ve düzenli olarak ağları güncelleştirmek için
dizayn edilmiş olan uzmanlaşmış (CMS) içerik Düzenleme Sistemlerine bağlı olarak bir dizi
servis ve uygulamalar önerir. Bu platformlar size kendi hizmet programınız üzerinde bir ağ
düzenlemek ya da güncellemek için imkan verir ya da tarayıcınızda (browser) internet yoluyla
bir arabirim (interface) üzerinden ağ editörlerine ve yazıcılarına ve yayımcılarına her nerede
olurlarsa da içerik oluşturma ve güncelleme imkanı verir. Birçoğu için ana özellikler aynıdır.
Ağın tuş özelliklerine giriş yapmak için olanak sağlar; ana başlık, esas metin, tarih, gönderme
zamanı yayımlandı (genellikle otomatik). Ayrıca görüş (feed back) için yorum sistemi ve blog
girişlerindeki tartışma sistemleri gibi kapsamlar da olacak. Bu sistemler size daha
araştırılabilir yapmak için girişleri işaretleme (tagleme) imkanı verir ve hepsi bir geri izleme
(trackback) ya da pingback hizmetine sahiptir ki bu linkleri (bağlantıları)diğer sitelere veya
belirli özel bir blog girişine yönlendirir.
Siz metni bir sözcük işlemcisiyle istediğiniz yoldan girebilirsiniz fakat ayrıca yüksek
bir görüntü manipulasyon derecesine ve eğer tecrübeniz varsa blogu anlayabilme imkanı
veren bir giriş kodunuz olur.
Blogging (ağ kurma) Web’deki orijinal içerik oluşturma yollarında esas en önemli
yollardan biridir ve bundan dolayı blog oluşturma ve yayımlama yeteneği de dijital PR
uygulayıcıların esas (core) tecrübelerinden biri olmalıdır.

3.2.4. Twitter
Twitter mikro-bloggin siteye öncülük eden, en fazla 140 karakterlik kısa ağ günceleri
(blogs) yazmak için kullanıcılara imkan sağlar. Mesajlar çeşitli yollarla yüklenebilir, SMS
mesajlarıyla ya da Twitter kullanılan bir PC’den ya da farklı uygulamalarla.
Micro-blogging’in geleceğin PR’ında büyük ölçüde önemli olacağı konusunda dikkate
değer bir ölçüde ilgi var. Çok basit bir yapısı olmasına rağmen çok fazla sayıda şey
yapmamızı sağlıyor. Takipçilerinin olduğu, bizim iletilerimizi okuyacak güçlü gruplar
oluşturabiliriz, dolayısıyla kendi içinde direk bir haberleşme şekli olur. Bu takipçi grupların
içinde direk ulaşabileceğimiz çok fazla sayıda gazeteciler ve bloggerlar var. İletilerin samimi
yapısı ve sık sık mikro-bloglarla olmak diğer mikro-bloglarla ilişki kurmakta eşsiz bir yol
ortaya çıkarır, kısmen olur bu çünkü, sen direk bireysel mesajları Twitter isminin önüne @
sembolü kullanarak yollayabilirsin. Çünkü Twitter anlıktır ve eğer yazarlar ve bloggerlar
çevrimiçi (online) iseler ve haberleri alırlarsa, hemen onunla ilgili blog (ileti) oluşturabilirler,
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haberleri konu olduğunda yayımlanma hızıyla yüksek değerde bir ürün olur. ayrıca Twitter’ı
yararlı bir arama çubuğu olarak kullanabiliriz. Twitter’la çalışılıp oluşturulan büyük sayıda
uygulamalar var. Bu uygulamalar insanların bura hakkında ve şimdi ne konuştuklarıyla ilgili
araştırma için kullanılabilir ve bunlardan bazıları o an geçerli olan dialogları grafiklerle ve
işaretlemelerle, bilgiyi arkadaşlarla ve üyelerle paylaşmamız için kolaylaştırarak sunarlar.
(Brown, 163-173)

3.3. Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı
Türkiye’de sosyal medya kullanımı dünya ortalamasının çok üzerinde. Dünyada online
nüfusun %62’si sosyal medyaya bağlanıyorken, Sosyal Medya ve Markalar Araştırmasına
göre bu oran Türkiye’de %79. Yine aynı şekilde, Cep telefonundan sosyal medyaya
bağlanma oranı oldukça yüksek. Kullanıcıların neredeyse yarısı sosyal medya hesabını her
gün kontrol etmezse rahatsız oluyor. Buluşmalarını sosyal ağlardan düzenleyenlerin oranı bile
%15.Türkiye’de İnternet kullanımı 1994 yılında başlamıştır.
Sosyal medyada markalarla ilgili rakamlar da ilginç boyutlarda. Her beş sosyal
medyacıdan dördü en az bir markanın takipçisi. Sosyal medyadan her konuda fikir alıyor,
paylaşımda bulunuyorlar. Sosyal medya etkisi ile marka/ürün satın alabildikleri gibi, almaktan
da vazgeçebiliyorlar.
Ipsos KMG Dijital Araştırmalar birimi tarafından gerçekleştirilen Sosyal Medya ve
Markalar araştırmasına göre;
Türkiye’de 15 yaş ve üzeri 18.1 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Bu online
nüfusun %79’u demek.
Sosyal medya kullanıcısı ağırlıklı olarak erkek.
Sosyal Medya Kullanıcıları, internet kullanıcısına oranla daha genç ve üst Sosyoekonomik gruptan bireyler.
Sosyal Medya kullanıcılarının;
*

%88’i sosyal ağlara,

* %40’ı interaktif online oyunlara bağlanıyorlar.
Foursquare gibi lokasyon paylaşımları ve yer imleri en az popüler sosyal medya
alanları olsalar da Kullanım artış oranları yüksek.
Sosyal medyada en yoğun yapılan aktiviteler
Güncel haberleri takip etmek (%62),
Arkadaşların paylaştığı içeriklere yorum yapmak (%61),
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Genel olarak arkadaşlarının faaliyetlerini izlemek (%57).
http://www.marka-marka.org/guncel/arastirma/sosyal-medya-kullanimi/
“ Sosyal medya kanalları, sadece bireyler arası etkileşimde değil aynı zamanda örgütlerin
amaçları doğrultusunda mesajların yayılmasında kitle iletişim aracı niteliğine kavuşmuştur. Sosyal
medya, mesajların birebir gönderilmesi ve hızlı tepki alabilme, ölçümleyebilme gibi sunduğu
olanaklar örgütle hedef kitle arasında Grunig ve Hunt’ın dört halkla ilişkiler modelinden (Okay ve
Okay, 2007: 109) iki yönlü simetrik iletişime modeline uygun iletişim olanakları sunmaktadır” (Onat,
2010:104). “Çağdaş halkla ilişkiler uygulamaları çift yönlü simetrik iletişim modelini ideal model
olarak göstermektedir. Sosyal medya ortamları ise örgütlerin hedef kitlelerindeki bireylerle birebir
etkileşim içine girebildikleri, çift yönlü iletişim akışının mümkün olduğu, paylaşıma ve katılıma açık
iletişim ortamlarıdır. Sosyal medya ortamları halkla ilişkiler taktikleri kapsamında kurumsal iletişim
mesajlarını yayabildikleri ve kriz yönetimi, etkinlik yönetimi, kamuoyu oluşturma, paydaşlarla
işbirliği gibi uygulama alanlarını destekleyebildikleri en yeni iletişim kanallarıdır. Sosyal medya
kanallarının ölçülebilir, izlenebilir olması, hızlı bilgi paylaşımı ve yayımına olanak vermesi halkla
ilişkilerde örgüt hedef kitleleriyle iletişimde aranan önemli bir iletişim kanalı özelliğidir” (Onat,
2010:104).
Tüm bu bilgiler ışığında, sosyal medya, halkla ilişkilerdeki çift yönlü simetrik iletişim
modelini uygulamaya olanak sağlamaktadır denebilir. Dolayısıyla, sosyal medya ve sosyal medya
ağları, günümüzde halkla ilişkiler uygulayıcılarının oldukça tercih ettiği ve kullandığı bir ortam olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ancak, sosyal medyada uygulama alanı bulan halkla ilişkiler uygulayıcıları, bu
ortamda kampanya planlarken, bazı önemli noktalara dikkat etmelidirler, eğer uygulayıcılar bu
konulara dikkat ederse, kampanyanın başarılı olma şansı daha yüksek olacaktır.

3.4. Sosyal Medya Uygulama Örnekleri
3.4.1. Fenomen Blogger Projesi - Gilette
•
Türkiye’de ilk defa blogların mecra olarak kullanıldığı bu proje kapsamında ,
kampanyanın ajansı Proximity’den alınan bilgiye göre ;
•
Google arama motoruna Fenomen Blogger yazıldığında 44 bin 500 sonuca,
Gillette Fusion Power Phenom yazıldığında ise 47 bin 100 sonuca ulaşılmaktadır.
•
Bloggerlar
ile
iletişimi
sağlamak
için
açılan
www.fenomenblogger.blogspot.com kampanya süresince 6 bin 366 kere görüntülendi ve 2 bin
312 tekil ziyaretçi tarafından ziyaret edilmiştir.
•
Twitter ve Friendfeed platformlarında proje ile ilgili onlarca yazı ve yorum
post edilmiştir.
•
ulaşılmıştır.

Aylık blog ziyaretçi sayıları baz alındığında yüz binlerce tekil ziyaretçiye
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3.4.2. Yaman Gezgin Projesi
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3.4.3. Gitti Gidiyor ve “Fulya’nın İntikamı”
•

Temmuz 2009 ;

Fulya onu aldatan sevgilisinin eşyalarını satışa çıkaracağını, sosyal medyanın
araçlarında yayınladığı intikam videosu ile herkesle paylaşmıştır.
Gitti Gidiyor ve “Fulya’nın İntikamı
24 Temmuz'dan bir hafta sonra GittiGidiyor trafiği yüzde 21 artmıştır.
•

Onaylı kayıtlı kullanıcı sayısı yüzde 97 artarak iki katına çıkmıştır.

•
Kampanya çerçevesinde oluşturulan "İntikam" isimli kullanıcı profiline 134
bin 77 ziyaret oldu. Fulya‘nın sattığı ürünler 115 bin 188 kez İncelendi. Videonun yayma
girmesinin ardından 3 gün içinde Google'da "GittiGidiyor" kelimesinin aranması yüzde
200'den fazla bir artış göstermiştir.
•
Videonun ardından "intikam" kelimesinin aranma oram 4 gün içinde yüzde
1000 artmıştır.
•

Geleneksel medya = “push medium”

Hedef kitlenizi siz seçersiniz ve bu kitleye reklamınızı istediğiniz zaman diliminde
yayınlarsınız.
•

Sosyal medya =

•

“pull medium”

Sosyal medya’da kullanım ve etkileşim tamamen kullanıcıların seçimine bağlıdır.
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Markalarına geleneksel medya enstrümanlarıyla hizmet veren halkla ilişkiler
profesyonellerine, internetin bloglar, sosyal ağlar, video paylaşım, haber siteleri gibi çeşitli
Web 2.0 platformlarını da kullanarak dijital halkla ilişkiler yapma imkânı sağlamaktadır.
Fısıltıyla halkla ilişkiler tekniği, diğer pek çok yöntemden farklı olarak tanıtım etkinliklerinin
markalardan tüketiciye yönlendirilmesi rutininin kırılması ve tanıtım tekniğinde tüketiciden
tüketiciye bir sürecin izlenmesidir. Bu yöntem sadece bütçe açısından değil, kampanyaların
güvenilirliği açısından da etki potansiyeli taşımaktadır. Reklam, kişisel satış, doğrudan
pazarlama gibi yöntemler şüpheyle yaklaşan tüketici, sosyal ağlar kanalıyla kendine ulaşan
iletileri daha kolay kabul etmektedir. (Scheer ve Stern 1992: 128–142; aktaran Batu,4, 2010)
Fısıltıyla halkla ilişkiler yönteminin kullandığı sosyal ağlar da, benzer düşünce sistematiğine
bağlı, yaklaşık düşünce ve tutumu sahip olan insanlarla bağlantı kurarlar. Bu yeni yöntem
kısaca, sosyal medyalar ile markaların birbirine yaklaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Örneğin ABD ’ li ünlü program yapımcısı Oprah Winfrey’ in yine ABD ’ li otomotiv
markası Pontiac ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve programında hediye ettiği 276 adet Pontiac,
bu yaratıcılık ve kendinden bahsettirme konusunda çarpıcı birörnektir (Aguliar 2009;
aktaran,Batu,5, 2010). Deneyimsel pazarlama konusundaki yazılarıyla tanınan Pine ve
Gilmore, unutulmaz deneyimler olarak adlandırdıkları beş temel tasarım ortaya koyarlar
(2001: 10-16). Bu tasarım ilkeleri de, sosyal medyalar tarafından desteklenebilecek
niteliktedir. Buna göre, ilk olarak her markanın oluşturacağı deneyimin bir ana teması
olmalıdır. Öz ve farklı olan bu deneyim, marka kaynaklı olsa bile kullanıcılar tarafından
oluşturulur. Harley Davidson, Apple, CV2, Starbucks, Walt Disney, temaları olan ve sosyal
medyalarda bu deneyimi kullanıcı adıyla tekrar tekrar oluşturan markalardır. Söz konusu
deneyimin tüm duyu organları aracılığıyla desteklenmesi gerekir. Tasarlanan marka, sosyal
medyada eğlenceli, heyecanlı, zeki, vb, unsurlarla desteklenir. Kullanıcılar aracılığıyla
samimiyet ve katılım ilkesine bağlı olarak iletilir. 5 duyunun diğer unsurları da satış ya da
hizmet noktalarında desteklenir. Marka deneyimin anılarla, nostaljiyle desteklenmesi de,
tüketici üzerinde önemli bir sadakat unsuru olarak kullanılır (Weinberger 2008: 33 – 43;
Batu,5, 2010 ). Bu marka hikâyelerinin yaşatılması ve yayılması için sosyal medya önemli bir
araç olabilmektedir. Bu yaygınlık ve sürdürebilirlik konusunda sosyal medyanın araç olarak
sunduğu büyük avantajları bulunmaktadır.
Popüler sosyal paylaşım sitesi Twitter ’ ın TwittedBrands adında bir uygulaması
bulunmaktadır. Bu liste, Twitter’da 24 saat içerisinde en çok bahsi geçen markalar göz
önünde bulundurularak oluşturulmaktadır. Bu uygulama aracılığıyla Twitter'daki ‘hot ’
veya ‘buzz’ kelimeleri ile ifade edilen markaların ve kategorilerin sosyal ağlarda temsil
gücüyle ilgili yorumlar yapabilme şansımız olmakta. Bu listeyle ilgili bazı detayları şöyle
sıralanabilir. Twitter örneklemiyle sosyal ağlarda teknoloji şirketlerinin çok başarılı olduğunu
görülmektedir. Listenin ilk 9 sırasında teknoloji şirketleri bulunmakta. Bunların en başarılısı
ise Twitter. Bir diğer sosyal ağ sitesi Facebook da ilk 10’da. Sosyal paylaşım aracı ve haber
sunucusu olarak hizmet veren Digg ise söz konusu listede ilk 10’da bulunmakta. Digg
yanında CNN, Fox, BBC ve Mashable gibi haber içerikli siteler de listede bulunan popüler
markalardır. (Batu,11, 2010). Burada dünyadan ve Türkiye’den sosyal medyayı etkin bir
pazarlama fırsatına dönüştüren markalardan örnek vermek istiyoruz. Ünlü tekstil markası
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Abercrombie Türkiye ’ de sosyal ağları etkin kullanan markaların öncülerinden olduğu
düşünülmektedir. Markanın Twitter ile bağlantılı olarak farklı ülkelere özgü feedleri var,
örneğin bu hesaplardan birisi Türkçe hizmet de veriyor. Şu anda Facebook’un en popüler
markalarından biri olan Abecrombie Facebook sitesine kullanıcılar girip, kendi bloglarını
oluşturabiliyor, isterlerse markanın tasarımlarıyla yaptıkları amatör çekimlere siteye
yükleyebiliyor ya da kendi kıyafet tasarımlarını bile bu sitelerde sergileyebiliyorlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Markalarına geleneksel medya enstrümanlarıyla hizmet veren halkla ilişkiler
profesyonellerine, internetin bloglar, sosyal ağlar, video paylaşım, haber siteleri gibi çeşitli
Web 2.0 platformlarını da kullanarak dijital halkla ilişkiler yapma imkânı sağlamaktadır.
Fısıltıyla halkla ilişkiler tekniği, diğer pek çok yöntemden farklı olarak tanıtım etkinliklerinin
markalardan tüketiciye yönlendirilmesi rutininin kırılması ve tanıtım tekniğinde tüketiciden
tüketiciye bir sürecin izlenmesidir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın özelliklerinden değildir?
a) enformasyonun metin, ses, grafik gibi iletişim biçimlerinin bir araya getirilmesiyle işleyen
süreçtir
b) yerel, ulusal ve uluslar arası erişim olanaklarını sağlayan iletişim biçimidir
c)maliyeti çok yüksek olan bir sistemidir
d) zaman ve mekân sınırını ortadan kaldıran küresel bir iletişim biçimidir
e) toplumsal iletişim ortamı yaratan bir araçtır
Doğru cevap: C
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya araçlarından biri değildir?
a) Bloglar
b)Twitter
c) Facebook
d) Instagram
e) İnternet
Doğru cevap: E

4) Aşağıdakilerden hangisi blog türlerinden biri değildir?
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a) Kişisel bloglar
b) Kurumsal bloglar
c) Tematik bloglar
d) Sponsorlu bloglar
e) Ceo blogları
Doğru Cevap :E
5) Popüler sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın TwittedBrands adındaki uygulaması nedir?

a) Haber sitesidir
b) Müzik sitesidir
c) Kullanıcıların takip edildiği bir uygulamadır
d) 24 saat içerisinde en çok bahsi geçen markalar takip edilebilir
e) Pazarlama sitesidir
Doğru Cevap :D

6) Twitter’ın özelliği olan şıkkı işaretleyiniz?
a) Mesajlar Twitter isminin önüne & sembolü kullanarak yollanır
b)Twitter mesajları anlıktır
c) Twitter bir haber sitesidir
d) kullanıcılar çevrimiçi olmasalar da anında haberleri alırlar
e) kullanıcılar aldıkları haberlerle ilgili hemen ileti oluşturamazlar
Doğru cevap: B
7) “Fulya’nın İntikamı” hangi web sitesinde yer almıştır.
a) Morhipo
b) Gitti Gidiyor
c) Hepsi burda
d) Trendyol
e) Markofoni
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Doğru cevap: B
8.”Yamanın Gezegen Projesi” ne tür bir projeydi?
a) Sanal gerçeklik oyunu ile tanıtım
b)müzik
c) Haber
d) Promosyon
e) Sosyal sorumluluk
Doğru Cevap: A

9) Türkiye de internet kullanımı ne zaman başlamıştır?
a) 1998
b)2001
c) 2002
D)1994
E) 1960
Doğru Cevap: D
10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın halkla ilişkilere sunduğu faydalardan biri
değildir?
a) Hedef pazarın ilgisinin ne olduğunu öğrenme
b) Destekçilere odaklanma, onları harekete geçirme
c) Tüketici davranışlarını inceleme
d) Sosyal medyayı kullanma
e) Rakipleri izleme
Doğru cevap: D
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4. FACEBOOK ÜZERİNDEKİ REKLAM VE HALKA İLİŞKİLER
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam Ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak
Değerlendirilmesi
4.2. Türkiye’de Facebook Kullanım Oranları
4.2.1. Dünyada ve Türkiye’de 2013 yılı Facebok Kullanımı
4.3. Reklam ve Sosyal Medya
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye’de facebook kullanım oranları nedir?

2)

Kurumlar için facebook ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

3)
nelerdir?

Reklam ve halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan içerik modelleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Türkiye’de facebook kullanım
oranları hakkında bilgi
edinebilmek.
Kurumlar için facebook’un
sağladığı avantajlar hakkında
detaylı bilgi sahibi olabilmek
Reklam ve halkla ilişkiler
uygulamalarında kullanılan
içerik modelleri hakkında
detaylı bilgi sahibi olabilmek
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Anahtar Kavramlar


Sosyal medya



Sosyal medya araçları



İnternet



Sosyal Ağ Siteleri



Facebook Arama Motoru (SEO) Optimizasyonu



Arama Motoru Reklamcılığı (SEM)



Reklam ve Sosyal Medya
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Giriş
Facebook gibi sosyal ağlar, işletmeler için yeni ve alışılagelmişin dışında bir mecradır.
Bugüne kadar bilinen web uygulamalarının da dışındadır. Ancak sosyal ağları doğru çözümlemek ve
doğru stratejilerle, doğru reklam mesajlarını doğru paltformlarda verebilmek kararı işletmeleri fark
yaratarak başarıya ulaştıracaktır. Türkiye’deki ve Dünyadaki tüm internet kullanıcılarının büyük
merkezlerde (sosyal ağlarda) toplanmaya başlaması, işletmelerin bu mecraya odaklanmasının şart
olduğu anlamına gelmektedir

60

4.1. Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam Ve Halkla İlişkiler Ortamları
Olarak Değerlendirilmesi
Facebook gibi sosyal ağlar, işletmeler için yeni ve alışılagelmişin dışında bir mecradır.
Bugüne kadar bilinen web uygulamalarının da dışındadır. Ancak sosyal ağları doğru çözümlemek ve
doğru stratejilerle, doğru reklam mesajlarını doğru paltformlarda verebilmek kararı işletmeleri fark
yaratarak başarıya ulaştıracaktır. Türkiye’deki ve Dünyadaki tüm internet kullanıcılarının büyük
merkezlerde (sosyal ağlarda) toplanmaya başlaması, işletmelerin bu mecraya odaklanmasının şart
olduğu anlamına gelmektedir. İşletmelerin bu ağlardaki müşteriyi kendilerine çekmek için illa ki yeni
bir sosyal ağ girişimi sunmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Burada bahsedilen şey, sosyal ağ girişimine
girmek yerine, sosyal ağlara odaklanmanın işletmeler açısından fark ve değer yaratmasıdır.
Firmalara önerilen, ihtiyacı olan hedef kitle bağlantılarına ulaşırken, sosyal ağları da iletişim
mecraları içine koymak ve medya planlaması yaparken, bu portalların önemli bir amaca hizmet
ettiklerinin farkında olmalarıdır. Bu bağlamda, “bağlantı” denilen şey potansiyel ve mevcut müşteriler,
diğer bir deyişle hedef kitledir. Sosyal ağlarla pazarlama iletişimi çalışmalarının temel hedefi, bu
bağlantıları kullanarak etki çemberi (circle of influence) oluşturmaktır. Firmalar etki çemberini doğru
bir şekilde oluşturarak halkla ilişkiler ve reklam amaçlarını yürütmenin yanı sıra, kurumsal imajlarını
ve itibarlarını da yapılandırmaya fırsat bulabilmektedir.
Forbes dergisine göre (Tanaka, 2008) firmalar, müşteri ile online 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/marka ile ilgili
uygulamalar tasarlayarak, hedef kitle arasında bağımlılar yaratıp bilinirliğini artırabilir, kurumsal
itibarına olumlu yönde katkıda bulunabilir.

Arama Motoru(SEO) Optimizasyonu
Google'da reklamlar, en saygın ve tarafsız online bilgi kaynağı olan Google arama
sonuçlarının hemen yanında belirir. Google'a reklam verdiğinizde, reklamlarınızın
görünmesini tetikleyecek anahtar kelimeleri seçebilirsiniz. Reklamlar sadece, kullanıcılar
ürünün ya da hizmetle ilgili aramalar yaptığında görüntülenir. Google Adwords tıklama başı
maliyet sunar. Böylece, reklamlar görüntülendiği zaman değil, sadece tıklandığı, yani
potansiyel müşteriler size ulaştığı zaman ödeme yapılacağı anlamına gelir. Arama Motoru
Optimizasyonu, doğal arama sonuçlarında web sitesi üst sıralarda yer almasına yönelik
yapılan hizmetler bütünüdür. Doğal arama sonuçlarında üst sıralarda yer almak isteyen
markaların tercih ettiği Arama Motoru Optimizasyonu, mevcut web sitenize yapılacak teknik
ve yazınsal değişikliklerle ve online tanıtım çalışmaları ile gerçekleştirilir. Başlangıç
aşamasından çalışma sonuna kadar tüm Arama Motoru Optimizasyon süreci, SEM tarafından,
Türkçe anahtar kelimelere uyumlu olarak geliştirilen yönetim paneli üzerinden, online ve
şeffaf olarak takip edilebilir
Arama Motoru Reklamcılığı (SEM)
Arama Motoru Optimizasyonu, doğal arama sonuçlarında web sitesi üst sıralarda yer
almasına yönelik yapılan hizmetler bütünüdür. Doğal arama sonuçlarında üst sıralarda yer
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almak isteyen markaların tercih ettiği Arama Motoru Optimizasyonu, mevcut web sitesine
yapılacak teknik ve yazınsal değişikliklerle ve online tanıtım çalışmaları ile gerçekleştirilir.
Başlangıç aşamasından çalışma sonuna kadar tüm Arama Motoru Optimizasyon süreci, SEM
tarafından, Türkçe anahtar kelimelere uyumlu olarak geliştirilen yönetim paneli üzerinden,
online ve şeffaf olarak takip edilebilir.

4.2. Türkiye’de Facebook Kullanım Oranları

Dünyadaki Facebook kullanıcı sayısı 1 milyarı aşarken ,Türkiye’de Facebook’a erişim
sağlayan kullanıcı sayısı 2013 Eylül verilerine göre 33 milyondur. Facebook’u günde en az
bir defa aktif olarak kullanan kişi sayısı ise 19 milyondan fazladır. Türkiye’de Facebook’a
mobil kanallardan ayda en az bir defa erişen kullanıcı sayısı 20 milyon iken, bu rakam günlük
aktif kullanıcılarda 9,5 milyon olarak seyretmektedir.. Bu yüksek rakamların nedeni akıllı
telefon kullanan kişi sayısının gün geçtikçe artması, ama aynı zamanda Facebook'un kendisini
en basit mobil cihazlarda bile çalışabilecek şekilde konumlandırması, her mobil cihaza
uyumlu uygulamalar ve çözümler geliştirmesidir.
Türk şirketleri Facebook kullanımlarında gün geçtikçe daha da tecrübeli hale
gelmektedir. Garanti Bankası gibi büyük finansal şirketlerden Trendyol gibi e-ticaret
şirketlerine kadar birçok firmanın harika sonuçlar elde ettiğini görülmektedir. Aynı zamanda,
birçok küçük ve orta ölçekli firma da Facebook’u daha önceden ulaşamayacağı kadar büyük
topluluklara ulaşmak için kullanmaktadir.
Türkiye’deki firmaların büyük çoğunluğu yeni bir marka kimliği yaratırken ya da
online satış yapmak için Facebook’u kullanmaktadır. Facebook’un kurumların ihtiyaçları
doğrultusunda kolaylıkla uyarlayabileceği, kişiselleştirebilecekleri özellikler içermektedir.
Kurumlar iş hedeflerini belirleyerek bunu Facebook’ta nasıl gerçekleştirecekleri üzerine
düşünmelidirler. Eğer markanızın adının duyulmasını istiyorsanız, takipçilerinizin olduğu bir
Facebook sayfası oluşturabilirsiniz. Eğer geliştirdiğiniz bir uygulamanın insanlar tarafından
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indirilmesini istiyorsanız, mobil cihazları hedefleyen App install (uygulama indirme)
reklamlarına
yoğunlaşabilir.
http://www4.cnnturk.com/2013/bilim.teknoloji/sosyal.medya/09/30/turkiyenin.facebookla.imt
ihani/725337.0/

4.2.1. Dünyada ve Türkiye’de 2013 yılı Facebok Kullanımı
Facebook, seyahat fotoğrafları, işe giriş veya ayrılma ve ilişki durumu paylaşımlarının
da aralarında olduğu en detaylı bilgilerin paylaşıldığı sosyal ağdır. Facebook, kişinin geçmişe
yönelik her anını bulabileceği bir günlük haline gelmiş durumdadır. Küresel ölçekte yılın en
fazla konuşulanlarını da sıralayan Facebook, ilk sırayı Mart ayında Papa olan Papa Francis
alırken, onu Amerikan seçimleri ve Birleşik Krallığın doğan yeni bebeği takip etti. Son
zamanlarda adını sıkça duyuran Miley Cyrus, 7. sırada yer alırken yılın ilk zamanlarında
önemli bir akıma dönüşen Harlem Shake ilk 10′da listeye ismini yazdırmış. Facebook
kullanıcılarının bu yıl içerisinde hayatındaki olaylara dair yaptığı paylaşımlarda birinci sırayı
evlenme, nişan ve ilişkinin başlaması alıyor. Seyahat paylaşımları ikinci sırada yer alırken
taşınma durumu paylaşımları seyahatleri izlemektedir.Kurumlar kullancıları dogru analiz
ettiğinde bu sosyal ağ üzerinden doğru iletişim stratejileri geliştirebilmektedir..

http://webrazzi.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2013/12/facebook2013-yasananlar.png
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4.3. Reklam ve Sosyal Medya
Sosyal medya reklamcılığı markaların, müşterileriyle daha hızlı ve daha kalıcı ilişkiler
kurmasını sağlayıp marka bağımlılığı yaratmaktadır. Sosyal medya reklamcılığı, sosyal
medya platformlarının tüketicilerce kullanıldığı farklı yolları yansıtır. Farklı kanalların ve
ücretli, kişisel ve hak kazanılarak dahil olunan medyaların bir arada kullanımı ile satın alma
kanalının her noktasındaki tüketicilere ulaşmak mümkündür. Kullanıcılar, ürünler ve markalar
hakkında Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda birçok kişiyle paylaşacakları fikirleri
edinirler. Bir dizi sosyal ağdan akışların ve güncellemelerin entegrasyonu, marka
tartışmalarının tüm sosyal medya reklamcılığı kanalları üzerindeki tartışmalarla bağlantılı
olmasını sağlamaktadır. Özellike 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.
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içerir.

Premium Ad; Standard Image Ad ve Standard Video Ad olarak iki ayrı reklam türünü
Standard Image Ad: Görsel, metin, başlık öğelerinden oluşur.

Standard Video Ad: Görsel, metin, başlık ve videodan oluşur. Play tuşuna basarak
videoyu yürütebilir.
İmaj reklam örneği

65

Video reklam örneği

Premium Like Ad; Standard Like Ad ve Standard Video Like Ad olarak iki ayrı
reklam türünü içerir.
Standard Like Ad: Görsel, metin, başlık, like butonundan oluşur.
Standard Video Like Ad: Görsel, metin, başlık, video ve like butonundan oluşur.
Kullanıcılar videoyu izlerken aynı zamanda sayfayı da beğenebilirler(like).

Premium Poll Ad
Premium Poll Ad; Standard Poll Ad ve Standard Video Poll Ad olarak iki ayrı
uygulama türünü içerir.
Standard Poll Ad: Görsel, başlık, 1 anket sorusu, en az 3 cevap ve like butonundan
oluşur. Like butonu anketi cevaplandırmadan görünmeyecektir. Standard Video Poll Ad:
Görsel, başlık, video, 1 anket sorusu, en az 3 cevap ve like butonundan oluşur.
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Marketplace Ad
Marketplace Ad (flyer) reklam modelleri kullanıcının ana sayfası hariç profil,
fotoğraf... Sayfalarında yayınlanır.
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Marketplace Ad
Üç farklı içerik modeli uygulanır. Standart, Like ve Event.
Marketplace Ad (flyer) CPC ve CPM bazlı satınalma yapılır.
Hedefleme Seçenekleri;


Yaş



Cinsiyet



Şehir



Eğitim



İlgi Alanı

Standart model
Görsel, başlık ve metinden oluşur ve bunlara tıklayarak istenilen sayfaya yönlendirme
yapılabilir.

Like
Görsel, başlık, metin ve like butonundan oluşur. Bunlara tıklayarak istenilen sayfaya
yönlendirme yapılabilir ve/veya like butonuyla fan sayfası beğenilebilir

Event
Görsel, başlık, metin ve RSVP butonundan oluşur. RSVP butonuna tıklandığında
sadece "Evet" cevap seçeneği vardır. Bunlara tıklanılarak etkinlik sayfasına yönlendirme
yapılabilir. Katılım durumu reklam üzerinden ya da etkinlik sayfasından belirtilebilir.
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Sponsored Stories
Arkadaşlarınızın 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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Sponsored Stories Page Like
Sponsorlu Haberler haber kaynağınızdan gelen kulaktan kulağa önerilerdir. Sayfanızı
tanıtmak amacıyla sayfa beğenmelerini göstermek için sponsorlu haberleri kullanırız.
Örneğin; bir kişinin arkadaşları bir sayfayı beğenirse, bununla ilgili haberi kendi haber
kaynaklarında görme ihtimalinin yanısıra, aynı haberi Facebook'un sağ sütununda da
görebilecektir. Sponsorlu Haberler reklamlardan farklıdır ve bu haberleri Facebook reklam
kampanyanıza dahil etmek hedef kitlenizin reklamlarınızla ilgili yaptığı işlemleri arttırır.

Sponsored Stories Application
Örneğin; bir kişinin arkadaşları bir applicationu (uygulama) paylaşırsa , bununla ilgili
haberi kendi haber kaynaklarında görme ihtimalinin yanısıra, aynı haberi artık Facebook'un
sağ sütununda da görebilecektir.

Sponsored Stories Check-in
Places(yerler) özelliği; touch.facebook.com adresinde veya iPhone, Blackberry,
Android, HP webOS ve Windows Phone 7 için Facebook Uygulaması'nda kullanılır. Places
özelliğine sahip mobil cihazlarla check-in yapabilir yerinizi bildirebilirsiniz. Kullanıcı yerini
bildirdiğinde places(yerler) sayfasında, arkadaşlarının haber kaynaklarında ve kullanıcının
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duvarında görünecektir. Bu özelliği reklam olarak kullandığımızda ayrıca tüm bu alanlara ek
olarak Facebook sağ sütunda da görünecektir.

Sponsored Stories Page Post
Sponsored Stories Page Post beş farklı reklam türünü içerir:
Sponsored Stories Page Post Image
Sponsored Stories Page Post Image&Metin
Sponsored Stories Page Post Video
Sponsored Stories Page Post Video&Metin
Sponsored Stories Page Status Update
İmaj

Video

Status update

Sponsored Stories Page Post Like
Markanın Facebook sayfasına post ettiği içeriği son 7 gün içinde beğenenler.
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Fanlarınız son sayfalarınızdaki herhangi bir duyuruyu beğendiğinde sizin sayfanızın
fanı olmasa bile onun arkadaşları tarafından da duyurunuz görülecek. Unutmayın bu model
son gün içinde girilen ve beğenilen duyuruları kapsar. Bu model aracılığıyla duyurunuzla
direkt etkileşimde bulunan fanlarınızı takip etmeniz; duyurunuzun fanlarınızın kendi
networkleri içinde yayılması daha kolay ve hızlı bir hale gelecektir.

Sponsored Stories Page Post App Used&Game Played
Markalar; sahiplendiğiniz app ve oyunlarınızın yayılması şimdi daha kolay. Oyun ya
da app’lerinizi son 1 ay içinde en az 2 defa ve minimum 10 dakika süre ile kullanan kişilere
ait öyküler; puanlar vb. daha yakından takip edilecektir.

Sponsored Stories Page Post Domain
Markalara ait websitelerinde son 7 gün içinde Like buttonu ile beğenilen; ya da
Facebook sayfasında o siteden bir link ile paylaşılan içerikler anında daha fazla görünürlük
alacak. Çünkü Sponsored Stories ile arkadaşlarımızın keşfettiği içerikler ya da yenilikler yine
arkadaşlar aracılığıyla yayılacak. Yeni kullanıcılara ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.
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Kaynakça
Medyanet facebook 2011 uygulamaları powerpoint sunumu
http://www4.cnnturk.com/2013/bilim.teknoloji/sosyal.medya/09/30/turkiyenin.facebo
okla.imtihani/725337.0/
BARAS, G. (2007), Networking, (http://www.evancarmichael.com/BusinessCoach/648/Networking.html, 02.01.2008).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Firmalara önerilen, ihtiyacı olan hedef kitle bağlantılarına ulaşırken, sosyal ağları da iletişim
mecraları içine koymak ve medya planlaması yaparken, bu portalların önemli bir amaca hizmet
ettiklerinin farkında olmalarıdır. Bu bağlamda, “bağlantı” denilen şey potansiyel ve mevcut müşteriler,
diğer bir deyişle hedef kitledir. Sosyal ağlarla pazarlama iletişimi çalışmalarının temel hedefi, bu
bağlantıları kullanarak etki çemberi (circle of influence) oluşturmaktır. Firmalar etki çemberini doğru
bir şekilde oluşturarak halkla ilişkiler ve reklam amaçlarını yürütmenin yanı sıra, kurumsal imajlarını
ve itibarlarını da yapılandırmaya fırsat bulabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Facebook kurucusu kimdir?
a) Daniel Bell
b) C Fuchs
c) Pearson
d) H İnnis
e) Mark Zuckerberg
Doğru Cevap: E

2) Facebook nasıl bir sosyal medya aracıdır?
a) Sosyal ağdır
b) Eğlence aracıdır
c) Video kanalıdır
d) Haber kanalıdır
e) Oyun kanalıdır
Doğru Cevap: A
3) Facebook kullanımını ne zaman başlamıştır?
a)2000
b)1996
c)2001
d)2004
e)1999
Doğru Cevap: D
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5) Facebook
işaretleyiniz.

reklam uygulamaları ile ilgili olan özelliklerden hangisi yanlıştır

a) Uygulama içeriklerinde resim, video, logo vb. yaratıcı çalışmalar kullanılabilir
b) Az sayıda hedef kitleye ulaşılır
c) Standart, Like ve Event şeklinde üç farklı içerik modeli uygulanır
d) Kullanıcıların markayla etkileşime girmesini sağlar
e) Like, Event, Poll ve Video şeklinde dört farklı içerik modeli uygulanır
Doğru Cevap: B
6)Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağların avantajlarından biri değildir?
a) Açık platformlardır
b) Sosyal ağ sitelerinde yeterince açıklık vardır
c) Bilgi ve enformasyon transferi tek yönlüdür.
d) Sosyal ağlarda kontrol kişinin elindedir
e) giderek kalabalıklaşması, iletişimde gürültü unsurunu artırmaktadır
Doğru Cevap: C
7) Sosyal ağlar ile ilgili özelliklerden hangisi doğrudur?
a) Tek yönlü bir iletişim vardır
b) üye olan kullanıcılar diğer kullanıcıların hesaplarını görebilir
c) insanlarla kolayca iletişim kurulamaz
d) içeriği yaratmalarını ve bu içerikleri düzenlemelerini sağlar
e) kullanıcıların web siteleri üzerinden profil hesabı yaratamazalar izn gerekir
Doğru cevap: D

8. Sosyal medya uygulamalarının sahip olması gereken özelliklerden hangisi yanlıştır?
a) İçeriği sadece kurumlar ya da kuruluşlar belirler.
b) Kullanıcılar uygulamalar üzerinden sürekli etkileşim halindedir.
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c) Zaman ve mekân sınırlaması yoktur.
d) Paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir.
e) Kullanıcı kaynaklı içerikler mevcuttur.
Doğru cevap: A
9) Sponsored Stories Page Like reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sponsorlu Haberler haber kaynağınızdan gelen kulaktan kulağa önerilerdir
b) Davet içeren reklam türüdür
c)Promosyonları içerir
d)Oyun içeriğ olan reklam türüdür
e)Sosyal sorumluluk çalışmlarını gösterir
Doğru cevap: A
10. Halkla İlişkiler alanında sosyal ağ sitelerini değerlendirebilecekleri durumlardan hangisi
yanlış verilmiştir?
a) Yeni ürün ve hizmet lansmanları sosyal ağ sitelerinde yapılabilir
b) Veri tabanı pazarlaması uygulaması sayesinde mesajların kişiselleştirilmesi
c) markalarıyla ilgili ilgi çekici uygulamaları tasarlayıp hedef gruplara yollayabilirler
d) ürün ve markalarıyla ilgili uygulamaları hedef gruplarıyla yüz yüze görüşerek tanıtanilirler
e) Sosyal ağ sitelerinden yaparak kendi web sitelerine trafik yaratabilirler
Doğru cevap: D
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5. DİJİTAL ALANDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE
DİJİTAL PR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Dijital Alanda Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Dijital PR
5.1.1. Dijital PR
5.2. Dijital PR Kampanyası Örneği: Clorox Çamaşır Suyu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dijital PR nedir?
2) Dijital PR’ın amaçları nelerdir?
3) Clorox çamaşır suyu markasının dijital ortamda yürüttüğü kayman nedir?
4) Clorox çamaşır suyu kampanyasını başarılı olma nedeni nedir?
5) Clorox çamaşır suyu markasının kampanya sonrası gerçekleşen etkileşimleri
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dijital PR kavramını ve
amaçlarını saptayabilmek
Dijital ortamda halka
ilişkiler kampanyası
yürütebilmek
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Anahtar Kavramlar


Dijital PR



Dijital PR kampanyası



Dijital Alanda Halkla İlişkiler Uygulamaları
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Giriş
Dijital PR, kurum ile hedef kitle arasındaki iki yönlü iletişimi yani diyalogu kurmak
ve sürdürmek için internet tabanlı ve yeni medya araç ve teknolojilerinin kullanımını stratejik
olarak planlanmasıdır. Sosyal medya, bloglar ve içerikleri sadece tanıtım amaçlı değil diyalog
yaratmak için de kullanılması gerekmektedir.
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5.1. Dijital Alanda Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Dijital PR
5.1.1. Dijital PR
Dijital PR yani ePR ya da Online PR olarak da olarak adlandırılan kavram aslında
geleneksel halkla ilişkilerle içerik yönetiminin ve araştırmanın sosyal medya ortamında
birleştirilmesi ve entergre edilmesidir. Bir başka ifadeyle içeriklerin, bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetlerinin hedef kitleyle çevrimiçi ortamda doğrudan ve birebir konuşmalara yani
diyaloga geçilmesidir.
Dijital PR, kurum ile hedef kitle arasındaki iki yönlü iletişimi yani diyalogu kurmak ve
sürdürmek için internet tabanlı ve yeni medya araç ve teknolojilerinin kullanımını stratejik
olarak planlanmasıdır. Bunu yanı sıra sosyal medya ve online itibarın etkisinin olduğu online
krizlerle
mücadelede
de
önemli
katkılar
sağlamaktadır.
(http://www.stephaneprudhomme.com/index_files/ePR.htm)
İçerik ve haberler belirli bir hedef kitleye eskiye oranla çok daha hızlı ve doğrudan
ulaşabilmektedir. Sosyal medya, bloglar ve içerikleri sadece tanıtım amaçlı değil diyalog
yaratmak için de kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda dijital PR geleneksel halkla
ilişkilerle içerik pazarlamasının birleşiminden oluştuğunu söylemek mümkündür.
Dijital PR tarafından hedef kitleleriyle iletişim kurmak için kullanılan bazı araçlara ise
örnek olarak web sitleri, sosyal ağlar (networks), bloglar, online haber forumları, RSS,
elektronik basın odaları, akıllı telefon uygulamaları, arama motorları, podcast, elektronik
postalar vb. Verilebilir.
Dijital PR’ın amaç ve hedefleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
(http://www.stephaneprudhomme.com/index_files/ePR.htm)
Kurum ile hedef kitleleri adrasında bir birliktelik ve görevdaşlık oluşturmak
Kurum ile hedef kitleleri adrasında dialog kurmak.
Kurumun imajını pekiştirmek ve sağlamlaştırmak.
Rakiplerin strateji ve elektronik ortamdaki taktiklerini takip
Dedikodu ve söylentileri denetlemek
Online kriz yönetimine katkıda bulunmak.

5.2. Dijital PR Kampanyası Örneği: Clorox Çamaşır Suyu
PR Daily Digital PR and Social Media Awards 2012 ödülünü alan en iyi Dijital PR
Kampanyası Clorox çamaşır suyu markasına ait kampanyadır.
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100 yıla yakın bir süreden sonra Amerika’da çamaşır suyu satışları geleneksel
kullanıcılarının yaşlanmış olması nedeniyle düşmeye başlamıştır. Satışları arttırmak için
çamaşır suyunun yeni ve genç nesle yani bugünün ebeveynlerine ulaşmak gerekmektedir.
Clorox çamaşır suyu markası “Bleach It Away” (Çamaşır Suyuyla Beyazlat) isimli samimi ve
eğlenceli kampanyasıyla hayatın beyazlatılabilir anlarının altını çizmiştir. Böylece tüm
ebeveynlerin başından geçen şaşırtıcı ya da tiksindirici anların sadece çamaşır suyuna
bastırılıp beyazlatılarak yok edileceğini yani yeniden doğmuş gibi olunacağını vaat etmiştir.
Ebeveynler dağınık ve pis ya da karma karışık olan anları online olarak paylaşmalarına
rağmen durumun üstesinden nasıl geldiklerinden bahsetmemektedirler. Kayıp bir kahraman
söz konusudur ve bu sefer Colorox vasıtasıyla şaşırtıcı, utanç verici ya da tiksindirici anlar
eğlenceli hikayelerle yok olup gitmekte yani bembeyaz bir sayfa açmaktadır. Bu kampanyada;
yeni ebeveynlere kötü anlarının nasıl mutlu sonla biteceğini ve beyazlatmanın nasıl bu mutlu
sona katkı sunacağını göstermek için dijital platformlar ve sosyal medya ortamları
kullanılmıştır. Kısa bir süre içinde online hikayelerin binlerce beyazlatılarak çözüme
ulaşmıştır. En önemlisi de çamaşır suyu satışları artmış ve beyazlatıcı olarak çamaşır suyunun
tekrar gerçek hayatın kahramanı olduğu kanıtlanmıştır. (http://locamoda.com/work/cloroxbleach-it-away/)
Kampanyanın başarılı olmasının nedeni:
Kampanyanın amacı çamaşır suyu satışlarını arttırmaktır. Geleneksel çamaşır suyu
kullanıcılarının yaşlanmış olduğunun fark edilmesinden sonra çok fazla çamaşır suyu kullanmayan
bugünün ebeveynlerine odaklanmak gerekmektedir. Bu nedenle bu hedef kitlenin çok iyi tanınması
ve tanımlamanın iyi yapılması gereklidir. Hedef kitlenin büyük çoğunluğu 25 ile 35 yaş aralığında
ve X/Y kuşağındandır. Genellikle de derdini anlatmak, tavsiye almak ve hikâyelerini paylaşmak
(pis ve karmaşık olan hikâyeleri de dâhil, fakat genellikle çözümlerini paylaşmamakta) için sosyal
medyaya yönelmektedir. Bu durum; eğlenceli online başarısızlık hikayelerini çamaşır suyunu

85

kahraman olarak konumlandırarak başarı hikayelerine dönüştürmek için bir fırsat olarak
görülmüştür.

2012 yılının sonlarında Clorox’un ev ortamının dışındaki dijital ortamda tasarlayıp
gerçekleştirmiş olduğu kampanya Las Vegas’taki açık hava ilanı ile bir mikrositeyi
birleştirmiştir. Kullanıcılar site üzerinden “beyazlatılabilir anlar”ını girip yazmakta ve daha
sonra bu yazdıkları içerikler açıkhava ilan panolarında “beyazlatılmış” olarak yer almakta ve
kullanıcılara da billboard üzerindeki mesajlarının görselleri gönderilmiştir.
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Ebeveynlerin dağınıklıkları, pis ve tiksindirici olayları anlattığı (altına yapmak, kusmak
gibi) sosyal platformların ve online anlatıcıların araştırılmasıyla başlangıç yapılmıştır. Dijital
etkileşimi yüksek olan şanslı 11 kişi kendi beyazlatılabilir anlarını bloglar, Twitter ve Facebook,
viral videolar aracılığıyla Kendi Colorox hikâyelerini paylaşmışlardır. Ve takipçilerinin de ödüller
ve lekeleri nasıl çıkaracaklarına dair tavsiyeler karşılığında aynı şeyi yapması konusunda onları
cesaretlendirmişlerdir. Ayrıca “Bleach It Away” (Çamaşır Suyuyla Beyazlat) kampanyasında
seslendirmeler yapmışlar, ebeveyn olma, sorumluluklar, moda, güzellik, ev dekorasyon,
beslenme, evcil hayvan, yeme-içme ve annelere özel bloglarda da yer almışlardır. Clorox’un
Facebook’taki takipçileri tarafından en “beyazlatılabilir anlar”ın oylanmasına yönelik
yarışmalar ve ödüllü oyunlarla, anne ve babaların Clorox online ortamda yer almaları
sağlanmıştır.
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Bunu yanı sıra yeni anne olmuş yazar Bethenny Frankel ile dağınık ve pis anlar
hakkında konuşmak için bir dizi online video çekimleri yapılmıştır. Gece programının ev
sahibi Jimmy Kimmel canlı olarak televizyonda ve online ortamda bir tüketiciyi programında
ağırlamış ve markanın X/Y kuşağına ulaşmasında yardımcı olmuştur.
Program başarılı bir şekilde tartışmayı yürütmüştür. Sosyal medyadaki Clorox Bleach
çevrimiçi yürütülen tartışma ve diyaloglar %38 artmıştır. 83 milyondan fazla medya
etkileşimi gerçekleşmiş ve bunun yaklaşık 13 miyonu sosyal medya üzerindeki
etkileşimlerden oluşmuştur. #BleachItAway hashtag ile 2500 mention edilmiş yani
bahsedilmiş, 21,670 hikaye paylaşılmış ve 35 etkileşimci blog içeriği yayınlanmıştır. Böylece
ev ortamındaki dağınık ve pislik çevrimiçi diyaloga taşınmış ve Clorox Bleach Çamaşır
suyunun dijital platformdaki varlığı artmıştır. 13 haftalık program süresince Colorox, X/Y
kuşağındaki kullanıcıları da içeren yeni tüketiciler arasındaki satışlarını önemli derecede
arttırdığı gözlenmiştir. (http://bleachitaway.clorox.com)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İçerik ve haberler belirli bir hedef kitleye eskiye oranla çok daha hızlı ve doğrudan
ulaşabilmektedir. Sosyal medya, bloglar ve içerikleri sadece tanıtım amaçlı değil diyalog
yaratmak için de kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda dijital PR geleneksel halkla
ilişkilerle içerik pazarlamasının birleşiminden oluştuğunu söylemek mümkündür.
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Bölüm Soruları
1)

Dijital PR’ın amaç ve hedefleri nelerdir?

2)

Dijital PR tarafından hedef kitleleriyle iletişim boyutu nasıl değişmiştir ?

3) Clorox çamaşır suyu markasının yürüttüğü kampanyanın ismi nedir? Kamanya
neden başarılı olmuştur?
4)

Clorox çamaşır suyu markasının yürüttüğü kampanyanın hedef kitlesi kimdir?

5) Dijital PR ile ilgili doğru olan ifadeleri işaretleyiniz.
( ) ePR ya da Online PR olarak da olarak adlandırılır
( ) Geleneksel halkla ilişkilerle içerik yönetiminin sosyal medya ortamında
birleştirilmesi
( ) Geleneksel halkla ilişkilerle araştırmanın sosyal medyaya entegre edilmesi
( ) Reklam kampanyasının sosyal medya ortamında sunulması
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6. DİJİTAL ALANDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Dijital Alanda Halkla İlişkiler Uygulama Örnekleri
6.1.1. Twitter:
6.2. Twitter’da Başarılı Bir Hashtag, Twitter Kampanyası: Purina: #PetsAtWork
6.3. Türkiye’de Başarılı Twitter Kampanyası: Ing Bank Türkiye Kampanyası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Twitter halkla ilişkiler amaçlı kullanımı için neden gereklidir?

2)

Halkla ilişkiler kampanyasında Twitter nasıl kullanılmalıdır?

3)

Purina hayvan maması markasının yürüttüğü Twitter kampanyası nedir?

4)
Purina hayvan maması markasının yürüttüğü Twitter kampanyasının başarılı
olma nedeni nedir?
5)

Ing Bank Türkiye kampanyasının başarılı olma nedeni nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dijital Alanda Halkla
İlişkiler uygulamalarını
kavrayabilmek.
Twitter’ın Halkla İlişkiler
klampanyalarında uygulama
örneklerini saptayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Dijital Alanda Halkla İlişkiler



Twitter



Dijital Alanda Halkla İlişkiler ugulama örnekleri



Twitter kampanyaları
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Giriş
Twitter, gerek tüketiciler gerekse iş dünyası tararından bir keşif ve araştırma araçlı
olarak kullanılan ve bu amaçla kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir araç olmuştur. Halkla
ilişkiler faaliyetleri için de sadece potansiyel müşterilere erişim amaçlı değil, diğer hedef kitle
ve paydaşlara örneğin gazetecilere erişimine kolaylık sağlaması açısından da kullanılması
gereken bir sosyal medya aracıdır. Twitter’ı etkin ve etkili bir şekilde kullanmak; bugünün
dijital dünyasında rakip markaları geçip insanların markayla özdeşleşmesinin nasıl mümkün
olduğuna iyi bir örnek olacaktır.
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6.1. Dijital Alanda Halkla İlişkiler Uygulama Örnekleri
6.1.1. Twitter
Twitter, gerek tüketiciler gerekse iş dünyası
olarak kullanılan ve bu amaçla kullanımı gittikçe
potansiyel müşterilere yönlendirilecek bir araç
yayınlandığını ve neler konuşulduğunu takip etmek
olmuştur.

tararından bir keşif ve araştırma araçlı
yaygınlaşan bir araç olmuştur. Sadece
değil aynı zamanda sektörde neler
için de faydalanılması gereken bir araç

Halkla ilişkiler faaliyetleri için de sadece potansiyel müşterilere erişim amaçlı değil,
diğer hedef kitle ve paydaşlara örneğin gazetecilere erişimine kolaylık sağlaması açısından da
kullanılması gereken bir sosyal medya aracıdır. Twitter, halkla ilişkiler kampanyaları
aracılığıyla imaj ve itibar yönetimi için de kullanılabilmektedir. Twitter’ı etkin ve etkili bir
şekilde kullanmak; bugünün dijital dünyasında rakip markaları geçip insanların markayla
özdeşleşmesinin nasıl mümkün olduğuna iyi bir örnek olacaktır.
(http://www.fourthsource.com/social-media/utilising-twitter-for-pr-purposes-13385)
Sosyal medya çalışmalarının etkinliğini maksimize etmek için yöneticiler sosyal medya
kampanyalarını hayata geçirirken sosyal medya yaşamının iki önemli gerçeğinin bilincinde
olmalıdır.Öncelikle, tüketicilerin çevrimiçi deneyimleri üzerinde çok daha fazla kontrol sahibi
olduğu kesinlikle doğru da olsa yöneticilerin de markanın sosyal medya katılımına ilişkin kurallar
ve çerçeve üzerinde hatırı sayılır bir kontrol sahibi olmaları –ve bu kontrolü kullanmaları- gerekir.
Örneğin bir yönetici şirketin markasına tahsis edilmiş bir bloga kimlerin post yazabileceğini
kontrol edebilir. Daha genel olarak, yöneticiler tüketicilerin sosyal medya uzamında markalarıyla
nasıl bağlantı kuracağına ilişkin kurallar ve katılım çerçevesi üzerinde en azından bir ölçüde
kontrol sahibidir.
İkincisi yöneticiler sosyal medya ortamının son derece dinamik ve hızla evrimleşmekte
olduğunu bilmelidir. Bu bariz görünse de, kampanyaların tasarlanması ve uygulanması sırasında
çoğu zaman göz ardı edilir. Çoğu yönetici halen sosyal medyaya pratikler –ve tüketici davranışlarıbüyük oranda sabitmiş gibi yaklaşmaktadır. Sosyal medya konusunda bilgili yöneticiler bunun
doğru olmadığını bilir, ama tüketicilere ve potansiyel tüketicilere nasıl ulaşılabileceğine ilişkin
geleneksel inanışlarını kolay kolay kaybetmemektedir.
Tüketicilerin etkileşimlerinin içeriği büyük oranda yöneticinin kontrolü dışında olsa da, bu
etkileşimi kolaylaştırmak üzere çerçeveyi kurmak kesinlikle kendi kontrollerindedir.
Yöneticilerin sosyal medya kampanyalarını tasarlama, başlatma ve aktif olarak yönetme
biçimleri tüketicilerin katılım ve etkileşim gösterip göstermeyeceği ve bunu ne şekilde yapacağı
üzerinde büyük bir rol oynar. Konuya hakim yöneticiler bir geri besleme döngüsü olduğunu anlar.
Sosyal medya kampanyası başladığında arkalarına yaslanıp oturmazlar. Bunun yerine dikkatle
kulak kabartırlar, çünkü bilirler ki tüketiciler kampanyayı salt "tüketmekle" kalmaz, kampanya
hakkında yorum yapabilir (“oluşturma”), onu arkadaşlarıyla ve diğer herkesle paylaşabilir
(“bağlantı”) ve kampanya hakkındaki sansürlenmemiş düşüncelerini herkes tarafından
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görülebilecek şekilde sunabilir (“kontrol”). Ve bu kulak kabartma aksiyona dönüşmelidir. Örneğin
bir tüketici yöneticinin bloguna bir soru post ederse, şirkette yüzü tanınan biri soruyu
yanıtlamalıdır. Bir video yüklenirse biri Twitter akışındaki yorumları izlemeli ve sorunlar çıkması
halinde gereğini yapmak üzere hazırlıklı olmalıdır. (Donna L. Hoffman ve Marek Fodor,2010)

6.2. Twitter’da Başarılı Bir Hashtag, Twitter Kampanyası: Purina:
#PetsAtWork

( http://www.purina.com/better-with-pets/pets-at-work)
Amerika’da evcil hayvanı olan insanların hayvanlarını iş ortamına getirebilmesine
yönelik Evcil Hayvanlar İşte (Pets At Work, PAW) adı altında küçük bir grup tarafından
kişisel çabalarla ortaya atılmış bu fikre Purina hayvan mamasının açık bir şekilde destek
olduğunu göstermek amaçlanmıştır. Evcil hayvanlar ve sahipleri arasındaki yakın ilişkiyi
anlayan bir şirket olarak Purina, onların birlikte sağlıklı ve uzun bir hayatı paylaşmalarını
sağlamayı kendine görev edinmiş, böylece ofis ortamında da hayvan dostu olduğunu
göstermeyi hedeflemiştir.
Purina markasının küçük, insani, kişisel ve gerçekçi olarak konumlandırılması ihtiyacı
hissedilmiştir. Bunun için markaya olan güveni inşa etmek ve Hayvanlar İşte içeriğiyle
Purina’nın sosyal medyada yer alması gerektiği düşünülmüştür.
İlk olarak hayvan severlerin en çok konuştukları konuları tespit etmek ve Purina’ın
bunlara değer verdiğini göstermek için bir süreç yaratılmıştır. Daha sonra hızlı bir şekilde
uzman içerikler oluşturulmuş ve #PetsAtWork hakkında konuşan insanlara doğrudan tweetler
atılmıştır. Para ödenerek kullanılan tek medya olan ünlülerin attığı tweetler bu konuşmaları
hızlandırmada oldukça yardımcı olmuştur.
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Kampanyanın başarılı olmasının nedeni:
Purina’nın mesajı konuyla oldukça ilgili olan küçük ölçüdeki hedef kitleye çok hızlı
bir sürede ulaşmıştır. Marka, rakiplerini hariç tutarak Hayvanlar İşte konusu etrafında
konuşmayı sahiplenmiştir. Kampanyada toplamda 258 tweet atılmıştır. Sonuçlar oldukça
şaşırtıcı ve etkileyicidir:
• retweet oranı %89
• gönderilen tweetlere verilen yanıtların oranı %117
• önce ve sonrasında (pre/post) marka itibarında %326% artış
• marka tarafından oluşturulan (Twitter) içeriğe 3,382,006 izlenim, etkileşim
Retweet ve yanıtların oranı hem Purina için hem de diğer sektörler için ortalama
rakamları fazlasıyla aşmıştır (@NYTimes). Kampanya bunun yanı sıra markanın web
sitesindeki (purina.com) içeriğin fark edilmesini de sağlamıştır ve siteyi ziyaret edenlerin
sayısı %34 artmıştır

6.3. Türkiye’de Başarılı Twitter Kampanyası: Ing Bank Türkiye
Kampanyası
(http://sosyalmedya.co/ing-bank-turkiye-twitter-basari-hikayeleri/)
ING Bank Türkiye‘nin televizyonla Twitter‘ı birleştiren kampanyası Twitter
tarafından başarı hikâyesi seçilmiştir. Survivor Türkiye yarışmasının sponsorlarından olan
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ING Bank Türkiye program sırasında başlattığı #BirTweetimeBakar isimli kampanyasıyla
kredi satışlarını %52,3 oranında artırmıştır
En fazla izlenen TV programlarından Survivor’ın sponsorluğunu üstlenen ING Bank
Türkiye, etkileşimi artırmak, daha fazla ihtiyaç kredisini tüketicilerle buluşturmak ve daha
fazla müşteri kazanmak için Twitter hesabından bir kampanya başlatmıştır. Bunun için
programın 26 Mayıs günü yayınlanan bölümünde kullanıcıların tweet’leriyle ihtiyaç
kredisinde faiz oranını indirebileceğini hem TV hem de Twitter hesabından duyurmuştur.

http://sosyalmedya.co/ing-bank-turkiye-twitter-basari-hikayeleri
Bunun için #BirTweetimeBakar isimli bir hashtag belirleyen banka, kullanıcıların
program süresince bu hashtag ile attığı tweet’lerle faiz oranını düşürerek kendilerinin
belirlemelerini sağlamıştır. Kampanyayı promosyonlu tweet’lerle de destekleyen ING Bank
Türkiye bunları zengin görsellerle süsleyerek kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarmıştır.
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Survivor bölümü boyunca kampanyayı Twitter ve TV’den köpürten banka, program
bittiğinde kullanıcı tweet’leri sonucunda ihtiyaç kredi faizinin %0,88′den %0,48′e düştüğünü
yine Twitter hesabı üzerinden duyurmuştur. Böylelikle ING Bank Türkiye TV ile Twitter’ı
entegre ederek kullanıcı etkileşimini artırmış oldu ve sonuç olarak kullanıcıların belirlediği
%0,58 faizli ihtiyaç kredisi sunma sözünü tutmuştur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yöneticilerin sosyal medya kampanyalarını tasarlama, başlatma ve aktif olarak yönetme
biçimleri tüketicilerin katılım ve etkileşim gösterip göstermeyeceği ve bunu ne şekilde yapacağı
üzerinde büyük bir rol oynar. Konuya hakim yöneticiler bir geri besleme döngüsü olduğunu anlar.
Sosyal medya kampanyası başladığında arkalarına yaslanıp oturmazlar. Bunun yerine dikkatle
kulak kabartırlar, çünkü bilirler ki tüketiciler kampanyayı salt "tüketmekle" kalmaz, kampanya
hakkında yorum yapabilir (“oluşturma”), onu arkadaşlarıyla ve diğer herkesle paylaşabilir
(“bağlantı”) ve kampanya hakkındaki sansürlenmemiş düşüncelerini herkes tarafından
görülebilecek şekilde sunabilir (“kontrol”).
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Bölüm Soruları
1) Halkla ilişkiler kampanyalarında Twitter kullanımının sağladığı avantajların
hangisi yanlıştır?
a)Hedef kitle ve paydaşlara erişim
b)İtibar ve imaj yönetimi
c )Basın bülteni yazımı
d ) Yalan yanlış blginin yayılmasının engellenmesi
e)Potansiyel müşterilere erişi
Doğru Cevap:D
3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın halkla ilişkilere sunduğu faydalardan biri
değildir?
a) Hedef pazarın ilgisinin ne olduğunu öğrenme
b) Destekçilere odaklanma, onları harekete geçirme
c) Tüketici davranışlarını inceleme
d) Sosyal medyayı kullanma
e) Rakipleri izleme
Doğru cevap: D
4. Sosyal ağ sitelerini kullanarak halkla ilişkilerde başarılı olmak için gerekli koşullardan
hangisi yanlış verilmiştir?
a) Ürün lideri olmak
b) Doğru ve şeffaf olmak
c) Kolay bulunmayı sağlamak
d) Spesifik bir izleyiciyi hedeflemek
e) Katılım sağlamak
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Doğru cevap: A
6. Survivor’ın sponsorluğunu üstlenen ING Bank ‘ın yaptığı kampanyanın amacı neydi?
a)
b)
c)
d)
e)

Banka tanıtımı
Sponsorluk çalışması
Kriz iletişimi
Sosyal sorumluluk
İhtiyaç kredisi dağıtmak
Doğru cevap: E

7) Purina, PetsAtWork kampanyasını hangi sosyal medya aracını kullanmıştır? (Z)
a) Twitter
b) Facebook
c) Instagram
d) Linkdın
e) Youtube
Doğru cevap: A
8) Purina, PetsAtWork kampanyası hangi ülkede yapılmıştır?
a) Almanya
b) Amerika Birleşik Devletleri
c) Japonya
d) İngiltere
e) İrlanda
Doğru cevap: B
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9)Sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı çeşitli avantajlardan biri aşağıdakilerden
hangisi değildir? (Z)

a) sosyal sorumluluk projelerini geniş kitlelere yayma imkanı sunar
b) işletmelerin doğru hedeflere ulaşmalarını sağlamaktadır
c) en maliyetli ve zahmetli yöntemlerden biridir
d) Sosyal ağlarda kontrol kişinin elindedir
e) işletmeler için ölçümleme yapabilme olanağı sağlarlar
Doğru cevap: C
10) %89 Purina, PetsAtWork kampanyasının retweet oranı kaçtır? (K)
a) %80
b) %77
c) %89
d) %20
e) %25
Doğru cevap: C
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7. DİJİTAL ALANDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA
ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Dijital Alanda Halkla İlişkiler Uygulama Örnekleri
7.1.1. Facebook
7.2. Başarılı Bir Facebook Kampanyası Örneği: SüngerBob KareŞort Vinç Kullanma
Becerisi Oyunu
7.3. Viral Reklam Videoları:
7.3.1. Başarılı Bir Viral Video: Dancing Pony:
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Facebook halkla ilişkiler amaçlı kullanımı için neden gereklidir??

2)

Halkla ilişkiler kampanyasında Facebook nasıl kullanılmalıdır?

3)
Nickelodeon’da yayınlanan SüngerBob KareŞort çizgi filmi için yürütülen
Facebook kampanyası nedir?
4)
SüngerBob KareŞort çizgi filmi için yürütülen Facebook kampanyasının başarılı
olma nedeni nedir?
5)

Viral video nedir ve Dancing Pony viral videosunun başarılı olma nedeni

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Halkla ilişkiler
kampanyasında Facebook
bir iletişim aracı olarak
önemini belirleyebilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Halkla ilişkiler
kampanyasında Facebook
kampanyalarının başarılı
olması için ihtiyaç duyulan
kriterler hakkında bilgi
sahibi olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Facebook ve Halkla ilişkiler kampanyası



Viral video



Facebook kampanyası
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Giriş
Halkla ilişkiler stratejilerine Facebook’un dahil edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Sosyal
medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde yer almak ve halkla ilşkiler faaliyetlerini buralardan
da yürütmek gerekmektedir. Facebook yürütülecek tanıtım faaliyetlerinde bir halkla ilşkiler
uzmanı için önemli bir araçtır
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7.1. Dijital Alanda Halkla İlişkiler Uygulama Örnekleri
7.1.1. Facebook
Kuruluşlar üzerinde sosyal medya araçlarının etkileri kesin olarak tanımlanamasa da
yarattığı değişim hızını halkla ilişkiler uygulayıcılarıda göz ardı etmemelidir.
Sosyal medya araçları kullanılmaya başlandığı günlerden beri halkla ilişkiler
uygulamaları üzerinde güçlü bir etki yaratmıştır. Bu etki, sosyal medya araçları değiştikçe
halka ilişkiler uygulama alan ve şekilleri değişik formlara bürünmekte; mesajlar, görüntüler,
ses ve video gibi mesaj panoları, fotoğraf paylaşımı, rss, video paylaşımı gibi yeni mecralarda
yeni stratejiler oluşturulmak zorunda kalınmaktadır. Uluslararası bir iletişim birliği olan
International Association of Business Communicators’un yaptığı bir araştırmaya göre internet
kullanıcılarının yarısından fazlası sosyal ağlara katılmaktadır. Sosyal ağlar, yaratıcılık ve
paylaşım alanlarında en önemli platform haline gelmiştir. Aynı araştırmada internet
kullanıcılarının yaklaşık %75‘inin blog okuduğu tespit edilmiştir (Wright ve Hinson, 2009).
Çoğu halkla ilişkiler uygulayıcısı bloglar dünyasını; paydaşlarına hitap edebilecekleri
yeni bir araç, seslerini daha fazla duyurabilecekleri yeni bir yöntem olarak görmektedirler.
Halkla ilişkiler uygulayıcıları bir ürünün tanıtımı ya da hedef kitlelerle sadece iletişim kurma
yaklaşımlarını bile yeniden gözden geçirmelidirler (Paine, 2007:3).
İnternet ve özellikle sosyal medya zor kabullenilmesine rağmen, birçok geleneği ve
inancı derinden sarsmaktadır. Kurum içi iletişim ve kurum dışı iletişim önemli ölçüde
değişime uğramıştır. Bir zamanlar kurumlar yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir yapıyla
yönetilmekteydi. Bölümler arası iletişim yöneticiler aracılığıyla sağlamaktaydı. Bugün ise eposta, anlık yazışma ve diğer internet araçlarının kullanımıyla iletişimin biçimi değişmiştir.
Sosyal medya araçları; zaman ve mekân sınırlaması olmadan, kullanımı kolay, kullanıcı
odaklı, kullanıcıların görüşlerini paylaşabilecekleri ve birbirine hızlı bir şekilde
bağlanabileceği bir ortam sağlamaktadır. Sosyal medya ortamlarında kontrol, kurumlardan
bireylere doğru geçmiştir. Çünkü kullanıcılar kendi seçimleri doğrultusunda hareket
edebilmektedir (Scott, 2009:76- 77).
Sosyal medya araçları, kullanıcıları geri bildirimde bulunmaya teşvik ederek bilginin
yayılmasına, paylaşılmasına, yorumlanmasına ve değerlendirilmesine izin vermektedir.
Sosyal medya araçları ile iletişim hızlı bir şekilde gerçekleşmekte ve etkili çift yönlü bir
iletişim ortamı sağlanmaktadır.
Günümüzde kuruluşlar hedef kitlelerini, kampanyalarından, hizmetlerinden ve
ürünlerinden, haberdar edebilmek için sosyal medya araçlarını altarnatif kanallar olarak
görmektedir. Dünyada ve ülkemizde milyonlarca kişinin Facebook, Twitter, gibi sosyal ağlara
olan ilgisi kuruluşları yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Sosyal medya bir taraftan
kuruluşların hedef kitlelerini genişletirken diğer taraftan hedef kitleleri birbirleriyle daha önce
hiç olmadığı kadar yakınlaştırmaktadır. Sosyal paydaşların büyük çoğunluğunun
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(tüketiciler,iş ortakları,bayiler,rakipler) bu mecrada yer alması, kuruluşların pazarlama ve iletişim
stratejilerini bu yöne kaydırmaktadır.
Sosyal medya, kuruluşların doğrudan hedef kitleleri ile iletişim kurulabildikleri, onların
yorum, eleştiri ve beklentilerini elde edebildiği en etkili mecradır. Bu nedenle gün geçtikçe
geleneksel medya yanında sosyal medya üzerinden yapılan iletişim kampanyalarının oranın arttığı
görülmektedir. Geleneksel medyada yapıldığı gibi bu mecra üzerinden de önce hedef kitle
belirlenmekte, amaca uygun bir kampanya hazırlanmakta ,kampanyanın etkili olabileceği sosyal
medya kanalı belirlenmektedir. Geleneksel medyadan farklı olarak geri dönüşüm süreci daha hızlı
olmakta ve kampanya sırasında kullanıcıların tepkileri anında gözlemlenmektedir. Eğer kuruluşlar
doğru zamanda doğru stratejiyi uygun sosyal medya kanalına yerleştirebilirse başarı elde
edebilmektedir.
Halkla ilişkiler stratejilerine Facebook’un dahil edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Sosyal
medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde yer almak ve halkla ilşkiler faaliyetlerini buralardan
da yürütmek gerekmektedir. Facebook diğer sosyal medya araçlarına göre çok daha fazla
kişisel bir araçtır ve pek çok kişi içinde kullanım açısından ilk sırada tercih edilmektedir. Bu
nedenle markaların bizzat bireylerle olan iletişiminde içten ve birebir yönü olduğu
unutulmamalıdır.
Facebook yürütülecek tanıtım faaliyetlerinde bir halkla ilşkiler uzmanı için önemli bir
araçtır. Araştırma yapıldıktan ve hedef kitlenin özellikleri belirlendikten sonra ve hedef
kitlenin dikkatini çekecek içerik planını geliştirip markayı takip etmesini sağladıktan sonra
kurumun tanıtımın gerçekten yapılmasına başlamak gerekir. Bu bağlamda Facebook halka
ilişkiler için önemli bir araç haline gelmektedir, ancak dikkatli bir şekilde oluşturulmuş
mesajlarla doğru hedef kitleye erişmek için Facebook’un barındırdığı kişisel doğasını göz
önünde bulundurmak ve etkileşimlerin kişisel doğasına saygı göstermek önemli bir hal
almaktadır. (http://blog.prnewswire.com/2011/08/09/facebook-for-public-relations/)

7.2. Başarılı Bir Facebook Kampanyası Örneği: SüngerBob KareŞort
Vinç Kullanma Becerisi Oyunu
6. Annual Shorty Industry Awards Nominee, En İyi Facebook Yarışması ödülünü alan
Nickelodeon’da yayınlanan SüngerBob KareŞort çizgi filminin uyarlanan kampanya başarılı bir
Facebook oyunu yaratmıştır. SüngerBob KareŞort çizgi filmi, hayranlarına eğlenceli bir şekilde
ulaşmak için iStrategyLabs tarafından gerçek bir vinç yaratılmış ve kullanıcıların Facebook
aracılığıyla internet üzerinden vinci kontrol edebilmeleri imkanı sağlanmıştır.
(http://istrategylabs.com/work/nickelodeons-spongebob-skill-crane/)
İki hafta boyunca Facebook sayfasını ziyaret edenler bu oyunu oynayabilmiş ve bir
şanslı kazanan gerçek hayatta vinci kontrol etmek için bilgisayarda oynaması gerekmiştir.
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Bu kampanyanın temel hedefi insanların dijital eylemlerinin gerçek hayatta etkileri
olduğuna dair onları ikna etmektir. Bu da ödüllerle dolu gerçek bir vince bakan kameradan
gelen görüntülerle canlı bir video çekilmesi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonra da bu
görüntüler, vincin dijital ortamdaki web tabanlı versiyonuna yerleştirilmiştir.
Gerçek vincin yan odada olmasına rağmen ve bunu görebilmelerine rağmen, kullanıcı
testleri sırasında birçok katılımcı canlı yayın içeriğinin bilgisayar tabanlı olduğunu
düşünmüştür. Yetenek Vinci (Skill Crane) başarılı olmuştur çünkü ziyaretçiler gerçek
Yetenek Vincini kendi başlarına kontrol edebilmişlerdir.
Kampanyanın başarılı olmasının nedeni:
Bu kampanya daha önce hiç yapılmamış bir şeyi temsil etmektedir: gerçek zamanlı
pazarlamanın sınırlarını zorlamak ve “yarışma” kavramını yeniden tanımlamak. Bu da
zorluğun paylaşılmasından ileri gelmektedir.
Kullanıcılar içinse kullanması kolay ara yüzü ziyaretçilere vinci kontrol etme, ödüller
kazanma ve bilgisayarlarından her şeyi canlı olarak görüp kontrol etmeleri için bir şans
yakalamalarını sağlamıştır.
Bu kampanya online/offline ya da dijital/fiziksel pazarlama arasındaki sınırların
ortadan kalktığına dair gerçek bir örnek olmuştur. Facebook kampanyası olarak gerçek
zamanlı bir pazarlama oyunu ve hem dijital hem de deneysel pazarlamayı da içinde
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barındırmıştır. Kampanya sonucunda 1300 oyuncu ve 50.000’i aşkın sayfa ziyareti
gerçekleşmiştir.

7.3. Viral Reklam Videoları
Sosyal Medya’da farkındalık yaratmak ve tanınmak için yapılabilecekler listesinde
Facebook uygulamaları, Twitter kampanyaları gibi hemen hemen her markanın yaptığı online
pazarlama teknikleri yer almaktadır. Ancak online pazarlama ve itibar açısından yapılabilecek
en iyi Sosyal Medya kampanyası: Viral reklam videolarıdır. Viral reklam vidoları adından da
çıkarabileceğimiz gibi “Virüs” gibi yayılan bir pazarlama metodudur. Viralliği çok iyi olan
reklamlar, içlerinde bir yerde taşıdıkları şirketlerinin logosunu ya da adını kulaktan kulağa
dolaştırıp E-WOM(Word Of Mouth) etkisi yaratmaktadırlar.
Viral reklam videolarını iki başlık altında toplayabiliriz: Şirket tarafından yapılan
videolar ve şirket tarafından yapılmamış gibi gösterilmeye çalışılan videolar. Tabi ki en
başarılı viral reklam videoları, şirket tarafından yapılmamış gibi gösterilmeye çalışılan
videolardır. Türk Hava Yolları’nın “İnanılmaz Evlenme Teklifi” adlı videosu ve
Gittigidiyor.com’un “Eski Sevgilinin İntikamı” videosu Türkiye’de yapılmış en başarılı viral
reklam videolarındandır. Yurtdışında ise Smart Water’ın “Jennifer Aniston Sex Tape” virali,
başarılı viral reklam videosu örneklerindendir. Listeyi Heineken, Samsung gibi markalarla
genişletmek
mümkündür.(http://www.nedensosyalmedya.com/dancing-pony-ve-viralvideo#sthash.8G7K5MWC.dpuf)
İyi tasarlanmış bir sosyal medya kampanyasında, tüketiciler muhtemelen viral
videoları yayacak, ilave markayla ilişkili içerik oluşturacak, marka hakkında tweet atacak ve
deneyimleri hakkında Facebook’a yazacaktır. Bu gibi sosyal medya davranışlarını yansıtan
sosyal ölçüm yöntemleri salt pazarlamacıların sosyal medya çalışmalarının gerçek ödüllerini
ölçmesine olanak verdiklerinden değil aynı zamanda pazarlamacıların dikkatini hem markanın
hem de çevrimiçi müşterinin amaçlarını hesaba katan sosyal medya stratejilerine
odakladıklarından önemlidir.
Sosyal medyanın etkinliğinin iyileştirilmesi konusunda son derece iyimser olmak için
nedenler vardır. Sosyal Web son derece ölçülebilir bir ortamdır ve bir yöneticinin ürün
değerlendirmelerinin, blog postları ve yorumlarının, retweetlerin ve şirketin sosyal paylaşım
çizelgelerindeki görünümlerin sayısını ölçmesi görece basittir. Aynı zamanda yöneticiler çoğu
zaman alışveriş sitelerinin bağlantılarına tıklanma sayılarını ölçebilir, online satışa yol açma
veya dönüşme oranını da ölçebilir. Davranışların tamamen ve doğru bir şekilde izlenemediği
durumlar (çevrimdışı satışlar veya çevrimdışı kulaktan kulağa aktarım gibi) halen var olmakla
birlikte, dikkatle planlanan sosyal medya kampanyalarının müşterilerin bir şirketin
markalarına yaptıkları çevrimiçi yatırımların görece kolay ve düşük maliyetli ölçümü için
harikulade fırsatlar sunacaktır.
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7.3.1. Başarılı Bir Viral Video: Dancing Pony
2013 yılının en iyi viral reklam video adayı olarak gösterilmiştir: Wieden+Kennedy
reklam ajansının tasarlayıp ödüllü yönetmen Dougal Wilson’ın yönettiği Dancing Pony iki ay
gibi kısa bir sürede yaklaşık 6,500,000 kere izlenmiş ve birçok televizyon kanalında haberi
yayınlanmıştır. Videonun sonunda ise İngiltere menşeili bir mobil servis sağlayıcı şirketi olan
“Three”nin logosu görülmektedir. YouTube istatistiklerine göre 6 buçuk milyon kişi bu
videoyu izlemiştir ki bu da “Dancing Pony”nin ne kadar başarılı bir viral video olduğunun
göstergesidir.

Videoda ”Shetland Pony” isimli çılgın bir midilli Fleetwood Mac’in şarkısıyla dağ,
ova, bayır demeden dans etmekte ve videonun ilerleyen saniyelerinde “Moonwalk” yani ay
yürüyüşü dansını yapmaya başlamaktadır. Ayrıca videonun içine birkaç ince espri de
serpiştirilmiştir.
(http://www.nedensosyalmedya.com/dancing-pony-ve-viralvideo#sthash.8G7K5MWC.dpuf)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal medyanın etkinliğinin iyileştirilmesi konusunda son derece iyimser olmak için
nedenler vardır. Sosyal Web son derece ölçülebilir bir ortamdır ve bir yöneticinin ürün
değerlendirmelerinin, blog postları ve yorumlarının, retweetlerin ve şirketin sosyal paylaşım
çizelgelerindeki görünümlerin sayısını ölçmesi görece basittir. Aynı zamanda yöneticiler çoğu
zaman alışveriş sitelerinin bağlantılarına tıklanma sayılarını ölçebilir, online satışa yol açma
veya dönüşme oranını da ölçebilir.
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Bölüm Soruları

Bölüm Soruları
1) Halkla ilişkiler stratejilerine Facebook’un dâhil edilme nedenleri nelerdir?
a) İlk kullanılan mecra olması
b Kapalı bir mecra olması
c) çok daha fazla kişisel olması, birebir her hedef kitleye ulaşma imkanı vermesi
d) Video izlenebilmesi
e) Eğlence aracı olması
Doğru Cevap: c
2) Facebook üzerinden yürütülen bir halkla ilişkiler kampanyasında en önemli unsur
nedir?
a) İçeriği sadece kurumlar ya da kuruluşların belirlemesi
b) Kullanıcılar uygulamalar üzerinden sürekli etkileşimhalinde olması
c) hedef kitlenin dikkatini çekmek
d) Tek yönlü iletişim kurmak
e) Facebook’un barındırdığı kişisel doğasını göz önünde bulundurmak ve
etkileşimlerde kullanıcıların sunduğu içeriği dikkate almak
Doğru Cevap: E
3) SüngerBob KareŞort kampanyasının amacı nedir?
a) Yeni ürün tanıtımı
b) insanların dijital eylemlerinin gerçek hayatta etkileri olduğuna dair onları ikna
etmek
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c) pazarı büyütmek
d) potonsiyel müşterilere ulaşmak
e) Müşterileri eğlendirmek
Doğru Cevap: B

4) SüngerBob KareŞort kampanyasının başarılı olma nedeni nedir?
a) Offline bir kampanya olması
b) Belli bir hedef kitleye hitap etmesi
c) gerçek zamanlı pazarlamanın sınırlarını zorlamak ve “yarışma” kavramını yeniden
tanımlamak sosyal medya araçlarını kullanması
d) Online olması
e) Kulaktan kulağa aktarılması
Doğru Cevap: C
5) Viral video reklamı konusunda aşağıdakişerden hangisi yanlıştır?
a ) Virüs gibi yayılan bir pazarlama metodudur
b ) Reklamlar şirketlerinin adını ve logosunu kulaktan kulağa dolaştırır
c) Online pazarlama ve itibar açısından yapılabilecek en iyi sosyal medya
kampanyasıdır
d)Çevrimdışı satışlar veya çevrimdışı kulaktan kulağa aktarımlar
e) Alışveriş sitelerinin bağlantılarında tıklanır
Doğru Cevap: E
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6) Dancing Pony kampanyası hangi yıl yapılmıştır?
a) 2010
b) 2011
c) 2009
d) 2013
e) 2007
Doğru Cevap: D
7) Dancing Pony kampanyası kaç kere izlenmiştir?
a)2000
b) 6.500.000
c)1000
d)2500
e)10.000.00
Doğru Cevap: B

8) Facebook
işaretleyiniz.

reklam uygulamaları ile ilgili olan özelliklerden hangisi yanlıştır

a) Uygulama içeriklerinde resim, video, logo vb. yaratıcı çalışmalar kullanılabilir
b) Az sayıda hedef kitleye ulaşılır
c) Standart, Like ve Event şeklinde üç farklı içerik modeli uygulanır
d) Kullanıcıların markayla etkileşime girmesini sağlar
e) Like, Event, Poll ve Video şeklinde dört farklı içerik modeli uygulanır
Doğru Cevap: B
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9) Dancing Pony kampanyasını kaç kişi izlemiştir?
a) 10 milyon
b) 2milyon
c) 3 bin
d) 6.5milyon
e) 5bin
Doğru Cevap: D
10) Dancing Pony kampanyası ne tür bir ürün kampanyasıdır?
a) İÇecek
b) Mobil Ağ
c) Mobilya
d) Şampuan
e) Çikolata
Doğru cevap: B
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8. SOSYAL AĞLARIN HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK
KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Sosyal Ağların Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Kullanılması
8.2. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Bloglar
8.2.1. Blogların Güçlü Yönleri
8.2.2. Blogların Zayıf Yönleri
8.3. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter
8.4. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Paylaşım Ağları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanılabilir?

2)

Blogların güçlü yönleri nelerdir?

3)

Blogların zayıf yönleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal ağların, Twitter’ın
halkla ilişkiler aracı olarak
önemini belirleyebilmek

Blogların halkla ilişkiler
uygulamalarında başarılı
olması için ihtiyaç duyulan
kriterler hakkında bilgi sahibi
olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal ağlar



Sosyal ağ siteleri



Halkla ilişkiler



Bloglar



Twitter
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8.1. Sosyal Ağların Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Kullanılması
Facebook gibi sosyal ağlar, işletmeler için yeni ve alışılagelmişin dışında bir mecradır.
Bugüne kadar bilinen web uygulamalarının da dışındadır. Ancak sosyal ağları doğru
çözümlemek ve doğru stratejilerle, doğru mesajlarını doğru paltformlarda verebilmek kararı
işletmeleri fark yaratarak başarıya ulaştıracaktır. Türkiye’deki ve Dünyadaki tüm internet
kullanıcılarının büyük merkezlerde (sosyal ağlarda) toplanmaya başlaması, işletmelerin bu
mecraya odaklanmasının şart olduğu anlamına gelmektedir. İşletmelerin bu ağlardaki
müşteriyi kendilerine çekmek için illa ki yeni bir sosyal ağ girişimi sunmak gibi bir
zorunluluğu yoktur. Burada bahsedilen şey, sosyal ağ girişimine girmek yerine, sosyal ağlara
odaklanmanın işletmeler açısından fark ve değer yaratmasıdır.
Firmalara önerilen, ihtiyacı olan hedef kitle bağlantılarına ulaşırken, sosyal ağları da
iletişim mecraları içine koymak ve medya planlaması yaparken, bu portalların önemli bir
amaca hizmet ettiklerinin farkında olmalarıdır. Bu bağlamda, “bağlantı” denilen şey
potansiyel ve mevcut müşteriler, diğer bir deyişle hedef kitledir. Sosyal ağlarla pazarlama
iletişimi çalışmalarının temel hedefi, bu bağlantıları kullanarak etki çemberi (circle of
influence) oluşturmaktır. Firmalar etki çemberini doğru bir şekilde oluşturarak halkla ilişkiler
ve reklam amaçlarını yürütmenin yanı sıra, kurumsal imajlarını ve itibarlarını da
yapılandırmaya fırsat bulabilmektedir.
Hedef kitlenin bir arada bulunduğu ve hedef kitleyle ilgili birçok verinin sayısal olarak
alınabildiği sosyal ağ sitelerinde halkla ilişkiler ve reklamla ilgili birçok uygulamayı da
gerçekleştirmek mümkündür. Sosyal ağ siteleri ve online sosyal ağlarla ilgili birçok bilgi ve
yorum değerlendirildikten sonra reklam ve halkla ilişkiler ortamı olarak sosyal ağ sitelerinin
nasıl kullanılabileceğine ilişkin aşağıdaki maddeleri sıralamak mümkündür. Sosyal ağ
sitelerinin halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanılabileceği aşağıda sıralanmıştır:
1. Kurumsal itibarın izlenmesinde sosyal ağ sitelerinde kurum adı, marka adı,
kurumsal networkü oluşturan firmaların isimleri, üst düzey yönetici ve çalışanların isimleri
izlenmelidir. Kurumsal iletişimden sorumlu görevlilerin sıkça arama kısmına isimleri yazarak
ne şekilde, hangi profil içeriğiyle isimlerin geçtiğini gözlemeleri mümkündür.
2. Sosyal ağ sitelerinde rakip ve ilgili kuruluşların halkla ilişkiler kapsamındaki
eylemlerini inceleyip medya planlama yaparken bu ortamları değerlendirilmelidir.
3. Halkla ilişkiler birimleri veya halkla ilişkiler ajansları sosyal ağ sitelerindeki
kullanıcıları hedef kitle olarak görmelidir. Hedef kitleyi sosyal ağ sitelerinde gruplar,
networkler halinde görüp farklı içerikte mesaj tasarlayıp, gönderebilirler.
4. Kuruluşlar, sponsorluk yaptıkları spor, kültür, sanat etkinliklerini hedef kitlelere
duyurabilirler. (Facebooktaki event application gibi)
5. Yarışma, workshop, eğitim gibi kurum dışına taşabilen etkinlikleri duyurmada
kullanılabilir.
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6. Sosyal sorumluluk projelerini ilgili gruplara tanıtma ve destek bulmada
kullanabilirler.
7. Kriz yönetimi kapsamında kriz öncesinde izleme ve kriz döneminde kurumsal
mesajları yayınlamada sosyal ağ siteleri kullanılabilir.
8. Sosyal ağlarda farklı grupları birbirine bağlayan kişileri (structure hole) belirleyip
bu kişileri etkileyip dürüst, sağlıklı iletişim kurarak kurumsal mesajları yayabilirler.
9. Bir etkinliğin, bir kampanyanın veya kuruluşla ilgili mesajların yayılmasında
çalışanlar kullanılabilir. Çalışanların profilleri üzerinden mesajlar yayılabilir. Özellikle eğitim
ve pazarlama gibi birimlerdeki çalışanların hem gerçek yaşamdaki hem de sosyal ağ
sitelerindeki sosyal ağları geniş olduğu için halkla ilişkiler bağlantılı mesajlar çok geniş
kitlelere yayılabilecektir (Onat, Alikiliç, 2008 , http://journal.yasar.edu.tr/wpcontent/uploads/2012/05/no9_vol3_09_onat_alikilic.pdf)
Halkla ilişkilerde uygulama alanı olarak sosyal medya kullanımı: örgüt haberlerini
duyurma, çeşitli konular üzerinde görüş bildirme ve kamuoyu yaratma, web sitesine
yönlendirme, kriz dönemlerinde halkla birebir iletişim kurma, yeni üye kazanma,
görünülürlük elde etme, diğer sivil toplum örgütleriyle iletişim ağı kurma, eylem veya yardım
amaçlı kampanyalara destek sağlama olarak sıralanabilir. Ancak sosyal medya üzerinden
yapılacak halkla ilişkiler çalışmalarında önemli olan bu yapılandırmanın düzgün yapılması,
zamanında ve doğru cevapların verilmesi, sitelerin güncellenmesidir.
İletişimin çift yönlü olması gerekn günümüz toplumunda sosyal medya hedef kitle ile
ilişki kurmak için son derece uygun bir mecra iken yanlış kullanımlar sonucu, örneğin cevap
verilmemesi, tatmin edici cevap verilmemesi veya geç cevap verilmesi gibi, kuruma karşı
negatif bir etki de uyandırabilmektedir. Sosyal medyayı etkin kullanmak kurumlar için son
derece önemli olmalıdır.

8.2. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Bloglar
Bloglar, kullanıcı için herhangi bir teknik bilgi gerektirmeden, kullanıcının istediği
şeyi, istediği şekilde yazan insanların oluşturdukları, günlüğe benzeyen web siteleridir.
Blogları oluşturmak ve blogları güncellemek kolay olduğu için internet kullanıcılarının
herhangi bir program diline ya da üstün bir teknik ayrıntı bilmelerine gerek yoktur. “Blog”,
İngilizce “weblog” kelimesinin kısa ve yaygınlaşmış ismidir. Türkçede “açıkgünlük”, “ağ
günlüğü”, “e-günlük” gibi bazı isimler önerilse de, kelimenin yaygın kabul görmüş bir
karşılığı henüz bulunmamaktadır.
Blogların tam olarak işlevleri keşfedilmese de genel 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.
Bloglar içeriklerine göre ise dörde ayrılmaktadır (Karaçor, 92: 2012)
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1.Kişisel bloglar: Hobi ya da kişisel ilgi alanına 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.
2.Temasal bloglar: Belirli bir konuya, temaya ilişkin ya da belli bir özel alanda
yazılmış temaları içermektedir.
3.Yayıncıların sponsor olduğu bloglar: Bu tür bloglar geleneksel reklam mecraları gibi
hizmet görmektedir.
4.Kurumsal bloglar: Son dönemlerde blogların kurumlarca öneminin yeni anlaşılması
ile ortaya çıkan daha çok kurumların hazırladığı bir blog türüdür.
Bloglar Türkiye’de kurumlar tarafından biraz geç keşfedilmiş bir alan olmasına karşın
son yıllarda yeterince önem verildiği görülmektedir. Bu amaçla blogların oluşumunu teşvik
etmek için tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de belirli kuruluşlar tarafından belirlenen
dallarda yılın blogu seçmeleri yapılarak çeşiti ödüller verilmektedir.
Turkcell Blog Ödülleri 2011’e toplam 15 kategoride 1422 tane blog katılmıştır. Bu
kategorileri şöyle sıralayabiliriz; Aile Blogları, Gezi Blogları, NTV Haber Gündem Blogları,
Hobi Blogları, Garanti İş Dünyası Blogları, Schwarzkopf Kadın Blogları, Gnctrkcll Kişisel
Bloglar, Efes Pilsen Kültür Sanat Blogları, Collezione Moda Blogları, Otomotiv Blogları, The
Game Oyun ve Eğlence Blogları, Mindshare Reklam ve Pazarlama Blogları, Spor Blogları,
Hepsiburada.com Teknoloji Blogları, Sana Yemek Blogları.
Halkla ilişkiler uygulamalarında bloglar gerçekten yararlı mı, yoksa etkisi abartılmakta
mıdır? Bunun ortaya konulabilmesi için kuramsal açıdan yapılması gereken en öncelikli şey,
blogların güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulmasıdır. Güçlü ve zayıf yönlerin kıyaslanması
ile blogların halkla ilişkiler uygulamalarında etkili olup olmadığı sorusuna bir yanıt
bulunabilir.

8.2.1. Blogların Güçlü Yönleri
1.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, 35: 2007)
2.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.
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8.2.2. Blogların Zayıf Yönleri
1.Bloglardaki iletişim riskleri; bloglar bir konu hakkında diğer insanlarla konuşmak
istendiğinde ancak sıradan insanların görüşleri alındığında yararlı olabilir. Ama çoğu durumda
bloglar, sosyal ve toplumsal olaylar dışında konular hakkında konuşarak vaktini geçiren
insanlar ve fanatikler tarafından çok kullanılan bir iletişim aracı haline gelmiştir. Dolayısıyla
fanatik grupların dediği ile ilgilenmek bazen zaman kaybından öteye gitmemektedir. Ancak,
halkla ilişkiler uzmanları blogda bir yorumun çoğunluğun mu yoksa azınlığın mı fikri
olduğunu kesin olarak bilemez ve dolayısıyla bloggerların genel nüfusun temsilcileri olarak
algılanması söz konusu olamaz (Kent:37, 2007)
2.Bloglara verilen abartılı önem; internet başta olmak üzere ve diğer yeni iletişim
biçimleri ile kendilerini ifade edemeyen ya da geniş kitlelere duyuramayan kişi ve gruplar
kendilerini bloglar sayesinde ifade etme olanağı bulmuşlardır. Blogların toplumdaki
etkilerinin ve bunlara bakışın sağlayacağı halkla ilişkiler temeli katkıların kesin verilerle
ortaya konulabilmesi için bu hususta bir alan araştırması yapılmalıdır (Kent: 37, 2007)
Kurumsal Bloglar; kurumların gerek iç gerekse dış çevresi ile haberleşmesinde
kurumsal kimliğini destekleyen bir araç olarak kullanılmaktadır. Kurumsal bloglardan
beklenen temel prensip, şirketin çalışanlarından ya da yöneticilerinden bir kesimin kurum
adına yazılar yazması, pek çok bilgiyi hedef kitlesine sunması, hedef kitlesinden anında geri
bildirimi almasıdır.
Kurumsal blogları halkla ilişkiler ve pazarlama açısından değerlendirdiğimizde
blogların, işletmelerin görünürlüğünü, bilinirliğini arttırıp imajına katkıda bulunduğu
gözlemlenmektedir. Kurumsal bloglar müşteri ilişkilerini güçlendirip sağlam temellere
oturtmayı amaçlamaktadır (Onat:910, 2007)
Kurumsal blogların ucuz ve teknolojik olarak da basit olması ancak şeffaflık ve
inandırıcılık yönünden oldukça zengin bir paylaşım platformu sağlaması gibi avantajlar
nedeniyle kurumlar için etkin kullanılırsa son derece kuvvetli bir halkla ilişkiler aracı olabilir.
Tarafsız ve açık yazılan ve yazıları ile güven kazanmış bir kurumsal blog, geleneksel
pazarlama taktikleriyle oluşturulmaya çalışılan büyük bütçeli bir programdan çok daha
inandırıcı ve etkileyici olabilir.
Pek çok profesyonele göre bloglar muazzam bir potansiyele sahipler. Dünyada birçok
büyük işletme değişen pazar ortamındaki tüketici değişiminin de farkında ve bu yüzden
“şeffaf”, “dürüst” bir halkla ilişkiler aracı olan bloglara yönelmiş durumdadır.
Gerek kendi bloglarını kendileri oluşturarak gerekse de kendi ürünleri yada
uygulamalarıyla ilgili olan “çok tıklanan” veya “çok yorum alan” temasal blog sahipleriyle
çeşitli işbirliklerine girerek ürün ve hizmetlerini hatta kendilerini hedef kitlelerine
tanıtmaktadırlar.
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Yine de kurum ve kuruluşların, halkla ilişkiler uygulamalarında yeterince araştırma
yapmadan blog çalışmalarına girmemeleri gerekmektedir. Çünkü blogların yapı ve
işleyişinden kaynaklanan güvenirlilik, özgünlük, yeterince kişiye ulaşamama, çeşitli amaçlar
için propaganda aracı olarak kullanılabilme olasılığının varlığı ve toplumsal eğitim düzeyinin
yeterli seviyede olmaması gibi sorunları bulunmaktadır.
Gelecekte blogların daha fazla uzmanlaşmaları ve daha homojenleşmiş bir yapıya
sahip olmaları gerekmektedir.

8.3. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter
Kuruluşlar Twitter üzerinden diğer mecralar için oluşturdukları içeriği paylaşabilir,
yeni ürünlerini, promosyonları ve kullanım önerilerini hedef kitlelerine duyurabilirler.
Bununla birlikte Twitter üzerinden ödüllü yarışmalar düzenleyerek gerek kuruluş gerekse
ürünlerle ilgili gelişmeleri anında kullanıcılarla paylaşabilirler. Twitter, kuruluşlara hedef
kitleleri ile birebir iletişim kurabilecekleri sorularını cevaplayabilecekleri ve herhangi bir
sorun karşısında destek hattı olarak kullanabilecekleri bir araçtır. İletilerin samimi yapısı ve
sık sık mikro-bloglarla olmak ve diğer mikro-bloglarla ilişki kurmakda eşsiz bir yoldur.
Twitter kullanıcıları bireysel mesajları Twitter isminin önüne @ sembolü kullanarak
yollayabilirler. Çünkü Twitter anlıktır ve eğer yazarlar ve bloggerlar çevrimiçi (online) iseler
ve haberleri alırlarsa, hemen onunla ilgili blog oluşturabilirler (Brown, 2009:171).
Örneğin, A.B.D.’de önemli bir vergi danışmanlık şirketi olan H&R Block son vergi
döneminde insanların sorularını cevaplandırmak için Twitterı kullanmıştır. Şirket, Twitter`ın
arama araçlarını kullanarak bu konuyla ilgili yer alan konuşmaları gözlemlemiş ve hızlıca
onlara gerekli olan bilgi ve cevapları aktarmıştır. Yine A.B.D.’de Jetblue ve Southwest adlı
havayolu şirketleri, twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya aracını müşterileriyle
iletişim kurmak için kullanmaktadır. Firmalar, Twitter gibi diğer mikromedya araçları
üzerinden şirketler müşterilerinin sorularını cevaplamakta, deneyimlerini paylaşmakta çeşitli
promosyonlar düzenlemektedir (Solis ve Breakenridge, 2009:182-183).

8.4. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Paylaşım Ağları
Sosyal paylaşım ağları kurumlar tarafından pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler
uygulama platformu olarak kullanılmaktadır. Kuruluşlar herhangi bir toplumsal paylaşım
ağında, kurum kimlikleri ya da markaları adına bir hesap açıp, yapmak istediklerini ve
yapacaklarını hedef kitleleri ile paylaşabilmektedir. Ağ üzerinden kendi marka gruplarını
yaratan kuruluşlar güncel gelişmeleri, kampanya bilgilerini, grup üyelerine duyurmaktadır.
Bunun birlikte düzenledikleri çeşitli anketlerle, etkinliklerle ve kampanyalarla ilgili grup
üyelerine davetiye gönderebilmekte, çeşitli konularda tartışma platformları oluşturmaktadır.
Firmalara önerilen, ihtiyacı olan hedef kitle bağlantılarına ulaşırken, sosyal ağları da
iletişim mecraları içine koymak ve medya planlaması yaparken, bu portalların önemli bir
amaca hizmet ettiklerinin farkında olmalarıdır. Bu bağlamda, “bağlantı” denilen şey
potansiyel ve mevcut müşteriler, diğer bir deyişle hedef kitledir. Sosyal ağlarla pazarlama
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iletişimi çalışmalarının temel hedefi, bu bağlantıları kullanarak etki çemberi (circle of
influence) oluşturmaktır. Firmalar etki çemberini doğru bir şekilde oluşturarak halkla ilişkiler
ve reklam amaçlarını yürütmenin yanı sıra, kurumsal imajlarını ve itibarlarını da
yapılandırmaya fırsat bulabilmektedir. Pek çok önemli firmanın “Widget” denen uygulamalar
yaratıp online sosyal ağ platformlarında tüketicilerine kendi markaları, ürünleri hakkında
oyun oynatıp, içerik yaratmaktadır. firmalar, müşteri ile online 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/marka ile ilgili uygulamalar tasarlayarak, hedef kitle arasında bağımlılar
yaratıp bilinirliğini artırabilir, kurumsal itibarına olumlu yönde katkıda bulunabilir
(http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/05/no9_vol3_09_onat_alikilic.pdf)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal paylaşım ağları kurumlar tarafından pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler
uygulama platformu olarak kullanılmaktadır. Kuruluşlar herhangi bir toplumsal paylaşım
ağında, kurum kimlikleri ya da markaları adına bir hesap açıp, yapmak istediklerini ve
yapacaklarını hedef kitleleri ile paylaşabilmektedir. Ağ üzerinden kendi marka gruplarını
yaratan kuruluşlar güncel gelişmeleri, kampanya bilgilerini, grup üyelerine duyurmaktadır.
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Bölüm Soruları

1) Sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler aracı olarak bakıldığında hangi uygulama yanlıştır?
a) Tek yönlü iletişim
b) İtibar yönetimi
c) Kriz yönetimi
d)Medya İlişkileri
e) Kampanya
Doğru cevap: A
2) Blog nedir?
a) İletişim aracıdır
b) Haber sitesidir
c) Oyun sitesidir
d) Kurumsal web sayfasıdır
e) günlüğe benzeyen web siteleridir
Doğru cevap: E
3) Bloglar kaça ayrılır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
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e) 6
Doğru cevap: C
4) Blog türlerinden hangisi yanlıştır?
a) Kişisel bloglar
b) Kurumsal bloglar
c) Temasal Bloglar
d) Sponsorluk Blogları
e) Pazarlama blogları
Doğru cevap: E

5)Twitter üzerine kaç karakter girileblir?
a)140
b)50
c)60
d)100
e)1000
Doğru cevap: A
6) Twitter üzerinden kurumlar aşağıdaki maddelerden hangisini yapamaz?
a) müşterilerinin sorularını cevaplamakta
b) deneyimlerini paylaşmakta
c) çeşitli promosyonlar düzenlemekte
d) İletişim kurabilmekte
e) Ağızdan ağıza pazarlama
Doğru cevap: E
7) Kurumlar online iletişim trafiği yaratmakta en önemli amaçları nedir?
a)
müşterilerinin sorularını cevaplamakta
b)
deneyimlerini paylaşmakta
c)
çeşitli promosyonlar düzenlemekte
d)
İletişim kurabilmekte
e)
Hedef kitle arasında bağımlılar yaratma
Doğru cevap: E
8) Sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler uygulamalarına sağladıklarından hangisi yanlıştır?
a) tamamen yüz yüze iletişimin yerini almasını sağlamıştır
b) kurumlarla ilgili bilgilerin birçok kaynakta paylaşımını sağlamıştır
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c) hedef kitle arasındaki etkileşim oldukça şeffaf hale gelmiştir
d) hedef kitleyle birebir etkileşimli iletişim imkanı sağlamıştır
e) çeşitli platformlarda bilgi alışverişini sağlamıştır
Doğru cevap: A
9) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı

avantajlardan biri değildir?

a) pek çok sosyal ağ sitesi açık bir içerik deposudur
b) bilgi ve enformasyon transferi tek yönlüdür.
c) kapalı platformlardır
d) üyelerin kişisel bilgileri de bir başka sosyal ağa dağıtılmamaktadır
e) içerikler, kolaylıkla paylaşılamaz ve dışarıya dağıtılamaz
Doğru cevap: A
10) blog mecrasında en sık karşılaşılan etik dışı durumlardan hangisi yanlıştır?
a) Türkçe dil ve imla kurallarına dikkat edilmemesi
b) içeriklerin izinsiz kullanılması
c) yazarının bilgisi dışında paylaşılması
d) bilgilerin kaynak gösterilmeden kullanılması
e) bilgilerin ve görüşlerin izinsiz paylaşılması
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9. ONLINE İTİBAR YÖNETİMİ VE ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Online İtibar Yönetimi
9.2. Online İtibar Yönetimi Araçları
9.2.1. Google Alerts ve “Me on the Web”
9.2.2. Tweet Alarm:
9.2.3. Hyper Alerts:
9.2.4. Social Mention:
9.2.5. Pin Alerts:
9.2.6. Topsy:
9.2.7. If This Then That:
9.2.8. Übersuggest:
9.2.9. Şikâyet Sitelerini (complaint websites) Takip:
9.2.10. Image Raider:
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Online İtibar Yönetimi nedir?

2)

Online İtibar Yönetimi araçları nelerdir?

3)
açıklayınız.

Online İtibar Yönetimi araçlarından Übersuggest ve Social Mention araçlarını

4)

Google Alerts ve Image Raider araçları arasındaki farklar nelerdir?

5)

Online İtibar Yönetimi neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Online itibar yönetimi
tanımını ve araçlarının
önemini belirleyebilmek
Online itibar yönetimi
hakkında bilgi sahibi
olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Online İtibar Yönetimi



Online İtibar Yönetimi



Übersuggest



Social Mention



Google Alerts



Image Raider
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Giriş
Halkla ilişkiler disiplini olarak anılan itibar yönetimi, sosyal medya ve dijital ortamda
da sürdürülmesi gereken bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Online İtibar Yönetimi olarak
adlandırılan bu kavram marka değerinin sanal ortamda da korunması olarak özetlenebilir.
Online itibar yönetimi konusuna gereken önemi vermeyen ve sosyal medyada kriz yönetimi
için planı olmayan bireyler ve firmalar reel ortama kıyasla çok daha hızlı ve yıkıcı bir prestij
kaybı yaşayabilmektedir.
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9.1. Online İtibar Yönetimi

İtibar, bir şirketin ya da endüstrinin genel bir değerler dizisine dayanan güvenilirliği,
itimada layık oluşu, sorumluluğu ve yeterliliği hakkında çok sayıda kişisel ve kolektif
yargıdan oluşmuş bir bütün olarak tanımlanmaktadır.
Son zamanlarda sosyal medya alanında halkla ilişkiler için kurumsal itibar kavramı,
finansal başarı, kurumsal sorumluluk, risk yönetimi ve ölçümleme açısından ele alınmaktadır.
Özellikle itibar konusundaki son tartışmalar iş dünyası üzerinde yaygınlaşmıştır. Bu kavram
sadece şirketler açısından değil kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hükümet ajansları ve
toplumlar açısından da ele alınmaktadır.
İletişimin yeni teknoloji alanları, özellikle internet ve internetin iletişim ilişkileri, itibar
araştırmasında artan en önemli ilgi alanlarıdır. İtibar çalışmaları açısından internet bağlamında
sanal gerçekliğin en önemli problemi, kuruluşun resmi iletişim kanalından ayrı olarak
varsayılmasıdır. Bu durumun tek çözümü de internetin yönetsel iletişim ortamı olarak
kavramsallaştırılmasıdır. İnternet daha çok bir “anlam çevre” olarak düşünüldüğünde sosyal
gerçekliğe doğru kurgusal olarak şekillenir. Bu bilgiler doğrultusunda itibar, kurgusal ve
iletişimsel bir yapıdır.
Halkla ilişkiler disiplini olarak anılan itibar yönetimi, sosyal medya ve dijital ortamda
da sürdürülmesi gereken bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Online İtibar Yönetimi olarak
adlandırılan bu kavram marka değerinin sanal ortamda da korunması olarak özetlenebilir.
İnternette herhangi biri ya da rakipler tarafından birkaç dakikada zarara uğrayabileceğinden
dolayı, itibarın sosyal medyada ve internet ortamında da sürdürülmesi büyük önem
taşımaktadır.
Tüketiciler bir markayı ya da şirketi çevrimiçi ortamda araştırdıkları zaman sadece o
markanın web sitesini ya da Facebook sayfasını görüntülemekle kalmaz aynı zamanda yapılan
yorumlara, bloglara, forumlara, tartışma gruplarına da bakmaktadırlar. Böylece o markaya
ilgili her türlü bilgiye, üstelik bizzat kullanıcıları ya da müşterileri tarafından yapılmış
paylaşım ve yorumlara da anında ulaşabilmektedirler. Bu nedenle itibar ve itibar yönetimi
online ortamda çok daha önemli hale gelmektedir. Markaların sosyal medyaya açılmasıyla
online itibar, geniş ve kontrolü zor bir alan haline gelmektedir.
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Sosyal Rapor Durumu’na (State of Social Report) göre şirketlerin itibar takibi için
para ödeyerek teknolojiyi kullanımı 2010 yılındaki %16’lık orandan 2011’de %25’e
yükselmiştir
(http://econsultancy.com/tr/blog/8403-social-listening-and-online-reputationmonitoring-new-report). Hem markaların hem de bireylerin online itibarlarını yönetmelerine
yardımcı olmak için kurulan ilk şirket ise Reputation Defender olmuştur
(http://www.reputation.com/). World Economic Froum, Reputation Defender’ı 2011 yılının
31 teknoloji öncüsünden biri olarak tanımlamıştır (http://www.marketwired.com/pressrelease/reputationdefender-honored-asworld-economic-forum-technology-pioneer-20111313074.htm).
Dijital ortamda kurumların itibarını yönetmek için online müşteri ilişkileri konusunda
bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, Google plus ve
Pinterest gibi mecralarda markanın ve saygınlığın korunması insanların gözündeki değerin
yükselmesi anlamına gelmektedir. Online itibarın zarar görmesi durumunda ise gözden
düşme, iflas, depresyon ve krizler yaşanabilmektedir.
Dijital ortamda bir kişinin söylediği bir şey; bir beğeni ifadesi, eleştiri, yorum veya
şikâyet kısa sürede binlerce, milyonlarca kişi tarafından duyulmaktadır. Online itibar yönetimi
konusuna gereken önemi vermeyen ve sosyal medyada kriz yönetimi için planı olmayan
bireyler ve firmalar olumsuz durumları doğru yönetemediklerinde reel ortama kıyasla çok
daha hızlı ve yıkıcı bir prestij kaybı yaşayabilmektedir. İnternetteki itibar kaybını her zaman
dedikodu veya şikâyetlere kurban gitmek olarak düşünmemek gerekir. Oluşturmak için gayret
sarf edilen, üstüne titrenilen saygınlığa internet ortamında herhangi biri veya rakipler
tarafından kısa sürede zarar verilebilir. Bu nedenle online itibar yönetimine önem vermek ve
bütçe ayırmak gerekmektedir. (http://www.bucks.com.tr/blog/16/online-itibar-yonetimi.html )

9.2. Online İtibar Yönetimi Araçları
Online itibar yönetimi için internette sunulan araçlar ve hizmetler bulunmaktadır.
Bunların
belli
başlı
olanlarını
şu
şekilde
sıralamak
mümkündür:
(http://socialfresh.com/monitoring-your-brand-online-reputation/)

9.2.1. Google Alerts ve “Me on the Web”
Google aramalarında marka veya kurumlara yönelik yapılan araştıramalarda
Google’ın eski bir hizmeti olan Google Alerts “alarmlar” üzerine bir uygulamdır. Yeni web
sayfaları ve paylaşımlar, gönderiler (post) ile ilgili anlık, günlük ya da haftalık gönderilen epostalarla arama yapılan içerikler hakkında bilgilendirme yapmaktadır.
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Google.com/alerts sayfasında marka adının yazılarak araştırma yapılması çok kolaydır.
Burada aranılmak istenen içeriğin türü, tercih edilen güncelleme sıklığı ve miktarı
seçilebilmektedir. Google Alert bu konudaki hizmetiyle kurumları ya da araştırmayı yapanları
bilgilendirip güncel bilgilere erişilmesini ve webteki yeni içeriklerden haberdar olunmasını
sağlamaktadır.
Google’ın online itibar konusunda kullanıcılarını düşünerek online itibarın bizzat
kişiler tarafından yani marka ya da kurum olarak değil de kişisel bazda yönetilmesi için “Me
on the Web” isimli hizmetini 16 Haziran 2011 tarihinde duyurmuştur. Google Dashboard’da
ikinci sırada bulunan “Me on the Web” online kimliğin daha verimli bir şekilde yönetilmesi
ve ilgili bilgilerin kontrol edilebilmesi için tasarlanmıştır (M. Korhan Fersoy,
http://sosyalmedya.co/google-online-itibar-yonetimi/)
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Google Dashboard’da ikinci sırada bulunan “Me on the Web

9.2.2. Tweet Alarm
Saniyede 5.000’den fazla tweet atılan Twitter’da kurumla ya da markayla ilgili
içerikleri araştırmak için Twitter Search hizmetinden yararlanmak mümkündür. Bunun
dışında otomatik bir izleme sistemi oluşturmak istenirse Tweet Alarm bunun için mükemmel
bir çözüm olmaktadır.
“Google Alert for Twitter” uygulaması; kurumun, markanın, ürünlerin ya da kurumla
ilgili her hangi birşeyle ilgili ne zaman birileri tweet atarsa o kuruma e-posta ile alarmlar
göndermektedir. Bu uygulama için kayıt olma zorunluluğu ve üyelik zorunluluğu vardır.
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9.2.3. Hyper Alerts
Facebook sayfası kurum için dijital ortamda var olmanın ya da kurum stratejisinin
önemli bir parçasıysa buradaki hareketleri izlemeye yardımcı olacak ve anında e-postalarla
bildirimlerde bulunacak bir online araçtır.

“Hyper Alerts” ile sınırsız güncellemelere erişmek mümkündür ve sayfanın
yönetiminin üstlenilmesine de gerek kalmamaktadır. Bu araçla aynı zamanda rakiplerin
sayfalarını da takip etmek olanaklı hale gelmektedir.

9.2.4. Social Mention
Global çapta büyük bir kurumun veya tanınırlığı yüksek bir kurumun web ortamında
günlük olarak adından bahsedilme oranı çok fazla ise Social Mention uygulaması takip etme
anlamında kurumlara büyük yarar sağlamaktadır. Bunun yanı sıra birçok kaynaktan gelen verilerin
kökeninin ve hassasiyetlerin analiz edilmesine de yardım etmektedir
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Social Mention uygulaması ile aslında markanın sosyal medyada ilgi uyandırıcı ve harekete
geçirici konuşmalara yol açıp açmadığını, yazar kaynaklı bahsedilmelerin oranını, markanın etki
oranını ve insanlardan gelen hassasiyetleri de görmek olanaklı hale gelmektedir.

9.2.5. Pin Alerts
Gittikçe artan etkileyici bir platform olan Pinterest, özellikle bazı sektörlerde ön plana
çıkmaktadır. Marka veya kurumla ilgili yapılan paylaşımların neler olduğunu bilmek itibar
açısından oldukça önemlidir.

Pin Alerts uygulamasıyla hem hızlı hem de kolay bir şekilde alarmlar almak mümkün
olmaktadır. Gönderiler e-postalar aracılığıyla yeni bir ileti yani “pin” gönderildiği zaman, anında
haberdar olunabilmektedir.

9.2.6. Topsy
Topsy, sosyal medyada analiz yapılmasına olanak tanıyan mükemmel bir araçtır.
Kurumların ilgi alanlarına göre ya da kendilerini ilgilendiren konulara göre arama yaparak bütün
webi taramak mümkündür. Bu hizmeti diğerlerinden ayıran özelliği ise atılan her tweeti
dizinlemesi yani indekslemesidir.
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Topsy önceki yıllara dair aramalarda da yardımcı olan bir araçtır. Örneğin 2006 yılındaki
marka veya kurumla ilgili içeriklerin izini sürmek için Topsy mükemmel bir seçenek haline
gelmektedir.

9.2.7. If This Then That
Sosyal medyada adından söz ettiren ama görece daha yeni bir araç da If This Then That
aracıdır. Bu yeni hizmet interneti kullanıcının yararına bir şekilde işleyişini sağlamaktadır. Bir çok
online platformlara ve onlar arasındaki araçlara bağlanmak mümkündür böylece sözde bir “tarif”
(recipe) otomasyon senaryosu (automation script) oluşturarak kullanıcının bildirimler, işlemler,
içerik yedeklemesi ve daha bir çok şeyi almasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca kamuoyuna açık
tariflerden biri de seçilebilmekte ve bu aracı kullanan diğer insanların yaptıklarının aynısının
yapılması mümkün olmaktadır.
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Online itibar yönetimi söz konusu olduğunda sosyal medyanın bu hizmeti oldukça yararlı
bir araç haline gelebilmektedir.

9.2.8. Übersuggest
Google Autocomplete, muhtemelen iş dünyası ve bütün markalar için iyi ve kötü itibarın
en hafife alınmış kaynaklarından biridir. Google arama motoruna bir şeyler yazıldığı zaman
Autocomplete (yani otomatik tamamlama) sonuçları arama motorundaki açılır listede
sıralanmaktadır. İşte bu nokta kurumların binlerce insanla ilk karşılaştığı ve ilk izlenimleri
edindikleri nokta olmaktadır.

Übersuggest aracı kurumlara Otomatik Tamamlamada (Autocomplete) ortaya çıkacak
farklı olasılıkları ve bunları da alfabetik bir dizilimle göstermektedir. Sadece temel marka
sonuçlarını sunmakla kalmaz, aynı zamanda kurumun veya markanın adını ya birkaç harfini yazar
yazmaz kullanıcının karşısına çıkabilecek her hangi bir sonucu da göstermektedir.

9.2.9. Şikâyet Sitelerini (complaint websites) Takip
Hiçbir kurum ya da marka internetteki şikayet sitelerinde adının kötü ve karalayıcı bir
şekilde yer almasını istemez. Bu şekildeki sitelerin birinde yer almak, marka veya kurum isminin
geçmesi kuşkusuz o markanın itibarı için olabilecek en kötü olaylardan biridir.
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Özel arama kutusu (custom search box) hizmetiyle 40’ın üzerindeki şikayet sitesini aramak
ve takip etmek mümkündür. Bu araç aynı zamanda pazar araştırması ve müşterilerle iş
ortaklarından ileride gelebilecek şikayetleri önlemek için önemli ve değerli bir araç haline
gelmektedir.

9.2.10. Image Raider
Bazen sadece bir görsel tek başına pek çok şeyi anlatabilmektedir. Bu nedenle birilerinin
kurum ya da markaya ait imajları, görselleri kullanıp kullanmadığını bilmek önemlidir. Image
Raider ile otomatik olarak karşıt görsel ve fotoğraf araştırması yapmak ve kurumun ya da markanın
adını vermeden o kurum ve markanın konuşulduğu web sitelerini keşfetmek mümkün olmaktadır.
Ayrıca yine bu araç sayesinde insanların, kurumların izni olmadan görselleri alıp kullanmasına ya
da izinsiz o görsellerin dağıtımını yapmasına karşı da takip etmek mümkündür.

Bunun için de takip edilmek istenen görselin sadece url linkini eklemek ya da dosyaları
yüklemek yeterli olmaktadır. Sistem otomatik aramayı gerçekleştirmekte ve önemli bir şey
indekslemesi durumunda e-posta ile uyarılar göndermektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dijital ortamda bir kişinin söylediği bir şey; bir beğeni ifadesi, eleştiri, yorum veya
şikâyet kısa sürede binlerce, milyonlarca kişi tarafından duyulmaktadır. Online itibar yönetimi
konusuna gereken önemi vermeyen ve sosyal medyada kriz yönetimi için planı olmayan
bireyler ve firmalar olumsuz durumları doğru yönetemediklerinde reel ortama kıyasla çok
daha hızlı ve yıkıcı bir prestij kaybı yaşayabilmektedir. İnternetteki itibar kaybını her zaman
dedikodu veya şikâyetlere kurban gitmek olarak düşünmemek gerekir
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Bölüm Soruları

1) Online İtibar nedir?
a) İtibar yönetiminin dijital platformlarda yönetilmesidir
b) Online iletişim faaliyetleridir
c) Online satıştır
d) Medya araçları ile yapılan itibar yönetimidir
e) Anlık itibar yönetimidir
Doğru cevap: A
2) sosyal medyada ölçümlemenin faydalarından hangisi yanlıştır ?
a) çalışanların performansının arttırlması
b) Kullanıcıların söylediklerinin pozitif, nötr, negatif diye gruplandırılarak kök analize
olanak tanıması
c) Müşterinin gözüyle kampanya ya da yeni hizmetin nasıl görüldüğünün anlaşılması
d) Markayı, pazarda bulunan rakiplerle kıyaslamaya olanak tanıması
e) Atılan twitlerin veya paylaşılan iletilerin etkisinin incelenerek marka için etkili
iletişim sözcüklerinin belirlenmesi
Doğru cevap: A

3) Sosyal medyada takibin avantajlarından hangisi yanlıştır ?
a)Online itibar yönetimi.
b) Çalışanlarin CEO’lar ile sosyalleşmesini sağlar
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c) Müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratma
d) Rakiplerin güçlü güçsüz yanlarının anlaşılması
e) Sosyal medayada doğacak krizleri için önlem alma
Doğru cevap: B

4) Online İtibar Yönetimi Araçlarından hangisi yanlıştır
a) Google alert
b)Tweet alarm
c)Hyper Alert
d)Social Mention
e) Facebook
Doğru cevap: E
5)Topsy nedir?
a) Sosyal ağ
b) sosyal medya Ölçumleme aracı
c) Müzk kanalı
d) Video kanalı
e) Web sayfası
Doğru cevap: B

6) Online itibar yönetiminde yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?
a ) Diğer web sayfalarını takip etmeyip sadece kuruluşun kendi web sayfasının düzenli
takip edilmesi
b ) Online ortamda konuşulanları izlemek
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c) İtibara etki edecek bilgileri analiz etmek
d) Olumsuz bilgileri içeren sitelere firma adına katılmak
e ) Toplumsal paylaşım ağlarında markayla ilgili kelimelerin takip edilmesi
Doğru cevap: A
7) Kullanıcıların oluşturduğu içeriğin denetlenmesi hangi açıdan önemli değildir?
a) internette etik kuralların sağlanması,
b) sosyal medya araçlarının sağlanması
c) güvenliğin sağlanması
d) kişisel bilgilerin korunması
e) etik ve ahlaki kuralların sağlanması
Doğru cevap: B
8) bugün enformasyon paylaşımında çok daha az tercih edilen araçlardandır?
a)bloglar
b) wikiler
c)RSS teknolojileri
d) web sayfaları
e) telefon
Doğru cevap: E
9) Aşağıdakilerden hangisi online itibar yönetiminin sunduğu faydalardan biri değildir?
a) Hedef pazarın ilgisinin ne olduğunu öğrenme
b) Destekçilere odaklanma, onları harekete geçirme
c) Tüketici davranışlarını inceleme
d) Sosyal medyayı kullanma
e) Rakipleri izleme
Doğru cevap: D
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10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağların aktif kullananların sayısının artmasında etkilidir?
a) sayfa beğenilerinin gün geçtikçe artması
b) kulaktan kulağa gelen öneriler
c) akıllı telefon kullanan kişi sayısının gün geçtikçe artması
d) etkili reklam kampanyasının artması
e) sponsorlu haberlerin artması
Doğru cevap: C

156

10. SOSYAL MEDYA VE KRİZ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sosyal Medya ve Kriz Yönetimi
10.2. Sosyal Medya Krizi Nasıl Yönetilir?
10.2.1. Twitter’da Kriz Yönetimi
10.3. Sosyal Medyada Kriz Yönetimi Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal Medya Krizlerinde planlama nasıl yapılır?

2)
Sosyal Medyada kriz sürecinde izlemek için aktif olarak hangi araçlar
kullanılabilir?
3)

Twitter krizlerde neden önemlidir?

Burson-Marsteller’da global küresel strateji uzmanı olan Dallas Lawrence’a
4)
göre Twitter’da kriz süresince fayda sağlayacak unsurlar nelerdir?
5)

Dominos ve BP krizlerini anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal Medya ve Kriz Yönetimi
kavramının önemini
belirleyebilmek
Sosyal Medya Krizi Nasıl
Yönetildiğine dair hakkında bilgi
sahibi olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal medya ve Kriz Yönetimi



Sosyal medyada kriz yönetimi

161

Giriş
Geleneksel pazarlama ve medya araçlarının etkinliğini hızla kaybetmesi, birçok eylemi
sosyal medyaya kaydırmıştır. Pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri kanallarının giderek dijital
dünyaya kayması, oluşacak muhtemel krizlerin de sosyal medyada yankılanmasına neden
olmaktadır. Böylece geleneksel kriz yönetimi metodları, yerini dijital medya kriz yönetim
metodlarına bırakmaya başlamıştır.
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10.1. Sosyal Medya ve Kriz Yönetimi
Sosyal medya ve kriz kavramlarını birbiriyle ilişkilendirebilmek için öncelikle sosyal
medya ve kriz kavramlarının ayrı ayrı anlamlarını bilmek gerekmektedir. Sosyal medya, internet
kullanıcıların içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan platformlar üzerinde yapılan iletişim çabalarına
verilen addır. Sosyal medyayı reklam, müşteri ilişkileri, araştırma, hesap oluşturma ve çeşitli
uygulamalar aracılığıyla (facebok, youtube) kullanabilmektedir.
Kriz ise; beklenmeyen durumlarda ani olarak ortaya çıkan ve düzeni bozan yıkıcı olaylar
bütünüdür. Bu iki kavramın birbiriyle ilişkisi de sosyal medyanın yayılmacı gücünden
doğmaktadır. Kriz haberleri, sosyal medya aracılığıyla çok daha hızlı yayılır ve bu sayede büyük
kitlelere ulaşmaktadır. 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
süreç haline gelmektedir. 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 (http://mechgag.com/sosyal-medya-ve-

kriz-yonetimi/)
Geleneksel pazarlama ve medya araçlarının etkinliğini hızla kaybetmesi, birçok eylemi
sosyal medyaya kaydırmıştır. Pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri kanallarının giderek dijital
dünyaya kayması, oluşacak muhtemel krizlerin de sosyal medyada yankılanmasına neden
olmaktadır. Böylece geleneksel kriz yönetimi metodları, yerini dijital medya kriz yönetim
metodlarına bırakmaya başlamıştır.
Bazı ani ve istenmeyen gelişmeler sonucunda ortaya çıkan kriz durumlarında yapılması
gerekenleri kriz öncesi ve kriz sonrası durumlar olarak ikiye ayırmak gerekmektedir. Kriz öncesi
durumlarda kurumlar, 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 kurumlar, kullandıkları tüm sosyal
medya mecraları üzerinden aynı mesajı vermelidirler; mesaj anlaşılır ve net bir tavır içermelidir.
Kurumsal ve online itibar, büyük ölçekli şirketlerin olası bir krizde yönetmeleri gereken en
önemli iki kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de ve dünyada giderek artan sosyal medya
kriz vakaları (örn; @Borusanholding Krizi, Onur Air krizi, Nestle krizi) ile birlikte şirketler
kurumsal
itibar
politikalarını
hızla
yeniden
ele
almaya
başlamışlardır.
(http://www.sosyalmedyacci.com/2012/01/sosyal-medya-kriz-yonetimi-ama-nasil.html)
Sosyal Medya Krizleri ortaya çıkmadan önce dünyada kabul gören geleneksel kriz
yönetimi metodlarının büyük kısmı Sosyal Medya Kriz Yönetimi için de geçerli olduğunu
söylemek mümkündür.
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10.2. Sosyal Medya Krizi Nasıl Yönetilir?
Şeffaf olmalı ve internet kullanıcılarını hiçbir şekilde sansürlememelidirler 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. Böylece daha fazla kitlelere ulaşmış olurlar.
(http://mechgag.com/sosyal-medya-ve-kriz-yonetimi/)

Sosyal medyada ortaya çıkan krizlerin yönetilmesi için şu unsurlara dikkat etmek
gerekmektedir:
(http://www.sosyalmedyacci.com/2012/01/sosyal-medya-kriz-yonetimi-amanasil.html)

1- Planlama yapmak: Bu aşama, pazardaki risklerin önceden tespit edilmesi ve bir kriz
yönetim takımının oluşturulmasını kapsamaktadır. Şirketteki tüm personel kriz yönetimi ile ilgili
bilgilendirilmelidir. Eğer profesyonel destek alınmayacaksa, bilgilendirme veya eğitim konu
hakkında daha çok fikir sahibi olan kriz yönetim takımı tarafından yapılmalıdır. Şirketteki tüm
personel kriz belirtilerini göstermeye başladığında krizi önlemeye odaklanmalıdır.
Ortaya bir kriz çıkmadan önce onu önlemeye yönelik alınacak önlemler kurumsal itibarı
güvence altına almada en önemli bölümdür.
Bu aşamada aşağıdaki sorulara cevap verebilmek önemlidir:
a) Pazarda bulunan rakip şirketler bir Sosyal Medya Krizi yaşadı mı? Yaşadıysa bu krizi
yönetmek için uyguladıkları hangi yöntemler olumlu, hangileri olumsuz etki göstermiştir?
b) Rakiplere göre güçsüz yanlar nelerdir? Müşteri İlişkileri birimine çok sık gelen ve krize
yol açabilecek hususlar nelerdir? Bu şikayetler genel olarak pazara ve kontrol dışı koşullara mı
dayalıdır, yoksa şikayetlerin kontrolü bizim elimizde midir? (Eğer öyleyse sorun ortadan
kaldırılmalıdır)
c)Kriz Yönetim Takımı kimlerden oluşacak? Takımı oluştururken kişilerin psikolojik
özelliklerini, eğitimlerini, soğukkanlılık ve işinde yetkinliklerini (yabancı dil bilmesi gibi) göz
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önünde bulundurun. Kriz olağandışı bir durumdur, fakat yönetilmesi ancak ve ancak bu olağandışı
durumda soğukkanlı kalabilen kişilerle mümkündür.
d) Krizi yönetmek için ne yapmak gerekir? Yönetim stratejisi ne olacak? Fan
sayfalarınızdaki her soruya samimiyetle cevap mı vereceksiniz, yoksa fan sayfalarınızı kapatıp
iletişim yollarını mı engelleyeceksiniz? ( Bu karar tamamen yönetim politikanıza kalmıştır, fakat
önerim; eğer sorular veya paylaşımlar küfür ya da ağır hakaret içermiyorsa samimiyetle yanıtlayın)
2- Özür dilemek: Eğer kriz ortaya çıktıysa oluşan yeni durumu kabullenmeyi ve
ilerlemesini engellemek için özür dilemeyi bilmek gerekir. Geleneksel medya araçları dışında
Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal ağ sayfalarında özür konuşmasını içeren bir video
yayınlayın. Bu özür şirketin en üst yönetimindeki kişiden ( CEO veya yardımcısı ) gelmelidir.
3- İzlemek: Sosyal Medya İzleme ve Ölçüm araçlarını tüm kriz sürecinde aktif olarak
kullanmak önemlidir. Twitter ve Facebook kullanıcıları kurum hakkında neler diyor?
Açıklamalardan sonra takdir edenlerin sayısı çoğaldı mı? Konuşma insanları ikna etti mi? İkna
etmediyse hangi noktada ikna etmedi? Gerekiyorsa ikinci bir açıklama yapmak veya Facebook ve
Twitter’a yanlış anlamaları düzeltmek için ilave bir bilgilendirme yazısı girmek önem taşımaktadır.
4- Ölçmek: Sosyal Medya takip araçları ile insanların sosyal medyadaki tepkilerini ölçmek
gerekir. İletiler, hangi davranış veya açıklamalardan sonra artıyor ya da azalıyor? Grafik halinde,
sunulması mümkündür.
5- Geliştirmek: İzlemek ve ölçmek, krizi yönetmek için haiz öneme sahiptir. Bu aşamadan
sonra gözlem ve ölçümleri krizi yönetmek ve bastırmak için kullanmak gerekmektedir. Gözleyerek
ve ölçerek, yapılan hataların farkına varmak, onları ortadan kaldırmak, aynı zamanda olumlu
izlenim bırakan davranış ve açıklamaları pekiştirerek yaymak son derece önemlidir.

10.2.1. Twitter’da Kriz Yönetimi
Twitter krizlere neden olabilecek uygunsuz tweet’lerin atıldığı bir mecra olabilir ama
aynı zamanda potansiyel krizleri takip etmek ve kriz sırasında hedef kitlelerle iletişime
geçmeyi sağlamak için de kullanılabilmektedir. Bir sosyal medya yanıtı geliştirmek şirketin
daha insancıl olmasına, müşterilerle ilişki kurulmasına ve halk ile temel hissedarların güncel
kalmalarını sağlamaya yardımcı olmaktadır.
Burson-Marsteller’da global küresel strateji uzmanı olan Dallas Lawrence’a göre
dijital kriz iletişimcisi olmak sosyal medya ile ilgilenmek anlamına gelmemektedir. Nükleer
Enerji Enstitüsü ve Burson-Marsteller takımında yer alan ve Japon nükleer krizi süresince en
başarılı dijital kriz yönetimi çalışmalarını yürüttüğü için PR News' 2011 Digital PR Ödülünü
kazanan Dallas Lawrence’ın kriz süresince Twitter kullanımında fayda sağlayacak şu
unsurtlardan bahsetmeıktedir: (http://www.prnewsonline.com/water-cooler/ 2013/ 03/06/9ways-to-maximize-your-brands-efforts-on-twitter/)
1.
Başlangıçtan itibaren Twitter’ı da dahil eden bir sosyal medya kriz planı
geliştirmek: Lawrence’a göre krizleri sahiplenmemek krizi çok daha fazla tehlikeli
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kılmaktadır. “Şirketlerin sadece %25’i çalışanlarını şirket mesajlarını paylaşmak için sosyal
medya kanallarını kullanma konusunda teşvik ediyor.” Lawrence “ne yapılacaklar listesi”
yerine sosyal medya için çalışanlara “nasıl yapılacaklar listesi” verilmesi gerektiğini
hatırlatmaktadır.
2.
Temel kitleleri tanımak ve onlarla erken ve sürekli bir şekilde
ilgilenmek: Lawrence’a göre “Twitter bir iletişim aracıdır, tek yönlü bir araç değildir.
“Twitter’da 100 million insan olabilir, fakat kriz anında konuyu yakından takip edenleri ve
esas olarak etkilenenleri düşünmeli ve onlara bilgi vermeliyiz”.
3.
İnsanlar insanlardan duymak isterler, logolardan değil: hemen şu an sizin
için kriz anında kimin konuşacağını ve iletişime geçeceğini tayin edin ve markanızı daha
insancıl hale getirmek için Twitter resminiz olarak logonuz yerine başka bir resim koyun.
4.
Başlangıçtan itibaren birden fazla işletim sistemiyle çalışabilen
platformları bir arada kullanın: Lawrence’a göre videolar, özetler ve diğer içerikleri
kapsamaktadır. “Video kullanımı anahtar olacaktır, ve tüm iletişim stratejisinin içine nasıl
yerleştireceğinizi düşünmeniz gerekir. Belki de bir tweet videosuyla vereceğiniz cevap en iyi
şekilde bahsedilecektir”.
Japon nükleer krizi süresince, Lawrence'ın takımı YouTube kanalını da kullanmıştır.
Nükleer bilim insanlarını konuşturmuşlar ve 60-90 saniyelik videolarda nükleer enerji
hakkında bilgi vermişlerdir. “140 karakterin her zaman yeterli olamayacağını biliyoruz bu
yüzden bir blog hesabı oluşturduk ve konular açarak videoları koyduk böylece Twitter
aracılığıyla paylaşıldı.”
5.
Ne hakkında konuştuğunuzu bilin: kriz zamanlarında çok hızlı harekete
geçmeniz gerekir fakat bu planlamadan ve kontrol etmeden her şeyi halka açıklamanız demek
değildir. Ayrıca avukatlarınız yanınızda bulundurun. Lawrence’a göre "Yapabileceğiniz en
büyük hata hukuk departmanını başından beri uzakta tutmanız olacaktır."
6.
Hata yaptığınızda, hatanızı kabullenin: “Ashton Kutcher, Joe Paterno işten
atıldıktan sonraki öfkesini tweet ettiğinde, konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğini kabul etti.
Lawrence’a göre, "bu kaçınılması gereken bir senaryo iken sonrasında tweet etmiştir, ‘bu
beslemeyi yönetek için en uygun yolu bulana kadar hemen tweet atmayı bırakacağım. Bu
hatadan dolayı kendimi korkunç hissediyorum. Tekrar olmayacak..’”
7.
Ödenmiş ve kazanılmış olanı birleştirin: Twitter'ın paralı sponsorlu
takipçileri en iyi kriz kaynaklarından biridir. “It’s an effective way to go from 1,000’den
10,000 takipçiye çıkmak etkili bir yoldur, takipçiler Twitter’ın hedeflenmiş takipçi stratejisi
aracılığıyla mesajlarınızı yayarlar .”
8.
Twitter’da inşa ederseniz, gelmeyebilirler: Gazetecilerin %46’sı Twitter’ı
kaynak olarak kullanıyor, hiç kimse sizi sadece Twitter’da olduğunuz için takip etmez. “PR
uzmanları ve hikaye yazarları olarak strtejik düşünmeliyiz,” diyor Lawrence.
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9.
İlgi gösterme niyetiyle dinleyin: Dinliyor olmak önemlidir ama daha da
önemlisi ilgi göstermenin başlangıcı olarak dinleyin. “ İşte aradki fark: krizde PR şirketi
Twitter’ı takip ettiğini ve tweetlerin %95’inin olumsuz olduğunu söyler. Harika ama bu hiçbir
şey yapmaz,” diyor Lawrence. “Eğer ilgi göstermek için dinliyorsanız ve ne hakkında
konuşacağınızla ilgili bir giriş yakalarsanız ve sonrasında bilgi vermeye yönelirseniz, topluluk
sizin dinlediğinizi ve bilecek ve sesinizi duyurmanıza da yardım edecektir.
10.
Ruh halini aydınlatın: eğer mümkünse, ruh halini espri ile aydınlatın ve
olumlu bir moda dönüştürmeye çalışın. Bu strateji, bir çalışanın kazara Kızıl Haç hesabını
kullanarak içkili bir gece hakkında tweet atmasından sonra Kızıl Haç’a yardımcı olmuştur.
Esprili bir tweet ile cevap vermişler ve hata olduğunu blogta yazmışlardır

10.3. Sosyal Medyada Kriz Yönetimi Örnekleri
Netflix –Temmuz 2011′de Netflix’in aylık abone ücretlerini 60% arttırmasından sonra
müşteriler bu artıştan dolayı çılgına dönmüştür. Yüzlerce hatta binlerce insan aboneliğini iptal
ettirmiştir. Netflix CEO’sunun bu artışı müşterilerine anlatamayışı ve sosyal medyadaki negatif
havayı engelleyemediği için bir anda böyle bir krizle yani toplu intiharla karşı karşıya kalınmıştır.
Borsada şirket hissesinin değeri 50%’den fazla düşmüştür. (http://mechgag.com/sosyal-medya-vekriz-yonetimi/)

Netflix’in Borsadaki Durumu
Vodafone –Vodafone Twitter hesabında “homo” kelimesini de içeren Chrysler gibi komik
bir Tweet yayınlamıştır. Bir anda Twitter’daki konuşmalarla birlikte yine mesaj hemen silinmiş
ama çok geç kalınmıştır.
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Mesaj çoktan 9000 tane takipçiye ulaşmıştır. Şirket hemen bir özür yayınlayarak, sosyal
medya hesabını yöneten çalışanını işten çıkardığını açıklamıştır. Bu konuda hızlı davrandıkları ve
müşterilerine açık oldukları için Vodafone krizi nispeten daha başarıyla yönetmiştir.
(http://mechgag.com/sosyal-medya-ve-kriz-yonetimi/)
BP Krizi –20 Nisan 2010`da Meksika Körfezinde BP tarafından isletilen petrol
kuyusunda bir patlama olmuş ve patlamadan 36 saat sonra kuyudan denize ham petrol ve gaz
fışkırmaya başlamıştır. Yaklaşık 200km kıyının petrolden etkilendiği, günlük 15 milyon litre
petrolün körfeze aktığı açıklanmıştır. Kuyu kapatılana dek sızan miktarın ortalama 800 milyon litre
civarında olacağı ön görülmüştür. Kazada 11 işçi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralanmıştır.
Ayrıca 400`ü aşkın hayvan ve bitki türü tehlike altına girmiştir.
Yaşanan bu olaydan sonra online platformlarda olumsuz geri dönüşler olmuş; GreenPeace
tarafından ödüllü skandalı anlatan logo yarışması başlatılmıştır. Hemen sonrasında da sosyal
medyada (Facebook, Twitter, Youtube) boykot çalışmaları başlamıştır.
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BP krizle nasıl başa çıkmıştır? Nisan ve Temmuz ayları arasında kurumsal reklama 93
milyon$ yatırım yapılmıştır. Haziran`da Google Ads`e 3,59 milyon$ yatırım yaparak o ay içinde en
çok yatırım yapan markalardan biri olmuştur. Facebook, Twitter üzerinden bilgiler verilmiş;
BP.com`da Meksika Körfezi için ayrı bir sayfa hazırlanmıştır. Her türlü haber ve görsel burada
yayınlanmıştır.Youtube`dan kanal satın alınarak güncel videolar yayınlanmıştır.

Kriz döneminde BP`nin online PR platformlarından en çok haberler kanalıyla Twitter üzerinde
iletişim kurduğunu, krizin ilk günündeyse özellikle Twitter`a yoğunlaştığı görülmüştür.
(http://sosyamobilite.com/2011/12/09/dijital-kriz-yonetimi-ve-ornekleri/)

Dominos Pizza – Nisan 2011`de Dominos Pizza`nın ABD`deki iki çalışanı mutfakta
uygunsuz hareketlerde bulunurken çektikleri videolarını Youtube`a koymuşlar ve Dominos

169

yönetimi videoyu kaldırtmadan önce milyonlarca kişinin videoyu izlemesini ve paylaşmasını
sağlamışlardır.

Dominos Pizza bu olaydan sonraki bütün PR iletişimini dijital araçlar üzerinden
gerçekleştirmiştir. Öncelikle Dominos`tan bir özür metni, ardından videodaki çalışanların mektubu
yayınlanmıştır.
Dominos ABD`nin CEO`su Patrick Doyle, bir Youtube videosuyla basın açıklamasında
bulunmuştur. Tüm metin ve açıklamalar, videoyu paylaşan kullanıcıları kötüler nitelikte değil
yüceltir niteliktedir ve hep çok olumlu bir dil kullanılmıştır.
Twitter`da sosyal medya kampanyası başlatılmıştır. Twitter, Blogger ve Google`da
Dominos hakkında konuşulanlar gittikçe azalmaya başlamıştır. Sosyal medya kampanyalarının
devam etmesi ve başka olumlu sosyal medya kampanyalarının başlatılması her kampanya sırasında
da Dominos`un yeni ve olumlu bir e-WOM (ağızdan ağza pazarlama), Buzz yaratmasını
sağlamıştır. (http://sosyamobilite.com/2011/12/09/dijital-kriz-yonetimi-ve-ornekleri/)
Tüm bu örneklerin ve açıklamaların sonucunda, aslında her kriz kendi içinde yeni fırsatlar
barındırır diyebiliriz. Eğer bir kriz anı başarıyla yönetilebilir, gerekli stratejik planlamalar
yapılabilirse firmalar krizleri kendi lehlerine çevirebilirler. Önemli olan bu gibi durumlarda müşteri
hassasiyetini doğru analiz etmek, hızlı ve doğru kararlar alıp bir an önce uygulamaya sokmaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüm bu örneklerin ve açıklamaların sonucunda, aslında her kriz kendi içinde yeni fırsatlar
barındırır diyebiliriz. Eğer bir kriz anı başarıyla yönetilebilir, gerekli stratejik planlamalar
yapılabilirse firmalar krizleri kendi lehlerine çevirebilirler. Önemli olan bu gibi durumlarda müşteri
hassasiyetini doğru analiz etmek, hızlı ve doğru kararlar alıp bir an önce uygulamaya sokmaktır.
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Bölüm Soruları

3) Kriz yönetimi nedir?
f) İtibar yönetimidir.
g) beklenmeyen durumlarda ani olarak ortaya çıkan ve düzeni bozan yıkıcı olaylar
bütünü karşısında geliştirilen stratejidir
h) reklam, müşteri ilişkileri, araştırma, hesap oluşturma
i) Müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratma
j) Medya yönetimidir
Doğru cevap: B
4) Online Kriz yönetimi nedir?
f) Müşterinin gözüyle kampanya ya da yeni hizmetin nasıl görüldüğünün anlaşılması
g) Markayı, pazarda bulunan rakiplerle kıyaslamaya olanak tanıması
h) Atılan twitlerin veya paylaşılan iletilerin etkisinin incelenerek marka için etkili
iletişim sözcüklerinin belirlenmesi
i) Kullanıcıların söylediklerinin pozitif, nötr, negatif diye gruplandırılarak kök analize
olanak tanıması
j) Sosyal medya üzerinden kriz planın oluşturulması gelenekselve bu mecrada oluşan
krizlerin yönetilmesidir.
Doğru cevap: E
3) Sosyal medyada kriz yönetimi süreçlerinin hangisi yanlıştır ?
a)Plan yapma
b) İzleme
c) Ölçme
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d) Rakiplerin güçlü güçsüz yanlarının anlaşılması
e) Özür dileme
Doğru cevap: D

4) Japon nükleer krizi süresince en başarılı dijital kriz yönetimi çalışmaları hangi ödülü
almıştır?
a) Altın pusula
b)Kırmızı elma

c) PRSI ödülü
d) Advertising Community price
e) PR News' 2011 Digital PR Ödülünü
Doğru cevap: E
5) Japon nükleer krizi süresince en başarılı dijital kriz yönetimi çalışmaları hangi sosyal
medya aracı üzerinde gerçekleştirdiği çalışma ile almıştır?
a) Facebook
b) Youtube
c) Twitter
d) Blog
e) Instagram
Doğru cevap: C

6) Hangi şirket PR news dijital ödülünü almıştır?
a) Burson-Marsteller
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b)Edelman
c)Oglivy PR
d)Golin
e) FleishmanHillard
Doğru cevap: A

7) Online itibar yönetiminde yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?
a ) Diğer web sayfalarını takip etmeyip sadece kuruluşun kendi web sayfasının düzenli
takip edilmesi
b ) Online ortamda konuşulanları izlemek
c) İtibara etki edecek bilgileri analiz etmek
d) Olumsuz bilgileri içeren sitelere firma adına katılmak
e ) Toplumsal paylaşım ağlarında markayla ilgili kelimelerin takip edilmesi
Doğru cevap: A
8)BP krizi hangi yıl oldu?
a)2014
b) 2012
c)2011
d) 2010
e) 2008
Doğru cevap: D
9) BP krizi nerede gerçekleşti?
a) İngiltere açıkları
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b) Japonya açıkları
c) Karaipler
d) Meksika Körfezi
e) Basra Körfezi
Doğru cevap: D

10 ) Dominos Pizza krizi hangi sosyal medya aracı üzerinden yayıldı?
a) Facebook
b) Youtube
c) Twitter
d) Blog
e) Instagram
Doğru cevap: A

Doğru cevap: C
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11. SANAL ORTAMDA MEDYA İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sanal Ortamda Medya İlişkileri
11.2. Online Basın Bülteni Hazırlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İnternet sosyal paydaşlarla olan iletişimi nasıl etkilemiştir anlatınız.

2)
Sosyal paydaşlar internet ile birlikte kuruluşlar karşısında nasıl avantajlar
kazanmıştır açıklayınız.
3)
nelerdir?

Sosyal paydaşların internet sayesinde kuruluşlar karşısında kazandıkları

4)
Kuruluşların özellikle medya ilişkileri için oluşturdukları web sayfaları şu tür
bilgileri içermelidir?
5)
Alfonso ve Miguel’in 120 kurumsal web sayfası üzerinde yer alan basın
odalarının kullanım ve uygulamaları üzerine yaptığı araştırmanın sonucu ne olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sanal ortamda medya
ilişkilerinin önemini
belirleyebilmek
Online basın bülteni
hazırlanması konusunda
bilgi sahibi olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sanal Ortamda Medya İlişkileri



Web sayfaları



İnternet



Online basın bülteni
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Giriş
Günümüzde kuruluşlar, medya ile ilişkilerinin yürütülmesinde internetten de geniş
ölçüde yararlanmaktadırlar. Kuruluşların web sitelerinde kendileriyle ilgili her türlü bilgiye
yer vermesi durumunda, medyanın kuruluş hakkında kolayca bilgi edinerek haber yapması
olanağı sağlanmış olmaktadır. Internet ve web sayfalarının sağladığı kolaylıklardan
kuruluşların mutlaka yararlanmaları gerekir. Günümüzde birçok gazeteci, basın bültenlerinin
kendilerine e-mail yoluyla gönderilmesini istemektedir
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11.1. Sanal Ortamda Medya İlişkileri
İnternet ile başlayan “Yeni Medya Ortamları”, klasik medyada olduğu gibi bir sosyal
sistem içerisinde diğer hedef gruplara bilgi akışını kontrol eden bir işlev olma konusunda kimi
zaman zorluk yaşamaktadır. İnternet “kontrol” kavramına çoğunlulukla olanak tanımamaktadır.
Dolayısıyla halkla ilişkiler adına işi yürüten için klasik anlamdaki “medya ilişkileri” bu değişim
içinde zorluklar yaşamaktadır. Her nekadar bazı akademisyenler ve uygulayıcılar, halkla ilişkiler
ve medya konusunda pek çok tartışma yapmış olsalar da; medya ilişkiler fonksiyonu olmadan
halkla ilişkilerin neye benzeyeceği konusu, sorgulanması gereken bir gerçek olarak önümüzde
durmaktadır (Özgen: 98).
İnternet teknolojileri, halkla ilişkiler uygulayıcılarına, medya ilişkilerinde de birçok
kolaylık sağlamaktadır. Halkla ilişkiler uygulamacıları, interneti dünyanın herhangi bir
yerindeki hedef kitlelerine haftanın 7 günü, 24 saat ulaşmak için kullanabilmektedir. Aynı
zamanda editörler ve muhabirler, coğrafi nedenler ve bilginin ulaştırılmasındaki zaman
gecikmeleri olmadan kaynaklara ulaşabildiklerinden haber üretme sirkülasyonu saatlerden
dakikalara düşmüştür.
Günümüzde kuruluşlar, medya ile ilişkilerinin yürütülmesinde internetten de geniş
ölçüde yararlanmaktadırlar. Kuruluşların web sitelerinde kendileriyle ilgili her türlü bilgiye
yer vermesi durumunda, medyanın kuruluş hakkında kolayca bilgi edinerek haber yapması
olanağı sağlanmış olmaktadır. Internet ve web sayfalarının sağladığı kolaylıklardan
kuruluşların mutlaka yararlanmaları gerekir. Günümüzde birçok gazeteci, basın bültenlerinin
kendilerine e-mail yoluyla gönderilmesini istemektedir. Gazeteci e-mail kullanımını tercih
etmiyorsa ya da e-mail yoluyla gönderilen mesajlara karşı bir tepki alınmıyorsa, medya
ilişkilerini geleneksel yollarla yapılması gerekir.
Çoğu gazeteci interneti, haber araştırmak, yeni kaynaklar veya uzmanlarla röportaj ya
da alıntı yapmak için kullanmaktadır. İnterneti, haberlerini yazma/yayma aracı olarak
kullanan gazetecilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gazetecilerin internete başvurma
nedenlerinin en başında, habere hızlı erişim yanında, haber yapma kaynağı olduğu kadar,
haber yaymada da verimliliği ve etkisinin olmasıdır.
İnternet ile birlikte halkla ilişkiler uygulayıcıları ve gazeteciler arasındaki ilişki süreci
ve biçimi değişime uğramıştır. Bu değişimle birlikte kuruluşlar medya ile ilişkilerinde
ineternet ve araçlarının önemini kavramışlardır. Pek çok şirket oluşturdukları web sayfalarının
belirli bölümlerinde “çevrimiçi basın odaları” oluştrumakta ya da basına ait web sayfaları
oluşturmaktadır. Çünkü yapılan araştırmalar gazetecilerin %70’inin bir haber ya da bir bilgi
araştırdıklarında ilk başvurdukları kaynağın şirketlerin web sayfaları olduğunu göstermektedir
(Alfonso&Miguel,2006:268).
Kuruluşlar, web sayfalarında oluşturacakları bir medya merkeziyle medyaya yönelik
sürekli bir bilgi akışı sağlayabilirler. Bu hizmeti verilirken, medya çalışanlarına zaman
harcatmadan kolayca ilgili sayfaya ulaşmalarını sağlayacak şekilde bir sistem kurmaya dikkat
edilmesi gerekir. Web sayfasındaki medya merkezi içinde, basın bültenlerinin belli bir arşiv
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sistemi içinde yer alması doğru olacaktır. Böylece gazeteci istediği her bülteni görme
olanağına kavuşmuş olur. Internet sayfasında yer alan bültenlerin, gazetecilerin kendi
bilgisayarlarına kopyalayabileceği bir formatta (Word, PDF) olması gerekir.
Kuruluşun faaliyet ve özellikle finansal durumuyla ilgili olarak hazırlanan faaliyet
raporlarının web sayfasında bulunması gerekir. Ayrıca, kuruluşun yöneticileri, faaliyet alanı,
ürünleri ve diğer konulara ilişkin fotoğraf, video ve grafik gibi görsel malzemeler de web sitesinde
yer alabilir. Kuruluşların, kurum içi ve kurum dışı hedef kitleye yönelik olarak hazırladıkları
gazete, dergi, broşür gibi basılı yayınlar, web sayfasında gazetecilerin yararlanması için yer alabilir.
Günümüzde özellikle çok uluslu kuruluşların, sanal basın konferansları düzenlediklerine
tanık olmaktayız. Bu tür sanal ortamlarda video konferans teknolojisi yardımıyla anında karşılıklı
bir iletişim kurularak çok sayıda gazeteci ile etkileşimli basın toplantıları yapılabilmektedir. Basın
toplantısının tüm kayıtları web sayfasında yayınlanmaktadır. (http://notoku.com/medyailiskilerinde-internetin-kullanimi/#ixzz2qMcPrq7M)
Web sayfaları, medya çalışanlarının doğrudan ve hızlı bir biçimde bilgiye ulaşmasını
sağlamaktadır. İnternetin basınla iletişimi kolaylaştıran bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır. Medya çalışanları ve gazeteciler bilgi edinirken veya eldeki bilgileri aktarırken
internetin olanaklarından yararlanmaktadır. Kuruluşların, kurumsal web sayfalarında, tüm
hedef kitleye yönelik bilgilerin yanı sıra medya çalışanlarının haber hazırlarken ihtiyaç
duyduğu bilgileri de erişime sunmaları artık kaçınılmaz olmuştur. Bu bilgilerin doğrudan
medya çalışanlarına ait bir bölümde yer alması önerilmektedir. Böylece medya çalışanlarının
bilgiye kolay erişimi sağlanabilir. Elde edilen bilgilerle medya çalışanları, internet aracılığı ile
oturdukları yerden istedikleri saatte işletme ile ilgili bilgi edinme ve bu bilgileri kullanarak
haber oluşturma imkânına sahip olabilir (Okay ve Okay 2002: 119).
Daha önceki tarihlere ait basın bültenleri, önemli konuşma metinleri, faaliyet raporları,
istatistiksel veriler, fotoğraflar ve grafikler kuruluşun web sayfasında olması gereken bilgiler
arasında yer alabilmektedir. Yine kuruluşun web sayfasında kurumun gelecek tarihlerdeki
etkinliklere yönelik bir etkinlik takvimin olması medya çalışanlarının çalışmalarını
planlamasına katkısı olacaktır. Ayrıca web sayfalarında kuruluşun iletişim bilgilerine
ulaşılması ve halka ilişkiler uzmanının doğrudan iletişim bilgilerinin yer alması da
gazetecilere kolaylık sağlayacaktır. Böylece kuruluşlar internetten medya mensupları ile
iletişim kurabilmek amacıyla da yararlanmış olmaktadırlar. Gerek basın bültenlerinin
gönderilmesinde gerek basın toplantısı davetlerinin duyurusunda, online broşür ve tanıtım
filmlerinin gönderilmesi halkla ilişkiler uygulayıcısına zaman ve maliyet açısından avantaj
sağlamaktadır. Bunun dışında ikili görüşmeler yapmak için de e-posta hizmetinden
faydalanmak mümkündür.
Kuruluşların özellikle medya ilişkileri için oluşturdukları web sayfaları şu tür bilgileri
içermelidir:
Farklı olaylar, bilgiler, haberler ve arşivin web sayfası içinde yer alması: Ürün ve
hizmetler, şirketin yapısı, yönetimi, finansal sonuçları, geçmiş,ve ödüller aynı zamanda
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kontak kişiler, müşteri hikayeleri, kilit personelin özgeçmişi, şirket hakkındaki görüşleri ve
bakış açıları hakkındaki her türlü bilgiye medya çalışanın kolayca ulaşması sağlanır.
Aktivitelerin takvimi: Şirket tarafından organize edilen önemli etkinlikler ve bu
etkinlikte kilit olan isimlerle ilgili iletişim bilgileri web sayfasında yer alır.
Çoklu multimedya içeriği: Birçok medya çalışanı haber hazırlarken çeşitli
materyallere ihtiyaç duyabilir. Bunlar şirketle ilgili çeşitli konuşma metinleri, logolar, ambalaj
örnekleri, yüksek çözünürlüğü olan resimler, video görüntüleri, grafikler olabilir. Zengin
materyal içeriği ile kuruluşlar medya çalışanları karşısında hem kurumsal itibarı sağlarlar hem
de kurum kimliğini güçlendirebilirler.
Kuruluşla ilgili olumlu ya da olumsuz bilgi kaynaklarıyla ilgili link verilmesi:
İnternette özellikle kuruluşlarla ya da ürünleri ile ilgili olumsuz bilgiler çok çabuk
yayılabilmektedir. Bu konuda haber yapmak isteyen gazeteciler muhtemelen bu sayfaları her
halükarda bulacaktır. Bu tür haberlerin yer aldığı linkleri kuruluş kendi medya sayfanızdan link
verilirse kuruluş anında hatta olumsuz bir yayın olmadan bile medyaya açıklama yapma
şansına sahip olacaktır. (Lindic,2006:2)
Web sayfası üzerinde sosyal medya araçlarının kullanımı: Kuruluşlar, medya
çalışnaları için oluşturduğu web sayfalarında, news alert, rss, podcast gibi araçlarla kuruluşla
ilgili herhangi bir yeni bilgiyi anında medya çalışanı ile paylaşabilmektedir.

11.2. Online Basın Bülteni Hazırlama
İnternetin ve sosyal medya mecralarının son derece hızlı bir şekilde gelişmesi ve geniş
kitleleri etkileme kapasitesine ulaşmasından dolayı kurumlar ile hedef kitleleri arasında köprü
vazifesi gören basın bültenlerinin online medya ile uyumlu hale getirilme zorunluluğu doğmuştur.
Klasik basın bülteni hazırlama ile online basın bülteni hazırlama arasında bir takım
farklılıklar bulunmaktadır (http://beycon.com.tr/sosyal-medya/online-basin-bulteni-hazirlama)
Online basın bülteni hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler:
Online basın bültenlerinin başlıklarına normal basın bültenlerinin başlıklarına
oranla çok daha fazla önem verilmeli ve 80 karakteri geçmemesine dikkat edilmelidir.


Online basın bülteninde yer alan haber ile ilgili anahtar kelimelere basın
bülteninin başlığında ve metin bölümünde mümkün olduğunca yer verilmelidir.


Cümleler ve paragraflar olabildiğince kısa tutulmalı ve online basın bülteninin
ortalama 800 kelimeyi aşmamasına dikkat edilmelidir.


Online basın bültenlerinin web sitelerinin basın odası bölümlerinde mutlaka
yayınlanması ve sosyal medya mecralarında paylaşılması gerekmektedir.
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Online basın bülteninin yayınlanacağı web sayfalarının mutlak suretle optimize
edilmesi gerekmektedir.




Online basın bültenlerindeki önemli ifadeler kalın harflerle vurgulanmalıdır.

Online basın bültenlerinin yayınlandığı sayfalarda sosyal medya mecralarının
direkt bağlantılarına yer verilmelidir.


Gerek gazeteciler gerekse halkla ilşkilerciler değişen haber kontrolü stratejisi
sebebiyle, büyük bir karmaşa yaşamaktadırlar. İster gazeteci isterse halkla ilişkiler uzmanı
haber arama da toplama da hatta arşivlemede sosyal medya araçlarından yararlanarak bu
karmaşayı en aza indirigeyebilmektedirler.
Örneğin, RSS ile birleştirilmiş bir web eklentisi aracılığıyla gerekli anahtar kelime
yazıldığında otomatik olarak blogları, web sitelerini ve vikileri tarayan bir sistem eski tip bir
medya takip merkeziyle aynı işi görebilmektedir. Bu sistem tamamıyla kendiliğinden yakın
zamanda yayınlanmış gazetelerin, dergilerin ve televizyonların hatta sosyal medyanın
taranmasını ve kontrolünü sağlayabilmektedir. Maliyeti düşük (çoğunlukla sıfır
maliyet),medya takibi için aracı kullanmadan, haberleri bir araya toplayan, yayınlanabilir
halde kupürleştiren, sınıflandıran ve halkla ilişkiler departmanı ya da ajansı için muhafaza
eden bir halkla ilişkiler uygulaması haline gelebilmektedir. Bazı şeyler değişse de deneyimler
göstermektedir ki ki yeni medya eski medyayı sona erdirmemektedir. Eski medya yeni
medyaya adapte olmaya çalışmaktadır.Dünyanın bir çok yerinde büyük medya kuruluşları da
interneti yayın aracı olrak kullanmaktadır.
Bloglara bakıldığında ise, medya çalışnalarının ve gaztecilerin gün geçtikçe daha
fazla haber kaynağı olarak tercih ettiği bir sosyal medya aracı olduğu görülmektedir. Yapılan
bir araştırmada gazetecilerin büyük bir çoğunluğıunun ilk tercih ettikleri haber kayanağının
internet olduğu tespit edilmiştir.Aynı araştırmada yine gaztecilerin şirketlerin halkla ilişkiler
departmanlarının gazteciler için hazırladıkları bilgi dosyalarından çok, çalışanların
oluşturdukları bloglardan aldıkları bilgilere daha çok güvendiği saptanmıştır. Aynı konu
üstünde yapılan başka bir araştırmada gazetecilerin en az yarısı şirket bloglarına, %77'si de
kurumun çalışanlarının bloglarından aldıkları bilgilere güvenmektedir (Technoraty, 2005).
İnternetten önce kuruluşlar hedef kitlelerine ulaşmak için gazetelerden, TV ve radyo
kanallarından yararlanıyorlardı. Bugün, hedef kitleye ulaşmak karmaşık bir hal almıştır. Yeni
mecraların oluşması birtakım problemleri yanında getirmiştir. Yeni mecralardaki hızlı
büyüme yanında bir mesaj bombardımını yaşanmaktadır. Kuruluşların bu bilgi karmaşası
içinde ilgi çeken mesajlar oluşturması bir zorunluluk haline gelmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnternetin ve sosyal medya mecralarının son derece hızlı bir şekilde gelişmesi ve geniş
kitleleri etkileme kapasitesine ulaşmasından dolayı kurumlar ile hedef kitleleri arasında köprü
vazifesi gören basın bültenlerinin online medya ile uyumlu hale getirilme zorunluluğu doğmuştur.

186

Bölüm Soruları

5) Sosyal medya, medya yönetime sağladığı en önemli avantaj nedir?
k)
l)
m)
n)
o)

reklam, müşteri ilişkileri, araştırma, hesap oluşturma
Rakipleri izleyebilme
Müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratma
Gazetecilerehızlı ulaşma
7 gün 24 saat iletişim kurabilme
Doğru cevap: E

6) Gazeteciler en çok hengi ineternet aracı ile bilgi alamak istemektedir?
a)Twitter
b)Facebook
c)E_mail
d) Web sayfası
e)SMS
Doğru cevap: C
3) Yapılan araştırmalara göre gazeteciler en çok kurumların hangi sosyal medya aracından
bilgi almaktadır?
a) Web sayfası
b) Blog
c) Instagram
d) Facebook
e) Twitter
Doğru cevap: A
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4 Yapılan araştırmalara göre gazetecileri yüzde kaçı kurumların web sayfasını haber yapmak
için kullanmaktadır?
a) 50
b)60

c) 70
d) 80
e90
Doğru cevap: C
5) Online basın bülteni hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Online basın bültenlerinin başlıklarına normal basın bültenlerinin başlıklarına
oranla çok daha fazla önem verilmeli ve 80 karakteri geçmemesine dikkat edilmelidir.
b)Online basın bülteninde yer alan haber ile ilgili anahtar kelimelere basın bülteninin
başlığında ve metin bölümünde mümkün olduğunca yer verilmelidir.
c)Cümleler ve paragraflar olabildiğince kısa tutulmalı ve online basın bülteninin
ortalama 800 kelimeyi aşmamasına dikkat edilmelidir.
d)Online basın bültenlerinin web sitelerinin basın odası bölümlerinde mutlaka
yayınlanması ve sosyal medya mecralarında paylaşılması gerekmektedir
e) Online basın bültenlerinin başlıklarına normal basın bültenlerinin başlıklarına
oranla çok daha fazla önem verilmeli ve 200 karakteri geçmemesine dikkat
edilmelidir.
Doğru cevap: E
6) RSS nedir?
a) video kanalı
b)ses kayıt sistemi
c) mail grubu
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d) yakın zamanda yayınlanmış gazetelerin, dergilerin ve televizyonların hatta sosyal
medyanın taranmasını ve kontrolünü sağlayabilen, maliyeti düşük sistem
e) Haber grubu
Doğru cevap: E

7) Online medya yönetiminde yapılması gerekenlerden hangisi doğrudur?
a ) Diğer web sayfalarını takip etmeyip sadece kuruluşun kendi web sayfasının düzenli
takip edilmesi
b ) Online basın bültenlerindeki önemli ifadeler kalın harflerle vurgulanmalıdır.
c) İtibara etki edecek bilgileri analiz etmek
d) Olumsuz bilgileri içeren sitelere firma adına katılmak
e ) Toplumsal paylaşım ağlarında markayla ilgili kelimelerin takip edilmesi
Doğru cevap: B
8) Araştırmalara göre gazetecilerin yüzde kaçı kurum çalışanlarının bloğunu takip etmekte?
a)14
b) 80
c) 88
d) 77
e) 98
Doğru cevap: D
9) RSS ile birleştirilmiş bir web eklentisinin halkla ilişkiler uzmanlarına sağlayacağı
avantajlardan yanlış olanı işaretleyiniz?
a)Medya takibi için aracı kullanmadan haberleri bir araya toplayabilir
b ) Maliyeti düşük hatta çoğunlukla sıfır maliyetli bir medya takibi aracı olabilir
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c) Haberleri yayınlanabilir halde kupürleştirebilir
d ) Gazetecilere doğrudan ulaşmayı sağlayabilir
e ) Geleneksel medya kontrolü dışında kalır
Doğru cevap: E
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12.SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sosyal Medya Pazarlaması
12.2. Sosyal Medya Pazarlaması Örneği
12.2.1. Dell-Twitter Kampanyası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
nelerdir?

Sosyal medya pazarlaması nedir, açıklayınız.
Sosyal ağ sitelerini kullanarak pazarlamada başarılı olmak için gerekli koşullar

3)

Sosyal medya pazarlamasının sunduğu faydalar nelerdir?

4)

Sosyal medya pazarlamacısının görevleri nelerdir?

5)

Sosyal medya pazarlamasının negatif yönü nedir, açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sosyal medya pazarlaması
kavramını ve önemini
belirleyebilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal medya
pazarlamasının sunduğu
faydaları ve negatif yöneleri
hakkında bilgi sahibi
olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal medya pazarlaması



Sosyal medya pazarlamacısı
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Giriş
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
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12.1. Sosyal Medya Pazarlaması
Sosyal medya pazarlaması, 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 sağlar.
Sosyal medya, markaların bir araya getiremeyeceği toplulukları bir araya getirmeye ve
onlarla bağlantı kurmaya yardımcı olmaktadır. 3
Sosyal medya pazarlamasının temelleri, 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 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
hizmet ile ilgili online araştırma yapmaktadır. Sosyal medya pazarlaması, müşterileri bu
araştırma esnasında çekme stratejisini kullanır. Müşterilerin bu ortamda neler söylediği
üzerinden pazarlama stratejileri oluşturulur. İşletmeler müşterilerin kendi markaları ile 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 istatistiki bilgilerin yanında müşterilerin kim olduğu
ve bir ürün ve marka hakkında ne dedikleri anlaşılır. Böylece hem kantitatif (ne, nerede ve ne
zaman) hem de kalitatif (nasıl ve niçin) anlaşılır.
•
Bağlanma; kantitatif ve kalitatif bilgilere ulaştıktan sonra tüketici ile hangi
noktada bağlılık kurulacağı anlaşılmaktadır. 4
Sosyal Medya Pazarlamasının Faydaları
•

Hedef pazarını ilgisinin 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)
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•

Yeni pazarlama stratejileri için fikir geliştirme

•

Web sitesi trafiğini artırma

•

Ürün ve marka farkındalığını artırma

•

Markanın itibar ve imajını artırma

•

Ürün satışlarını artırma 5

Sosyal Medya Pazarlamasında Başarı
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 ve bunun pazarlama ve iş
süreçlerine yerleştirilmesi ve bu süreçlerde kullanılması gerekmektedir.
Sosyal ağ sitelerini kullanarak pazarlamada başarılı olmak için;
•

Doğru ve şeffaf olmak

•

Kolay bulunmayı sağlamak

•

Spesifik bir izleyiciyi hedeflemek

•

Fikir lideri olmak

•

Katılım sağlamak

İnsanları bağlantı kurmaya teşvik etmek gerekmektedir. 6
Sosyal Medya Pazarlamasının Negatif Yönü
Sosyal medya, işletmeler için pozitif algı oluşumuna destek olmakla birlikte, çok kısa
sürede çok sayıda tüketici tarafından negatif algı oluşumuna da aracı olabilmektedir.
İnsanlar sosyal medyada negatif yorumlar da yapabilmektedir. Fakat işletmelerin
kendileri ile ilgili ne söylendiğini bilmesi habersiz kalmalarından her zaman için daha iyidir.

12.2. Sosyal Medya Pazarlaması Örneği
•

Sosyal Medya Pazarlamasının önemli örneklerinden biri haline geldi
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12.2.1. Dell-Twitter Kampanyası
Twitter aracılığıyla satış uygulaması
Dell outlet firması, twitter’da @Delloutlet hesabı oluşturuyor.
Bu hesabından üyelerine zaman zaman değişik kampanya duyuruları yapıyor. Bu
duyuruları takip etmek isteyenler @DellOutlet hesabına üye oluyor ve günden güne değişen
özel tekliflerden yararlanıyor.
Dell, bu uygulama ile sadece satış yapmıyor aynı zamanda müşterileri için değer
üretiyor. Twitter yoluyla müşteriler ile doğrudan iletişim kuruyor. Dell’in twitter sorumlusu
Stefanie Nelson’un ifadesiyle, “insanlar soru sormak, iyi ya da kötü deneyimlerini paylaşmak
istiyor ve sonradan daha net olarak gördük ki bizimle konuşmak için can atıyorlar.” diyor.

•
Dell Twitter hesabında yapılan kampanyada, indirimli bilgisayar donanım
ürünlerinin web sitesi linklerini takipçilerine ileterek 1,5 milyondan fazla kişiye gerçek
zamanlı promosyon bilgisini iletmiş ve kampanyada tüketiciye sağlanan faydanın altını
çizmiştir.
•
Bu uygulama ile bir yıl içerisinde neredeyse sıfıra yakın bir maliyetle 6,5
milyon dolar ciro elde eden şirket, geleneksel pazarlama kanalları üzerinde yapılan herhangi
bir kampanya ile bu rakamlara ulaşamayacaklarını, ulaşmaları durumunda ciddi maliyetler
oluşacağından karlılık yüzdesinin çok düşük olacağını açıkladı.
•
Sosyal medya araçlarından Twitter’ı satış amaçlı kullanabileceğinin en güzel
ve ilk kanıtı Dell Outlet kampanyası olmuştur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal medya pazarlaması, 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 sağlar. Sosyal medya, markaların
bir araya getiremeyeceği toplulukları bir araya getirmeye ve onlarla bağlantı kurmaya
yardımcı olmaktadır. Sosyal medya pazarlamasının temelleri, 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.
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Bölüm Soruları
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1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı çeşitli
avantajlardan biri değildir?
a) Sosyal ağlarda kontrol kişinin elindedir
b) işletmelerin doğru hedeflere ulaşmalarını sağlamaktadır
c) en maliyetli ve zahmetli yöntemlerden biridir
d) sosyal sorumluluk projelerini geniş kitlelere yayma imkanı sunar
e) işletmeler için ölçümleme yapabilme olanağı sağlarlar
Doğru cevap: C
2) Sosyal medya pazarlaması nedir?
a) sosyal medya sitelerini kullanarak internet üzerinde görünürlüğü artırmak ve mal ve
hizmetleri tutundurmak çabasıdır
b) Hedef kitleyi kazanmaktır
c) Tüketicileri dinlemektir
d) Halkla ilişkiler ve reklam çalışmalrının hepsidir
e) geleneksel medya ile birlikte yapılan pazarlama faaliyetidir
Doğru cevap: A
3) Sosyal medya pazarlaması aşamalarından hangisi yanlıştır?
a)Dinleme
b)Optmize etme
c)Ölçme
d)İzleme
e) Sadece satın alan kullanıcılarla iletişime geçme
Doğru cevap: E
4) Sosyal Medya Pazarlamasının Faydalarından hangisi yanlıştır?
a) sadece satı alan grupla bilgi alışverişi sağlama
b)Destekçilere odaklanma, onları harekete geçirme
c)Tüketici davranışlarını inceleme
d)Rakipleri izleme
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e) Hedef pazarını ilgisinin ne olduğunu öğrenme
Doğru cevap: A
5) Sosyal ağ sitelerini kullanarak pazarlamada başarılı olma yollarından hangisi yanlıştır?

a)Doğru ve şeffaf olmak
b)Kolay bulunmayı sağlamak
c)Spesifik bir izleyiciyi hedeflemek
d)Fikir lideri olmak
e) Sadece tüketicilerin katılımını sağlamak
Doğru cevap: E
6) Dell outlet kampanyası hangi mecrada yapılmıştır?
a) Facebook
b) Twitter
c)Instagram
d)Linked in
e) Youtube
Doğru cevap: A
7) Dell ne şirketidir?
a) Otomotiv
b) İçecek
c) Bilgisayar donanımı
d) Köpek maması
e) Çikolata
Doğru cevap: C
8) Dell ne amaçla bu kampanyayı yapmıştır?
a) Medya ilişkileri
b) Kriz yönetimi
c) İtibar yönetmi

203

d) Satış
e) İletişim
Doğru cevap: D
9) Dell kampanyası kaç kişiye ulaşmıştır?
a)100
b)1.5 milyon
c) 1000
d) 5 milyon
e) 200 bin
Doğru cevap: B
10) Sosyal medya pazarlamasında aşağıdaki durumlardan hangisi yanlış verilmiştir?
a) Yeni ürün ve hizmet lansmanları sosyal ağ sitelerinde yapılabilir
b) Veri tabanı pazarlaması uygulaması sayesinde mesajların kişiselleştirilmesi
c) markalarıyla ilgili ilgi çekici uygulamaları tasarlayıp hedef gruplara yollayabilirler
d) ürün ve markalarıyla ilgili uygulamaları hedef gruplarıyla yüz yüze görüşerek tanıtanilirler
e) Sosyal ağ sitelerinden yaparak kendi web sitelerine trafik yaratabilirler
Doğru cevap: D
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13. HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL MEDYAYA ELEŞTİREL
BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya’ya Eleştirel Bakış
13.2. Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam Ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İnternetin halkla ilişkiler alanına getirdiği değişiklilikleri açıklayınız.

2)

Cultip ve Center iyi yönlü simetrik terimini nasıl tanımlamışlardır?

3)
İnternetteki sosyal ağların yaşamdaki sosyal ağlardan bazı farklılıkları
bulunmaktadır, bunlar nelerdir?
4)
Çeşitli amaçlarla kurulan sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara
sağladığı çeşitli avantajlar ve dezavantajlar gözlemlenmektedir, bunlar nelerdir?
5)
açıklayınız.

Sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanılabileceğini

207

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sosyal ağların reklam ve Ve
Halkla İlişkiler Ortamları Olarak
Değerlendirilmesinin önemini
belirleyebilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal ağ sitelerinin halkla
ilişkiler aracı olarak nasıl
kullanılabileceğine dair bilgi
sahibi olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler aracı olarak kullanılması
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Giriş
İnternetteki sosyal ağların yaşamdaki sosyal ağlardan bazı farklılıkları bulunmaktadır.
Öncelikle internetteki sosyal ağlar gerçek yaşamdakilerden daha geçirgendir. Gerçek yaşamda
grupların içine girmek ve etkili olmak zor olurken internet ortamında kişilerin sosyal ağlarına
girmek daha kolay olmaktadır. Gerçek yaşamdaki sosyal ağlar sürekli görüşülen kişilerden ve daha
güçlü bağlantılardan oluşurken internetteki sosyal ağ sitelerinde nadir görüşülen kişileri ağa kabul
etmek daha kolay olmaktadır.
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13.1. Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya’ya Eleştirel Bakış
Halkla ilişkiler, demokratik toplumlara özgü bir kamuoyu oluşturma, güven, onay, rıza
veya saygınlık elde etme yöntemi olarak kabul edilmektedir (Biber, 2009). Castells’e göre,
bireyler artık küresel ve yerel olarak örülmüş, birbiriyle bağ(ıntı)lı ağ toplumu içinde
yaşamaktadır (2005). Sürekli açık, her zaman erişilebilir olan internet sayesinde oluşan ağ,
özel yerelleri global ölçekte birbirine bağlayarak “mekan” kavramını, mesafe ve uzaklık
duygusunu değiştirmiştir (Varnelis, 2008: 26). İnternet, halkla ilişkiler adına hemen herşeyi
değiştirmiştir. Kuruluşlar sadece kullanışlı olan önemli bilgileri internetle sağlamakla kalmaz
aynı zamanda sürekli olarak hedef gruplarla iki yönlü iletişim sağlayan bir ortam sunar
(Breakenridge, 2008: 14). Grunig ve Hunt’ın dört halkla ilişkiler modeline göre (Grunig,
Hunt, 1984: 6) internetteki iletişim ortamı, sosyal medya olanaklarının gelmesine kadar çift
yönlü dengesiz etkinin ortaya çıktığı iki yönlü asimetrik iletişim modelinin geçerli olduğu bir
ortamdır. Sosyal medyanın katılım, açıklık, konuşma gibi kullanıcılara sağladığı yer ve zaman
kısıtı olmayan olanakları kuruluşlarla hedef grupları arasındaki iletişimi, çift yönlü dengeli
etkinin elde edildiği iki yönlü simetrik iletişim ortamı haline getirmiştir. İnternette zaman ve
mekan gözetmeksizin kendiliğinden oluşan ağlar, halkla ilişkilerin kamuoyu oluşturma,
güven, onay, rıza ve saygınlık elde etme yöntemlerinin etkin, verimli ve ölçülebilir olarak
uygulanabildiği iletişim kanalları haline gelmiştir.
Cultip ve Center iyi yönlü simetrik terimini şöyle tanımlamışlardır (Grunig, Hunt,
1984: 42): “Halkla ilişkiler bir kuruluşun hedef kitlesine yönelik olarak verilen bilgilerin ve
fikirlerin yorumlanması ve iletişimidir. Hedef kitleden kuruluşa yönelik olarak beliren fikir,
kanaat ve bilgilerin yorumlanması ve iletişim her ikisini de (kuruluş ve hedef kitlesi) uyumlu
hale getirme çabasındadır. Bu tanımda da görüldüğü üzere, vurgulanan nokta devamlı olarak
hedef kitlenin görüşlerinin de dikkate alınması ve iki yönlü bir iletişimin kurulmasıyla, bir
uyumun sağlanması amacıdır.” Sosyal medya terimi kullanıcıların birbirleriyle bilgi, görüş ve
ilgi alanlarını paylaşarak etkileşim kurmaları için olanak sağlayan online araçlar ve web
sitelerini içermektedir. Sosyal medya, teknolojiyi, sosyal girişimciliği kelimeler, resimler,
videolar ve ses dosyaları ile birleştiren şemsiye bir kavramdır. Sosyal medya ortamları,
bloglar, online sohbet, RSS, sosyal ağ siteleri, sosyal imleme, forum, podcast, online sohbet
ortamları, e-posta zincirleri, sanal dünyalar, wikiler gibi interaktif, kullanımı kolay, katılıma
açık olan internet üzerindeki iletişim ortamlarıdır (www.spannerworks.com/ebooks 5).
Bilgi teknolojileri, sosyal ağların gerçek yaşamdakinden daha farklı bir şekilde
yeniden kurulmasını sağlamıştır. Bir kuruluş içerisinde kurulan yerel ağ içinde mesajlaşan
çalışanlar, eposta listesindeki kişiler ve e-posta grupları ilk online sosyal ağ örnekleridir. Daha
sonra internet üzerindeki bloglar, wikiler ve sosyal ağ siteleri gibi sosyal işbirliğini sağlayan
teknolojilerin gelişmesi insanların iletişim kurdukları, bilgileri paylaştıkları ve birbirleriyle
sürekli haberleştikleri online sanal toplulukların inanılmaz bir düzeyde artmasına neden
olmuştur. Bugün www denen kavram Web 2.0 ortamlarına kayarak sosyalleşmiş web kavramı
haline dönüşmüştür (Fu, Liu, Wang, 2007: 675). Web, 1990’lı yıllardaki haliyle
karşılaştırıldığında bugünkü Web 2.0 evrimini yakalamasının bireysel performanslara
dayandığı söylenebilir. Bireylerin aktif performansları nedeniyle artan hareketlilik ve
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etkileşimler, bilgi, haber, olay, fikir, tavsiye, resim, söz paylaşımını da beraberinde getirmiş
ve oluşan online dünya içine girerek daha çok renkleri, inanışları ve ülkeleri katmıştır. Web
2.0 platformu özgür düşünceler ve fikirler için ilham kaynağı oluşturan bir cennettir (Fu ve
diğerleri: 675). WWW’den Web 2.0’a bu kadar kısa sürede, aynı anda geçen dünya daha da
kısa süre içinde hiç zorluk çekmeden sosyal ağlar içinde yerini almıştır.
İnternetteki sosyal ağların yaşamdaki sosyal ağlardan bazı farklılıkları bulunmaktadır.
Öncelikle internetteki sosyal ağlar gerçek yaşamdakilerden daha geçirgendir. Gerçek yaşamda
grupların içine girmek ve etkili olmak zor olurken internet ortamında kişilerin sosyal ağlarına
girmek daha kolay olmaktadır. Gerçek yaşamdaki sosyal ağlar sürekli görüşülen kişilerden ve
daha güçlü bağlantılardan oluşurken internetteki sosyal ağ sitelerinde nadir görüşülen kişileri
ağa kabul etmek daha kolay olmaktadır. İnternet ve web biyolojik ağlardaki gibi
sınıflandırılmamıştır bunun anlamı, çok sayıda kişinin bulunduğu ağların düşük bağlantılı
ağlarla bağlanması söz konusu olmasıdır. Sosyal ağlarda hastalıklar kolayca yayılır fakat
hastalık ancak ulaşabildiği kişilere kadar gider ve hastalığının aşısının da yayılması yani
tedavi edilmesi daha kolay olmaktadır. (Kimberly, 2004:7)

13.2. Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam Ve Halkla İlişkiler Ortamları
Olarak Değerlendirilmesi
Çeşitli amaçlarla kurulan sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı
çeşitli avantajlar ve dezavantajlar gözlemlenmektedir.
• Sosyal ağlar kişilerin sosyal hayatının iyi gitmesi için önemli bir anahtardır (Baras,
2007).
• Kişinin kendisiyle, sosyal ve iş çevresiyle, akrabaları ve arkadaşlarıyla müşterileriyle
kaliteli ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır (Baras, 2007)
• Sosyal ağlarda kontrol kişinin elindedir.
• Sosyal ağlar sadece kişiler için değil, kurumlar için de önemli bir anahtardır.
• Sosyal ağlar işletmelere, hedef kitleleriyle temas kurmalarını ve doğru hedeflere
ulaşmalarını sağlamaktadır (Dignan, 2007).
• Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg yaptığı basın açıklamasında, sosyal ağların
ve özellikle Facebook’un, online reklamcılık yeni bir mecra haline geldiğine değinmiştir
(Zuckerberg, 2007).
• Sosyal ağ reklamlarıyla işletmeler, viral pazarlamayı daha çok uygulayarak, ağ
kullanıcılarının ürün ve markalarıyla ve tanıdık tavsiyesiyle daha çok tanınmasına sebep
olabilirler (Zuckerberg, 2007)
• İşletmeler sosyal sorumluluk projelerini geniş kitlelere yayma imkanı bulabilirler.
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• Sosyal ağlarda üyeler için çeşitli uygulamalar (widgets/applications)
gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalarla firmalar, kendi ürün ve hizmetlerine yer vererek
kendi ağlarını oluşturarak pazarlama faaliyetlerini geliştirebilmektedirler.
• Sosyal ağlar, işletmeler için ölçümleme yapabilme olanağı sağlarlar.
• Sosyal ağlar işletmeler için pazar segmentasyonu yapabilme olanağı sağlamaktadır.
• Yeni kişilerle tanışmanın en çabuk ve en zahmetsiz ve en ucuz yöntemlerinden
biridir. (http://openforum.com/thread.jspa?threadID=1000702)
• Halkla ilişkiler ve reklamcılar rolodexlerindeki isimleri (halkla ilişkiler
sorumlularının kendi ağları) bir arada toplamak amacıyla kullanabilirler.
Sosyal ağların dezavantajlarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
• Kapalı platformlardır. Gerçekte açık olan veriler ve enformasyon sadece sosyal ağa
üye olan kişi ve sosyal ağ sunucusu arasındadır. Ancak internet kullanıcılarının tamamına açık
olduğu söylenemez. (http://blogs.zdnet.com/social/?p=254) .
• Pek çok sosyal ağ sitesi aslında kapalı bir içerik deposudur. İçerikler, kolaylıkla
paylaşılamaz ve dışarıya dağıtılamaz, üyesi bulunan sosyal ağın içinde kalmaktadır
(http://blogs.zdnet.com/social/?p=254).
• Sosyal ağ siteleri içinde üyelerin kişisel bilgileri de bir başka sosyal ağa
dağıtılmamakta ve paylaşılmamaktadır (http://blogs.zdnet.com/social/?p=254).
• Sosyal ağ sitelerine ait üyeler, tüm şahsi bilgilerini bir başka platforma
yönlendirememektedir.
• Sosyal ağ sitelerinde yeterince açıklık yoktur. Üye profillerine ulaşabilmek için, çoğu
sitede üyeler tarafından kabul görmek gerekmektedir.
• Sosyal ağlara hergün yeni üyelerin katılmasıyla, sosyal ağların giderek
kalabalıklaşması, iletişimde gürültü unsurunu artırmakta ve firmalar açısından pazarlama ve
iletişim mesajlarının kaybolmasına, hedef şaşırmasına ve geri bildirimin beklentilerin altında
kalmasına sebep olabilir.
• Sosyal ağlarla kurulan ilişkiler, birebir gerçekleşmediği için; yüzyüze iletişimin,
konferansların, fuarların ve hatta telefonla görüşmenin yerini tutmayacaktır
(http://openforum.com/thread.jspa?threadID=1000702).
• İnternet hukuku ve internetle halkla ilişkiler ve reklamlara yönelik kanunlar ülkeden
ülkeye değişmektedir. Dolayısıyla kanuni sınırlamalar firmaları amaçları ulaşmak konusunda
zorlayabilir.
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• Sosyal ağ sitelerinde kullanılan dil de başka bir dezavantajdır. İngilizce’nin yaygın
dil olması sosyal ağların da İngilizce tasarlanıp oluşturulmasına neden olmuştur. Genel
kullanıma açık sosyal ağ sitelerine İngilizce konuşmayan kişiler genelde girmediği için bu
kişilere ancak yerel dilde hazırlanan sitelerin reklam aracı olarak kullanılması gerekir.
• İnternete bağlantı hızları bölgeden bölgeye değişebilir. Bu değişim yüklü mesajların
ve görsellerin yüklenme süresinde farklılıklar yaratacağından yüklemesi uzun süren
uygulamalardan (application, widget) kişiler kaçınabilir. Bu da reklam hedeflerine ulaşmayı
engelleyebilir.
Hedef kitlenin bir arada bulunduğu ve hedef kitleyle ilgili birçok verinin sayısal olarak
alınabildiği sosyal ağ sitelerinde halkla ilişkiler ve reklamla ilgili birçok uygulamayı da
gerçekleştirmek mümkündür. Sosyal ağ siteleri ve online sosyal ağlarla ilgili birçok bilgi ve
yorum değerlendirildikten sonra reklam ve halkla ilişkiler ortamı olarak sosyal ağ sitelerinin
nasıl kullanılabileceğine ilişkin aşağıdaki maddeleri sıralamak mümkündür. Sosyal ağ
sitelerinin halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanılabileceği aşağıda sıralanmıştır:
1. Kurumsal itibarın izlenmesinde sosyal ağ sitelerinde kurum adı, marka adı,
kurumsal networkü oluşturan firmaların isimleri, üst düzey yönetici ve çalışanların isimleri
izlenmelidir. Kurumsal iletişimden sorumlu görevlilerin sıkça arama kısmına isimleri yazarak
ne şekilde, hangi profil içeriğiyle isimlerin geçtiğini gözlemeleri mümkündür.
2. Sosyal ağ sitelerinde rakip ve ilgili kuruluşların halkla ilişkiler kapsamındaki
eylemlerini inceleyip medya planlama yaparken bu ortamları değerlendirilmelidir.
3. Halkla ilişkiler birimleri veya halkla ilişkiler ajansları sosyal ağ sitelerindeki
kullanıcıları hedef kitle olarak görmelidir. Hedef kitleyi sosyal ağ sitelerinde gruplar,
networkler halinde görüp farklı içerikte mesaj tasarlayıp, gönderebilirler.
4. Kuruluşlar, sponsorluk yaptıkları spor, kültür, sanat etkinliklerini hedef kitlelere
duyurabilirler. (Facebooktaki event application gibi)
5. Yarışma, workshop, eğitim gibi kurum dışına taşabilen etkinlikleri duyurmada
kullanılabilir.
6. Sosyal sorumluluk projelerini ilgili gruplara tanıtma ve destek bulmada
kullanabilirler.
7. Kriz yönetimi kapsamında kriz öncesinde izleme ve kriz döneminde kurumsal
mesajları yayınlamada sosyal ağ siteleri kullanılabilir.
8. Sosyal ağlarda farklı grupları birbirine bağlayan kişileri (structure hole) belirleyip
bu kişileri etkileyip dürüst, sağlıklı iletişim kurarak kurumsal mesajları yayabilirler.
9. Bir etkinliğin, bir kampanyanın veya kuruluşla ilgili mesajların yayılmasında
çalışanlar kullanılabilir. Çalışanların profilleri üzerinden mesajlar yayılabilir. Özellikle eğitim
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ve pazarlama gibi birimlerdeki çalışanların hem gerçek yaşamdaki hem de sosyal ağ
sitelerindeki sosyal ağları geniş olduğu için halkla ilişkiler bağlantılı mesajlar çok geniş
kitlelere yayılabilecektir.
Reklamcılıkta ise hedef kitle halkla ilişkilerdeki gibi belirli ortak yarar ve ilgileri olan
insanlar grubu değildir. Reklamcılıkta hedef kitle iletişim süreci açısından ele alındığında
verilen mesajların etkilenip ürün ya da hizmeti satın alması beklenen mevcut ya da potansiyel
tüketicilerdir (Wells ve diğerleri, 2006: 127). İnternet kullanıcılarının çoğunluğunun gençler
ve erkekler olduğu ifade edilmektedir (Wells ve diğerleri: 278). İnternetin reklam amaçlı
kullanılabilecek yeni bir kitle iletişim aracı olarak sunulması; özellikle genç hedef kitle
tarafından tarafından izlenmesi nedeniyle reklamcılar için önemli bir mecra haline gelmiştir.
Reklamcılar sosyal ağ sitelerini aşağıdaki gibi değerlendirebilirler:
1. Kuruluşlar ürün ve markalarıyla ilgili ilgi çekici uygulamaları (application, widget)
tasarlayıp hedef gruplara yollayabilirler.
2. Sosyal ağ sitelerinde kuruluşlar reklamlarını yaparak kendi web sitelerine trafik
yaratabilirler.
3. Yeni ürün ve hizmet lansmanları sosyal ağ sitelerinde yapılabilir.
4. Veri tabanı pazarlaması uygulaması sayesinde sosyal ağ sitelerinde mesajların
kişiselleştirilmesi mümkündür. Örneğin Classmates.com isimli web sitesi A.B.D.’de tüm lise
mezunlarının buluştuğu bir sosyal ağdır. Bu sosyal ağda reklam verirken veri tabanına göre
tüketicilerin belirli demografik ve davranışsal değişkenleri göz önüne alınarak hangi
reklamların söz konusu tüketici tarafından beğenilip beğenilmeyeceğini 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 Moriarty, Burnett, 2006: 280)
5. Küçük ve orta ölçekli firmalar için daha büyük organizasyonlar karşısında rekabet
edebilmeleri için önemli bir alan yaratır(Ferah Onat, 2008, 5:28).
6. Yeni ürünlerin ve hizmetlerin pazarlanmasında dikkat çekmek amacıyla sosyal
ağlarda reklamlar kullanılabilir.
7. 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.
8. Sosyal ağların popülerliği ve giderek artan sosyal ağ sitesi üyeleri sayesinde
reklamcıların özellikle genç hedef kitleye ulaşabilme olasılığı artacaktır. Amerika’da Red
Cross üzerinde yapılmış olan bir çalışmada kurumun aslında sosyal medyayı kullanmak
istediği ancak gerek eski jenerasyondan olan yöneticilerin bu mecrayı iyi bilmeyip kullanmayı
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reddetmeleri, gerekse bu yapılandırmaya ayıracak zaman ve çalışan olmaması yüzünden tam
anlamıyla istenilen düzeyde kullanamadıkları bulgulanmıştır. (Public Relations Review 37
(2011) 37 – 43)
Halkla ilişkilerde uygulama alanı olarak sosyal medya kullanımı: örgüt haberlerini
duyurma, çeşitli konular üzerinde görüş bildirme ve kamuoyu yaratma, web sitesine
yönlendirme, kriz dönemlerinde halkla birebir iletişim kurma, yeni üye kazanma,
görünülürlük elde etme, diğer sivil toplum örgütleriyle iletişim ağı kurma, eylem veya yardım
amaçlı kampanyalara destek sağlama olarak sıralanabilir. Ancak sosyal medya üzerinden
yapılacak halkla ilişkiler çalışmalarında önemli olan bu yapılandırmanın düzgün yapılması,
zamanında ve doğru cevapların verilmesi, sitelerin güncellenmesidir.
İletişimin çift yönlü olması gerekn günümüz toplumunda sosyal medya hedef kitle ile
ilişki kurmak için son derece uygun bir mecra iken yanlış kullanımlar sonucu, örneğin cevap
verilmemesi, tatmin edici cevap verilmemesi veya geç cevap verilmesi gibi, kuruma karşı
negatif bir etki de uyandırabilmektedir. Sosyal medyayı etkin kullanmak kurumlar için son
derece önemli olmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Halkla ilişkilerde uygulama alanı olarak sosyal medya kullanımı: örgüt haberlerini
duyurma, çeşitli konular üzerinde görüş bildirme ve kamuoyu yaratma, web sitesine
yönlendirme, kriz dönemlerinde halkla birebir iletişim kurma, yeni üye kazanma,
görünülürlük elde etme, diğer sivil toplum örgütleriyle iletişim ağı kurma, eylem veya yardım
amaçlı kampanyalara destek sağlama olarak sıralanabilir. Ancak sosyal medya üzerinden
yapılacak halkla ilişkiler çalışmalarında önemli olan bu yapılandırmanın düzgün yapılması,
zamanında ve doğru cevapların verilmesi, sitelerin güncellenmesidir.
İletişimin çift yönlü olması gerekn günümüz toplumunda sosyal medya hedef kitle ile
ilişki kurmak için son derece uygun bir mecra iken yanlış kullanımlar sonucu, örneğin cevap
verilmemesi, tatmin edici cevap verilmemesi veya geç cevap verilmesi gibi, kuruma karşı
negatif bir etki de uyandırabilmektedir. Sosyal medyayı etkin kullanmak kurumlar için son
derece önemli olmalıdır.
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Bölüm Soruları
1. sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler uygulamalarına sağladıklarından birisi değildir?
a) kuruluşla hedef kitle arasındaki iletişimde tamamen yüz yüze iletişimin yerini almasını
sağlamıştır
b) kurumlarla ilgili bilgilerin birçok kaynakta paylaşımını sağlamıştır
c) kuruluşla hedef kitle arasındaki etkileşim oldukça şeffaf hale gelmiştir
d) halkla ilişkiler uygulayıcılarına hedef kitleyle birebir etkileşimli iletişim imkanı sağlamıştır
e) çeşitli platformlarda bilgi alışverişini sağlamıştır
Doğru Cevap: A
2) sosyal medya halkla ilişkiler modelleri arasında en çok hangisine uygundur?
a) Basın ajansı modeli
b) İki yönlü Asimetrik model
c) İki yönlü simetrik model
d) Kamuoyu bilgilendirme
e)Hiçbiri
Doğru Cevap: B
3) İki yönlü simetrik modelin öncüsü kimdir?
a) P.T. Barnum
b) Rokofeller
c) Gruning
d) Cultip ve Center
e) Grunig, Hunt
Doğru Cevap: E
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4) Halkla İlişkiler nedir?
a) Halkla ilişkiler bir kuruluşun hedef kitlesine yönelik olarak verilen bilgilerin ve fikirlerin
yorumlanması ve iletişimidir
b) İtibarın izlenmesidir
c) Medya ilişkileridir
d) Satış işidir
e) Reklam faaliyetleridir
Doğru Cevap: A
5) Sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı çeşitli avantajlardan hangisi
yanlıştır?
a)Kişinin kendisiyle, sosyal ve iş çevresiyle, akrabaları ve arkadaşlarıyla müşterileriyle
kaliteli ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır
b) Kapalı bir sistemdir
c)Sosyal ağlar sadece kişiler için değil, kurumlar için de önemli bir anahtardır.
d)Sosyal ağlar işletmelere, hedef kitleleriyle temas kurmalarını ve doğru hedeflere
ulaşmalarını sağlamaktadır
e) Sosyal ağlarda kontrol kişinin elindedir.
Doğru Cevap: B
6) Sosyal medyanın sağladığı faydalardan hangisi yanlıştır?
a) Sadece kurumlara sınırsız iletişim imkanı tanır
b) kullanımı kolay
c) kullanıcı odaklı
d) mekân sınırlaması yoktur
e) zaman sınırlaması yok tur
Doğru cevap: A
7) halkla ilişkiler aracı olarak Sosyal medyanın kullanılabileceği alanlardan hangisi yanlış
verilmiştir?
a) Kurumsal itibarın izlenmesinde
b) medya planlamada
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c) Sosyal sorumluluk projelerini ilgili gruplara tanıtmada
d) sponsorluk yaptıkları spor, kültür, sanat etkinliklerini hedef kitlelere duyurmada
e)Pazarlama
Doğru cevap: E

8) Sosyal medya araçlarının halkla ilişkiler uygulamalarına yönelik etkilerinden hangisi
yanlıştır?
a) Sınırlı bir hedef kitleye ulaşılır
b) 7 gün 24 saat hedef kitlelere ulaşılır
c) Farklı hedef kitlelere ulaşmayı sağlar
d) hedef kitlelerin neler söylediklerini hemen öğrenilmesine olanak tanır
e) hedef kitlelerle etkileşim sağlanır
Doğru cevap: A

9) Reklamcılar için sosyal ağ sitelerinin avantajlarından hangisi yanlıştır?
a) Kuruluşlar ürün ve markalarıyla ilgili ilgi çekici uygulamaları (application, widget)
tasarlayıp hedef gruplara yollayabilirler.
b)Sosyal ağ sitelerinde kuruluşlar reklamlarını yaparak kendi web sitelerine trafik
yaratabilirler.
c)Yeni ürün ve hizmet lansmanları sosyal ağ sitelerinde yapılabilir.
d) Veri tabanı pazarlaması uygulaması sayesinde sosyal ağ sitelerinde mesajların
kişiselleştirilmesi
e) Sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirebilir
Doğru cevap: E

10) Cultip ve Center’ın tanımladığı iki yönlü simetrik iletişimle ilgili verilen
bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
a)Halkla ilişkiler bir kuruluşun hedef kitlesine yönelik olarak verilen bilgilerin
yorumlanması
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b)Halkla ilişkiler bir kuruluşun hedef kitlesine yönelik olarak verilen fikirlerin
iletişimidir
c) Tek yönlü bir iletişimin kurulmasıyla bir uyumun sağlanması amacıdır
d) Hedef kitleden kuruluşa yönelik olarak beliren fikir ve kanaatlerin yorumlanmasıdır
e) İletişim, kuruluş ve hedef kitlesini uyumlu hale getirme çabasındadır
Doğru cevap: C
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14. SOSYAL MEDYA VE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Sosyal Medya ve Etik
14.2. Sosyal Medyayo Kontrol Etmek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Etik ve ahlak kavramlarını tanımlayarak aralarındaki farkı açıklayınız.

2)

Sosyal medya uygulamalarının sahip olması gereken özellikler nelerdir?

3)

Sosyal medyada yer alan etik dışı davranışları açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sosyal ağlarda etik
kavramının önemini
belirleyebilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal ağlardaki etik dışı
davranışlar hakkında bilgi
sahibi olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal ağlarda etik



Sosyal ağlar ve etik
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Giriş
Yeni iletişim teknolojileri alanında özellikle de internet alanında yaşanan gelişmeler,
internet kullanım alışkanlıklarını, kullanıcı profilini ve en önemlisi kullanıcının sanal
dünyadaki konumunu değiştirmiştir Kurumların içerik miktarına katkısı azalıyor gibi gözükse
de ağ üzerinde taşıdıkları önem artmaktadır. Kullanıcıların oluşturduğu içeriğin denetlenmesi,
internette etik kuralların sağlanması, güvenliğin sağlanması ve kişisel bilgilerin korunması
açısından çok önemlidir.

227

14.1. Sosyal Medya ve Etik
Gündelik yaşamlarımızda birçok kavramda olduğu gibi etik ve ahlak kavramlarının
anlamlarında da bir yanılgı yaşıyoruz. Çoğu zaman ahlak bilimi olarak kullanılan etik
kavramı, esasında rasyonel bir olguya işaret ederken ahlak kavramı vicdani ve vicdana dayalı
olguya gönderme yapmaktadır. Her ne kadar da ahlaki olgulara gönderme yapsa ve ‘ahlak
bilimi’ olarak tanımlansa da etik bir şeye doğru veya yanlış şeklinde yorumlama getirmezken
ahlak bunu yapabilmektedir. Uzun’un (2007) da belirttiği gibi ahlak kelimesi Arapça hulk
kelimesinin çoğul karşılığıdır. Bu sözcük ise “bir insanın yaradılışı gereği gerçekleştirdiği
davranışları” anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda ahlak ise “bir toplum içinde kiºilerin
uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları ile iyi niyetler ve güzel huyları”
kapsamaktadır (s. 11). Öte taraftan etik ise “insan davranışlarını ahlakilik kuralları içinde
araştıran ahlak bilimi anlamındadır” (Uzun, R. 2007: 11).
Sosyal varlıklar olarak kabul edilen insanoğlunun sosyo kültürel bağlamda varoluşu
iletişim kurabilmesi ve ötekilerle etkileşim içerisinde olabilmesiyle ilintilidir. Bu nedenledir
ki iletişim ve etkileşim sürecinde kabul görme ve aidiyet duygusu oluşturabilmesi bir yerde
etik davranabilme ve etik olma ilkesine dayandırılabilir. Zira Uzun’un da belirttiği gibi “etik,
bireyi vesayet altına almak yerine toplum içinde diğerleriyle birlikte yaşarken, bireyin kendini
nasıl kendi olarak gerçekleştirebileceğine ya da neyse o olarak var olabileceğine ilişkin
yolları” göstermektedir. Diğer bir deyişle etik, bireyler arası ilişkilerin kurabilmesi,
düzenlenebilmesi ve yapılanmasıyla ilgilidir de denilebilir.
Yeni iletişim teknolojileri alanında özellikle de internet alanında yaşanan gelişmeler,
internet kullanım alışkanlıklarını, kullanıcı profilini ve en önemlisi kullanıcının sanal
dünyadaki konumunu değiştirmiştir.
Bu gelişmelere hız veren süreç Web 2.0 olarak adlandırılan ikinci nesil internet
hizmetlerinin uygulanmaya başlaması olmuştur. Web 2.0, ağ kullanıcılarının etkinliğini
artırmış, ağ üzerinde bireylerin etkileşimde bulunmasına olanak sağlamıştır. Web 2.0,
kullanıcıların içerik oluşturmasına imkan sağlamış ve kullanıcılar ağ üzerinde içerik tüketen
konumdan içerik üreten konuma gelmiştir.
Bu dijital dünyanın en az %85`inin güvenlik, gizlilik, güvenilirlik ve uyumluluğundan
kurumların
sorumlu
olacağı
belirtilmiştir
(http://
www.tobb.org.tr/organizasyon/bilgihizmetleri/bthb/2007_05.pdf ).
Kurumların içerik miktarına katkısı azalıyor gibi gözükse de ağ üzerinde taşıdıkları
önem artmaktadır. Kullanıcıların oluşturduğu içeriğin denetlenmesi, internette etik kuralların
sağlanması, güvenliğin sağlanması ve kişisel bilgilerin korunması açısından çok önemlidir.
Kullanıcıların oluşturduğu içerik en yoğun olarak sosyal medya araçlarında
görülmektedir.
Sosyal medyanın temel özellikleri şunlardır:
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• Zaman ve mekan sınırlaması olmadan, paylaşımın ve tartışmanın esas olduğu bir
internet uygulamaları zinciridir.
• Bireyler, kendi ürettikleri içerikleri çok kolay bir şekilde internet ortamında ve mobil
ortamda yayımlamaktadır.
• Bireyler, başka kullanıcıların içeriklerini, yorumlarını takip etmektedirler.
• Birey, sosyal medya uygulamalarında hem takip eden hem de takip edilendir.
• Temeli, kuralları belirlenmiş bir iletişime değil samimi bir sohbet mantığına dayanır.
• İçerikler detaylı incelendiğinde informal oldukları ve zamanla kullanıcılar arasında
bir dedikodu zincirine dönüşebildiği görülmektedir.
Sosyal medya araçlarında kullanıcıların çoğu mahremiyet sınırlarını kaldıran tarzda
içerik oluşturduğu ve kişisel bilgilerini paylaştıkları için birbirlerinin özel alanlarına müdahale
edebilmektedirler. Bu müdahale, birçok etik dışı davranışın kaynağını oluşturmaktadır.
İnsanoğlunu sosyal varlık yapan temel karakteristiklerinden biri de iletişim ve
etkileşim kurabilme özellikleridir. Sosyal yapılar içerisinde kendini bulan ve gerçekleştiren
birey, bu süreç içerisinde kendini anlatabilme ve çevresindekileri anlayabilme yetisini
kazanmaktadır.
İletişim, bireyin ait olduğu toplum veya topluluğun bir parçası olabilmesi ve aidiyet
hissedebilmesi ön koşullarından biri olarak kabul edilebilinecek sosyal bir gereksinimdir.
Diğer bir deyişle insanoğlu kültürel ve sosyal varoluşunu iletişim kurabilmesine borçludur
(Akter, 2001). İnsanoğlunun bu sosyo-kültürel özelliği üzerine birçok kuramcı modeller ve
kuramlar ortaya atmışlardır. Ancak iletişimin yüzü yeni teknolojilerle birlikte şekil değiştirmiş
bu nedenle de daha önce ortaya atılan iletişim felsefesine ışık tutmayı amaçlayan model ve
kuramlar da yetersiz kalmaya başlamıştır.
Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte, daha önce de belirtildiği gibi birçok iletişim
kuram ve kavramı boyut değiştirmiştir.
Uzay çağı diyebileceğimiz bu çağda iletişimin temelini oluşturan iletim ve etkileşimin
zaman ve mekan kıstaslarından soyutlanarak gerçekleştirilebilindiği bu çağda belki de özgür
ve özgün iletişime damgasını vuran özelliği vücutsuzluğun ve merkezsizliğin başat
karakteristiklerinden olmasıdır.
Bilindiği gibi geleneksel kitle iletişimde söz konusu araçların sahip veya sahipleri
bilinmekte ve merkezde yer almaktadır. Diğer bir deyişle geleneksel kitle iletişimi
denildiğinde belirli bir merkezden hedeflenen kitleye doğru bir ileti akışından
bahsedilmektedir. Bu nedenledir ki birçok kez kitle iletişimi mi kitle iletimi mi tartışması
gündeme gelmektedir. Zira enformasyon akışının kaynağı dediğimiz ‘gönderici’ ve
enformasyonu alan konumunda olan izleyici/dinleyici kitlesi yani ‘alıcı’ gösterge bilimsel
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iletişim tanımına tezat bir şekilde sabit kalmaktadır. Böylelikle tek yönlü yani merkezden
alıcıya doğru bir enformasyon akışından bahsedilmektedir.
Ancak gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte gönderici ve alıcıların konumları daha
dinamik ve değişken olmaya başlamıştır. Bilgisayar ortamında iletişim olarak da
adlandırabileceğimiz internet ortamında iletişim ve sanal iletişimde her bir birey gönderici
herhangi bir birey ya da bireyler topluluğu da alıcı konumuna geçebilmektedir.
Kısaca günümüz iletişim çağında merkezin belli olmadığı çoklu merkezli veya
merkezsiz kitle iletişiminden bahsedebilmekteyiz.
Sosyal medyada yer alan etik dışı davranışlar incelendiğinde başlıca etik dışı
davranışların şunlar olduğu görülmektedir.
• Kişisel verileri izinsiz kopyalamak ve dağıtmak.
• Kişisel verilerde tahrifat yapmak.
• Ticari firmaların sırlarını ifşa etmek.
• Sahte içerik hazırlayarak kullanıcıları yanıltmak.
• Reklam ve sponsorluk almak için manipüle edici içerik yayımlamak.
• Telif haklarının göz ardı edilmesi.
• Genel ahlaka aykırı içerik oluşturmak ve yaymak.
• Firmalara zarar vermek için firmanın sahte blogunu oluşturmak.
• Kaynak göstermeden içerik kullanmak.
• Kişilerin gerçek kimliklerini gizleyerek sahte profiller oluşturmaları
• Kurumların tüketicilerini yanıltmak için ücret ödeyerek yanlı içerik hazırlatmaları.
• Spam Blog oluşturmak.
Blog yazarlarının kendi aralarında etik davranışlar hakkında tartıştıkları, bu konuda
öneriler getirdikleri ve etik davranışlara uymayan blog yazarlarını eleştirdikleri
görülmektedir. Blog yazarları, kendi mesleki deneyimlerini, uzmanlık gerektiren alandaki
görüşlerini bloglarında paylaşmakta, bu bilgi ve görüşleri tüm internet kullanıcılarının
kullanımına sunmaktadırlar. Blog yazarları, deneyimlerini aktarırken, bilgi ve görüşlerini
paylaşırken diğer kullanıcılardan yorum beklemektedirler. Blogları takip eden internet
kullanıcılarının blog yazarının görüşlerine yaptıkları yorumların kişilik haklarını zedeleyici ve
ahlaka aykırı ifadeleri içermemesi gerekmektedir. Bu tarz yorumlar etik ihlallere yol açmakta
ve aynı zamanda kullanıcıların karşılıklı güvenine ve samimiyetine dayanan sosyal medya
anlayışına ters düşmektedir.
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Blog mecrasında en sık karşılaşılan etik dışı durumlardan biri de bloglarda yer alan
içeriklerin, bilgilerin ve görüşlerin izinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılmasıdır. Blog
yazarları, zaman ve emek harcayarak oluşturdukları içeriklerin kaynak gösterilerek
alıntılanmasını talep etmektedirler. Blog yazarları, oluşturdukları içerikleri kullanmak
isteyenleri kaynak göstererek kullanmaları için kendi bloglarına yazdıkları uyarı notlarıyla
uyarmaktadırlar.
İnternet 1960’lı yıllarda soğuk savaş döneminde ABD hükümeti tarafından
geliştirilmiştir. ABD hükümetinden önce askeri güçler bu ağı kontrol etmekteydi, ancak ABD
hükümeti bu ağı merkezsizleştirmiş ve iletişimde kullanılabilir şekle dönüştürmüştür (Akter,
2001). Böyle bir ağın geliştirilme nedeni soğuk savaş süresince diğer iletişim araçlarının
merkezli olmasından kaynaklanan bir emniyet sorunu olmasıydı. Diğer bir deyişle internet
gibi merkezsiz bir iletişim aracı ile iletişim daha bir güvenilir kılınacaktı. Merkezsizliğin yanı
sıra interneti diğer iletişim araçlarından ayıran bir diğer özellik ise İnternet’in sahip veya
sahiplerinin bulunmayışıdır.
Böyle bir özellik bir taraftan bireylerin enformasyon alıp vermesini yani enformasyon
akışını kolaylaştırıp bireyin haber ve bilgi alma hakkı konusunda olumlu bir gelişme olarak
görünse de beraberinde birtakım çıkmazlar da getirmiştir. Bu çıkmazlardan belki de en başatı
böyle bir sistemde kontrol mekanizmasının zayıf olması sayılabilir.

14.2. Sosyal Medyayı Kontrol Etmek
İnternet iletişiminin merkez’siz bir iletişim ortamı olduğunu belirtmek gerekmektedir.
İnternet iletişimini diğer iletişim ortamlarından ayıran özelliklerden biri de merkez’sizlik
özelliği nedeni ile ileti gönderici ve alıcıların evrensel boyutta değişebilme özelliğidir. Diğer
bir deyişle gönderici ve alıcıların statik olmamakla birlikte evrensel veya küresel bağlamda
dinamizm ve değişebilme özelliğini taşımasıdır (Akter, T. 2001). Diğer bir ayırıcı özelliği ise
internetin belirli bir sahibinin olmayışıdır. Bu nedenledir ki küresel bağlamda bir bilgi
akışından bahsetmek mümkündür.
Sosyal medyada kullanıcıların oluşturduğu içerik var olduğu sürece etik sorun
yaºanma olasılığı devam edecektir. Çünkü her kullanıcı içerik oluştururken kendilerine göre
haklı nedenlerle ve farklı amaçlarla hareket etmektedir. Kimi içerik herhangi bir sorun
oluşturmazken hatta kullanıcılar açısından faydalıyken kimi içerik ise hem içeriği üreten
açısından hem de içeriği dağıtan açısından etik ve hukuki sorun oluşturmaktadır. Sosyal
medya kullanıcı odaklı olduğu için bazı etik dışı sorunlar hukuki boyutlara taşınmamaktadır.
Etik dışı davranışlar, ticari konularda, telif hakları ve kiºilik haklarına saldırı durumlarında
hukuki boyuta taşınmaktadır.
Yapısal olarak sosyal medya sohbet ve dedikodu mantığıyla işlediği için bireyler
arasında etik dışı davranışlar bireyler farkına varmasalar bile gerçekleşmektedir. Her ne kadar
kurumlar, düzenleyici kurullar ve içerik sağlayıcılar çeşitli önlemler alma yoluna gitseler de
en önemli görev kullanıcıya düşmektedir. Her kullanıcı, önce kendisini denetlerse ve
kurumların önlemleri de işlevsel olursa etik dışı davranışlar büyük oranda azalacaktır.
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Kullanıcı her şeyden önce kendi oluşturduğu içerikten sorumlu olmalı ve içeriğin hangi
boyutlarda etki oluşturabileceğini planlayarak yayımlamalı ve dağıtmalıdır. Kullanıcı kendisi
ve yakın çevresiyle ilgili kişisel bilgileri paylaşırken bilinçli olmalı, art niyetli kullanıcılara
karşı dikkatli olmalıdır. Kullanıcıların özdenetim bilincini kazanması için içerik
sağlayıcıların, düzenleyici kurulların ve diğer kullanıcıların üstlerine düşen görevleri yerine
getirmeleri gerekmektedir. Özdenetim sağlanması ve bilincin artmasıyla etik dışı davranışlar
azalacak ve etik kurallara uygun hazırlanmış içerik miktarında artış sağlanacaktır.
Tüm dünyayı kapsayan ve adına internet dediğimiz ağ zaman ve mekan
kavramlarından soyutlandığına, yani sınırları sınırsızlaştığında ne denli kontrol edilebilir
sorusu da akıllara gelmektedir. Elbette ki bu sorunsallarla baş edebilecek yegane organ hukuk
organlarıdır. Ancak düzenlemelerin hızı ile sorunun yaygınlaşma ve değişme hızı arasındaki
denge tartışma kaldırabilecek bir konu. Ancak çalışmada esas tartışma noktası internet
ortamında iletişim yani bilgisayar ortamında iletişimde yaşanan ve yaşanabilecek
sorunsalların temelinin esasında etik sorunu olduğudur.
Gelişen teknolojilerin kendini en fazla gösterdiği alanlardan iletişim bilimleri ve
çalışmaları oluğu gözlemlenmektedir. Gelişen teknolojilerle birlikte bireylerin iletişim
bağlamında zaman ve mekan kavramlarından soyutlanılması nedeniyle ulaşılmak istenilen
enformasyon veya bilgiye erişebilmenin daha da kolaylaşması tartışma kaldırmaz bir gerçek.
Ancak bu iletişim özgürlüğünün diyetini tedbir alınmadığı takdire belki de fazlasıyla
ödeyecek olan yine iletişim özgürlüğü savaşçıları olan insanoğlu olacaktır. Diğer bir deyişle
yapılan her bir yeniliğe paralel olarak söz konusu yeniliğin ortaya çıkaracağı muhtemel
riskleri de göz önünde bulundurarak tedbir alınmazsa diyetinin çok ağır şekilde ödenebileceği
de göz önünde bulundurulmalıdır.
Söz konusu muhtemel risklerden önemli diye nitelendirilebilecek olanlardan biri de
yeni iletişim ortamlarında vücutsuzluğun, zaman-mekan soyutlamasının ve tabi
merkeziyetsizliğin mahal verebileceği iletişimde etik sorunsalıdır. Bununla mücadele
edebilmenin görünürdeki en etkin çözümü teknolojik gelişmelere paralel olarak yasa
yapanların yetkili ve alanda bilgili kişiler tarafından hazırlanması gereken yasal
düzenlemelerin herhangi bir sorunla karşılaşmadan önce çözüm yerine önlem olarak
yapılandırılması olduğu söylenebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gelişen teknolojilerin kendini en fazla gösterdiği alanlardan iletişim bilimleri ve
çalışmaları oluğu gözlemlenmektedir. Gelişen teknolojilerle birlikte bireylerin iletişim
bağlamında zaman ve mekan kavramlarından soyutlanılması nedeniyle ulaşılmak istenilen
enformasyon veya bilgiye erişebilmenin daha da kolaylaşması tartışma kaldırmaz bir gerçek.
Ancak bu iletişim özgürlüğünün diyetini tedbir alınmadığı takdire belki de fazlasıyla
ödeyecek olan yine iletişim özgürlüğü savaşçıları olan insanoğlu olacaktır. Diğer bir deyişle
yapılan her bir yeniliğe paralel olarak söz konusu yeniliğin ortaya çıkaracağı muhtemel
riskleri de göz önünde bulundurarak tedbir alınmazsa diyetinin çok ağır şekilde ödenebileceği
de göz önünde bulundurulmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal medyanın temel özelliklerinden hangisi yanlıştır?
a)Zaman ve mekan sınırlaması olmadan, paylaşımın ve tartışmanın esas olduğu bir
internet uygulamaları zinciridir.
b)Bireyler, kendi ürettikleri içerikleri çok kolay bir şekilde internet ortamında ve
mobil ortamda yayımlamaktadır.
c)Bireyler, başka kullanıcıların içeriklerini, yorumlarını takip etmektedirler.
d)Birey, sosyal medya uygulamalarında hem takip eden hem de takip edilendir.
e) Tek taraflı bir iletişim vardır
Doğru cevap:E

2) Etik kavramını tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

insan davranışlarını ahlakilik kuralları içinde araştıran ahlak bilimi anlamındadır
Bireylerin toplum içinde kendilerine baktıkları noktadır
Bireye toplumun bakış açısıdır
İnsan davranış blimidir
Bireylerin düşünceleridir
Doğru cevap:A

3) Sosyal medyada etik kurallardan hangisi doğrudur?
a)Genel ahlaka aykırı içerik oluşturmak ve yaymak.
b)Firmalara zarar vermek için firmanın sahte blogunu oluşturmak.
c) Kaynak göstererek i içerik kullanmak.
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d)Kişilerin gerçek kimliklerini gizleyerek sahte profiller oluşturmaları
e)Kurumların tüketicilerini yanıltmak için ücret ödeyerek yanlı içerik hazırlatmaları.
Doğru cevap:C

4)Sosyal medya uygulamalarının sahip olması gereken temel özelliklerden hangisi
yanlıştır?
a) İçeriği sadece kurumlar ya da kuruluşların belirlemesi
b) Kullanıcılar uygulamalar üzerinden sürekli etkileşimhalinde olması
c) hedef kitlenin dikkatini çekmek
d) İki yönlü iletişim kurmak
e) 7 güm 24 saat iletişime izin vemesi
Doğru Cevap: A

5) Aşağıdakilerden hangisi blog mecrasında en sık karşılaşılan etik dışı durumlardan
değildir?
a) Bloglarda yer alan içeriklerin izinsiz kullanılması
b) Bloglardaki bilgi ve görüşlerin kaynak gösterilmeden kullanılması
c) Bloglardaki içeriğe yapılan kişilik haklarını zedeleyici yorumlar
d)Blog yazarlarının deneyimlerini, bilgi ve görüşlerini yayınlaması
e) Bloglardaki yazılara yönelik ahlaka aykırı ifadeler yer alması
Doğru Cevap: D
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