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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. KÜRESELLEŞME VE ENFORMASYON TOPLUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yeni iletişim teknolojileri ve Küreselleşme Kavramı
1.2. Enformasyon Toplumu Doğuşu ve Gelişimi
1.3. Enformasyon Toplumunun Temel Karakteristikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Teknolojinin itici güç olduğu üç önemli toplumsal süreç nelerdir?
2) Küreselleşmenin insanlar için sunduğu yeni fırsatlar ve olanaklar nelerdir?
3) Sanayi toplumu ve sanayi ötesi toplum hakkında bilgi verin.
4) Enformasyon toplumunun temel karakteristikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Küreselleşmenin ortaya çıkışını
ve tarihsel gelişim sürecini
kavrayabilmek.
Enformasyon Toplumu ve
Özellilerini detaylı olarak ele
almak
Enformasyon kavramını ortaya
çıkışını ve tarihsel gelişim
sürecini kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Enformasyon



Enformasyon toplumu



Küreselleşme



Yeni iletişim teknolojileri
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Giriş
Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda iletişim ve enformasyon
teknolojileri sayesinde bilgiye ulaşmak ve verileri analiz etmek daha kolay hale gelmektedir.
İletişim teknolojilerinin en önemli aracı ise internettir ve araçlarıdır.
İnternet birçok halkla ilişkiler etkinliğinin oluşum sürecinde etkili olmaktadır. İnternet
gün geçtikçe en önemli halkla ilişkiler aracı olmaktadır. Halkla ilişkiler alanında eşik
bekçileri olmadan hedef kitleyle direkt iletişimi sağlayan tek iletişim aracı da
internettir.Bugün dünyada ve ülkemizde bir çok halkla ilişkiler ajansı organizasyonlarında bu
teknolojileri kullanmaktadır..
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1.1. Yeni İletişim Teknolojileri ve Küreselleşme Kavramı
1990’lardan itibaren gündelik yaşamın içerisinde hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan
yeni iletişim teknolojileri ve küreselleşme en önemli kavram göstergelerinden biri olmaktadır.
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyayı küçültürken “Küresel köy”, “Sanayi sonrası
toplum”, “”Bilgi çağı” ve “Üçüncü dalga” gibi yeni kavramları da gündeme getirmektedir.
Küreselleşme ve özellikle iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük gelişmelerle hızlı ve
zorunlu bir değişim sürecine girilmiştir.
Küreselleşmenin köklerine bakıldığında, son derece karmaşık ve birçok olgunun ve
değişkenin bütününden oluşmaktadır.
90’lı yıllarda bilim adamlarının üstünde çokça durduğu Küreselleşme kavramı Tarım
ve Sanayi Devrimlerinden sonra ortaya çıkan üçüncü büyük devrim olarak
nitelendirilmektedir. Çağdaş filozof Bauman’a göre ise, dünyanın kaçamayacağı kaderi ve
geri dönüşü olmayan bir süreçtir (Bauman,1999:7).
Dünyanın küçülmesi ve küreselliği bir bütün olarak algılama bilincinin yükselmesi ise
önce Mc Luhan’ın “küresel köy” kavramlaştırılması ile ifade edilmiştir. Bir kabilede yaşarmış
gibi birbirinden haberdar olan insanların dünyayı bir bütün olarak algılayacağından söz
etmektedir. Marshall Mcluhan elektronik çağla birlikte insanların bütün duyularını
kullanmaya başladığı üstünde durmaktadır. Elektronik çağ ile hızlanan enformasyon akışı
sonucunda dünya, modern uydu iletişimi ve kapitalist üretim biçimindeki gelişmelerle
bütünleşik bir dünya haline gelmiştir (Aslanoğlu, 2000:143).
Küreselleşmenin iki kaynağı olduğunu söylenebilir. Bu kaynaklardan birincisi
teknolojik gelişmeler ikincisi ise siyasal olaylardır. İletişim ve bilişim teknolojilerinde
yaşanan devrimler ve dünyanın dengesini değiştiren siyasi olaylar bugün yaşanan yeni
ekonomik düzeni hazırlamıştır.
Ülkelerarası ticaret eskiden beri devam etse de küreselleşme sürecinin özellikle son
çeyrek yüzyılda enformasyon teknolojilerinin ve telekomünikasyonun gelişimi ve
yaygınlaşmasıyla hız kazanmıştır. Dünya ölçeğinde küreselleşme bilgi ve sermayenin,
hizmetlerin, sınırlar arasında mal akışının büyümesini yansıtırken ülkeler arasında ekonomik
dayanışmanın büyümesine de işaret etmektedir (Zincirkiran;2003).
İnsani Kalkınma raporuna göre ise küreselleşme yeni bir olgu olmasa da şu dört alanda
farklılık yaratmaktadır:
Yeni pazarlar: Yabancı para ve sermaye piyasaları küresel olarak birbirine bağlıdır
ve 24 saat işlem yapılabilir.
Yeni araçlar: İnternet linkleri, mobil telefonlar, medya ağları
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Yeni aktörler: Dünya Ticaret Örgütü ulusal hükümetlerin üstünde bir otoritedir. Çok
uluslu şirketler birçok ülkeden daha büyük bir ekonomik güce sahiptir, küresel gönüllü
kuruluşlar (NGOs) ve ulusal sınırları aşan diğer gruplar
Yeni kurallar: Ulusal hükümetlerin gücünü daraltan ve ulusal hükümetleri daha çok
bağlayan ticaret, hizmet ve entelektüel mallar üzerinde çok taraflı antlaşmalar
(www.isguc.org/memet2htm)
Küreselleşmenin insanlar için sunduğu yeni fırsatlar ve olanaklara karşılık, dünyanın
çeşitli bölgeleri zaman içinde ekonomik kalkınma ve sosyal refah politikalarının gelişmelere
paralel şekilde ilerletilmemesinin getirdiği sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bunda
küreselleşme sürecinde yaşanan aksaklıkların denetlenmesini sağlayacak mekanizmaların
yokluğu da rol oynamıştır. Bugün küreselleşme karşıtı olarak tanımlanan grupların büyük bir
çoğunluğu da esasen, küreselleşmenin kendisinden ziyade, beraberinde getirdiği sorunları
protesto etmektedir ( www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ANADOLUNUNSESI/183/AND5.)
Küreselleşmenin asıl kaynağını oluşturan, büyük şirketlerin serbest piyasa koşullarının
yaygınlaştırılması doğrultusunda izledikleri politika başta ABD olmak üzere gelişmiş
ülkelerin, uluslararası uygulamalarında görülmektedir. Bu bağlamda 1999 yılında, Dünya
Ticaret Örgütü küreselleşme sürecinin yasal çerçevesini hazırlarken bunu uluslararası düzeyde
kurmaya çalışmıştır.
Büyük şirketlere, serbest piyasa uygulamalarına, genel olarak küreselleşme sürecine
karşı Seattle'da su yüzüne çıkan itirazlar giderek yükselmektedir. Buna kaşın gelişmekte olan
ülkeler küreselleşmenin hem olumlu hem olumsuz yönlerinden etkilenmeye devam
etmektedir. Gelişmekte olan ülkeler ekonomik kalkınma ve beşeri gelişmişlik sorunlarını
çözmeden uluslar arası rekabet ile karşı karşıya kalmaktadır.
(http://www.sendika.org/yazilar/dosya_ergin.) .

1.2. Enformasyon Toplumu Doğuşu ve Gelişimi
Batılı toplumlar için İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir atılım ve gelişme dönemi
olmuştur. Sosyal bilimciler toplumsal yapıdaki toplumsal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel
değişimi adlandırmak için birçok kavram ortaya atmışlardır. McLuhan’ın Küresel Köyü,
Toffler’ın Üçüncü Dalgası, Masuda’nın Enformasyon Toplumu kavramı bunlardan
bazılarıdır.
Sanayi toplumu; tarıma dayalı geleneksel toplumu geride bırakarak, teknolojisi,
ekonomisi, sosyal ve kültürel sistemleri tamamen eskiden farklı olan bir toplum yapısı
yaratmıştır. Bu yeni toplum yapısı, içerdiği teknoloji ve ortaya çıkan yenilemelerle birlikte
sürekli gelişip değişmiştir (Özçağlayan, 1998:22).Sanayi toplumunun son dönemlerinde
sanayi üretiminin payı düşmüş; hizmet üretiminin payı gittikçe artmıştır. Bunun sonucunda
sanayi toplumundan enformasyon toplumuna geçiş süreci başlamıştır.
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Sanayi-ötesi toplum; 1950’li yıllardan itibaren modern kapitalist toplumlarda “otomasyonun işyerinde giderek yaygınlaşması” ve “artan refah” gibi bir dizi sosyo-ekonomik
değişmeye işaret etmek için kullanılan bir kavramdır (Parlak, 2004:94).Yeni toplumsal yapının en
önemli dinamiği enformasyondur. Birey iletişim teknolojilerinin sağladığı sonsuz enformasyondan
kişi istediği kadar alıp işleyip kullanabilmektedir. Enformasyon toplumu, özellikle ilk olarak
ABD, Japonya ve diğer gelişmiş ülkelerde bilginin ve geliştirilen yeni teknolojilerin artan bir
şekilde kullanımıyla oluşmaya başlamıştır. Bilgi ve teknoloji ile şekillenen bu toplum
yapısında, bilgi ve teknoloji yaşamın her aşamasında öncü olmaktadır. Geliştirilen yeni
teknolojiler, sanayi ve hizmet sektörlerinin yanı sıra eğitim, sağlık, iletişim gibi her alanda
kullanılmaya başlanmıştır. Yeni teknolojik gelişmeler üretimi ve verimliliği arttırmakta,
gelişmiş ülkelerin yanında gelişmekte olan ülkeler de bu değişin etkisi altına girmektedir.
McLuhan, enformasyon toplumundan bahsederken enformasyonun ve teknolojinin
belirleyiciliğinden söz eder. Teknolojik belirleyicilik görüşü ile medya teknolojilerinin
bireylere nasıl düşünecekleri, nasıl hissedecekleri veya hareket edecekleri konusunda toplumu
biçimlendirebileceklerini belirtir (Erdoğan ve Alemdar, 2005:142). McLuhan, iletişim
teknolojilerinin toplumun odak noktası olduğunu söyler. McLuhan’ın öngörüsüne göre,
enformasyon toplumunda, iletişim ağlarından ve veri bankalarından oluşan enformasyon
hizmetleri artacak, siyasal sisteme katılımcı demokrasi hâkim olacaktır. McLuhan sanayi
toplumunda da teknolojinin kullanımının giderek yaygınlaştığını ancak, insan ilişkilerinde
aidat ve paylaşım duygusunun yok olduğunun altını çizer. Buna karşın yeni iletişim ve
enformasyon teknolojileri ve bunların yarattığı karşılıklı bağımlılık ilişkileri dünyayı evrensel
bir köy haline getirmektedir (McLuhan, 1964, aktaran, Törenli, 2004:30).

1.3. Enformasyon Toplumunun Temel Karakteristikleri
Enformasyon toplumunu karakterize eden özellikler genel olarak şu biçimde
özetlenebilir:
- Enformasyon toplumunda “beyaz yakalı” iş görenlerin sayısı “mavi yakalı” iş
görenlere oranla daha fazladır, dolayısıyla yeni toplum yapısında hizmetler sektöründe
çalışanların oranı, tarım ve sanayi sektörlerindeki istihdama göre çok fazladır;
- Endüstrinin gerek üretim, gerekse istihdam içinde payının gerileme sürecine girişine,
buna karşılık özellikle bilgi ve enformasyonun ağırlığının giderek artışına tanık olunmaktadır
(Bozkurt, 1996:35)
- Enformasyon toplumunun ortaya çıkışında, bilimsel bilginin üretilme ve
iletilmesinde, bilgisayar ve iletişim tekniklerinin fonksiyonu önemlidir. Bu anlamda, telefon
ve bilgisayar sistemlerinin iç içeliği, kablolu televizyonun çok sayıda kanal ve çeşitli kullanım
alanı sağlaması, veri bankalarının ortaya çıkışı ve bilgisayar destekli eğitimin etkinliği önem
kazanmaktadır (Bayhan, http://www.inet-tr.org.tr/inetconf/bayhan.doc)
- Enformasyon toplumu, sanayi toplumundan bütünüyle farklı yeni bir toplum
biçimidir. Sanayi toplumu, makine ve insan gücüne dayanmaktaydı. Oysa yeni toplum bilgi
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ve teknoloji etrafında oluşmaktadır.
-Enformasyon toplumunun gelişme dinamiğini bilgisayar teknolojisi yönlendirecektir.
Enformasyon toplumunda bilgisayarlar, enformatik üretim gücünü olağanüstü artırarak;
enformasyonun kitle halinde üretilmesine, işlenmesine, dağıtılmasına, saklanmasına ve
tüketilmesine imkân veren enformasyon devrimine yol açmaktadır
-Bilgi toplumu yaratılması için, bilginin üretilmesine yönelik kurumlar önem
kazanmaktadır. Bunların başında eğitim kurumları, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri,
bilgi toplumunun yaratılmasında temel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
-Sanayi toplumunda oluşan, otorite ve statü ön plandayken, enformasyon toplumunda
insanın bilgi düzeyi, üstünlüğü, yeteneği ve kendini kanıtlaması öne çıkmaktadır.
-Sürekli teknolojik yenilik, üretimde verimlilik devrimini yaratmaktadır. Bilgi
teknolojilerine geçen işletmelerde, üretim hızlanmakta, çeşitlilik, kalite ve verimlilik
artmaktadır. Üretimde hız, kalite, çeşit ve verimlilik artışı, rekabet avantajları yaratmaktadır
(Bozkurt: 1996,40)
-Enformasyon teknolojileri, ulusal sınırların önemsizliğini göstermektedir. Böylece
üretim ve tüketim küreselleşmiştir. Bu gelişme, küresel boyutta yeni adımlar atılarak
yenidünya düzenin oluşturulmasını gündeme getirmektedir. (Bayhan, http://www.inettr.org.tr/inetconf/bayhan.doc)
Tarım toplumlarında fiziksel güç etkili iken, sanayi toplumuna gelindiğinde para önem
kazanmıştır. Tarım toplumunda değiş-tokuş sistemi, sanayi toplumda kağıt para, günümüzde
ise elektronik para kullanılmaktadır. Elektronik sistemde bilgi egemen değer haline
gelmektedir. Bilgi ve zekâ tüm alana yayılmış durumdadır. Finansal işlemlerden, bilgisayara,
bankacılık alanına kadar her yerde elektronik vasıtalar kullanılmaktadır.
Günümüzde gelişmekte olan “iletişim” teknolojileri sayesinde her türlü bilgi süratle
çok geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Küreselleşme ile birlikte toplumlar ortak değerler
çevresinde birbirine yakınlaşmaktadır. Küreselleşmeye etki eden önemli faktörlerden biri olan
enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, zaman ve mekan engellerini ortadan
kaldırmakta ve sınır ötesi ekonomik faaliyetlerin yoğunluğunu arttırmaktadır. Küreselleşeme
olgusu, rekabet gücünü ön plana çıkarmaktadır. Sınır ötesi, acımasız rekabet ortamı bir çok
firmayı üretim ve yönetim modellerinde değişime zorlamıştır. Geleneksel üretim modelleri
üretim ilişkilerini zorlarken, diğer taraftan enformasyon teknolojisindeki baş döndürücü
ilerleme ile bütünleşmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde enformasyon toplumuna geçiş süreci incelenmiştir. Bunun yanında
iletişim teknolojileri ve küreselleşmenin oluşturduğu yönelimler sonucu ortaya çıkan
ekonomik ve toplumsal değişimlerin etkileri özetlenmiştir..
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumunun özelliklerinden değildir?
a) buhar makinesi
b) sömürgecilik
c) bilgi endüstrisi
d) imalat endüstrisi
e) maddi üretim gücü
Doğru cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi enformasyon toplumunun özelliklerinden değildir?
a) Enformasyon, maddi mallar gibi tüketildiğinde azalmaz.
b) Enformasyona ulaşmak kolay ve serbesttir.
c) Eşitlikçi bir toplum söz konusudur.
d) Merkeziyetçilik yerine, yerelleşme ve katılımcılık vurgulanır.
e) Maddi değerlerle temel insan hakları ön plandadır.
Doğru cevap: E

3. Aşağıdakilerden hangisi enformasyon toplumunun sosyo ekonomik yapısına ait
özelliklerinden biridir?
a) kolonilere yönelme
b) sınıflı toplum
c) parlamenter demokrasi
d) katılımcı demokrasi
e) kitlesel tüketim toplumu
Doğru cevap: D
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4. Aşağıdaki şıklardan Sanayi toplumu kavramıyla bağlantılı olmayanı işaretleyiniz?
a) buhar makinesi
b)sömürgecilik
c)) imalat endüstrisi
d) ) Daniel Bell
e) Fabrikalar
Doğru cevap: D

5. Enformasyon toplumuna ait olmayan özelliği işaretleyiniz?
a) Maddi değerlerle temel insan hakları ön plandadır.
b) Enformasyon, maddi mallar gibi tüketildiğinde azalmaz.
c) Enformasyona ulaşmak kolay ve serbesttir.
d) Eşitlikçi bir toplum söz konusudur
e) beyaz yakalı grup önemlidir
Doğru cevap: A
6) Sanayi tolumuna ait olan şıkkıı işaretleyiniz?
a) Eşitlikçi bir toplum söz konusudur.
b) Temel insan hakları ile maddi değerler ön plandadır.
c) Merkeziyetçilik yerine, yerelleşme ve katılımcılık vurgulanır
d) Enformasyona ulaşmak kolay ve serbesttir.
e)Demokrosi ön plandadır
Doğru cevap: B
7) Enformasyon toplumunun temelini oluşturanlardan hangisi yanlıştır?
a)radyo
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b) telefon
c) telgraf
d)matbaa
e)internet
Doğru cevap: D
8) Küresel köy kavramını kim ortaya atmıştır?
a) McLuhan
b)H.Innes
c) J.Baudrillard
d) Daniel Bell
Doğru cevap: A
9) İnsani Kalkınma raporuna göre ise küreselleşmenin
yanlıştır

farklılık yarattığı alanlardan hangisi

a) Yeni pazarlar
b)Yeni araçlar
c)Yeni aktörler
d)Yeni alanlar
10) Sanayi toplumunun özelliklerinden hangisi yanlıştır?
a) maddi ürünler ön plandadır
b) olaylar pozitif bilime dayanarak açıklanır
c)mekanik teknoloji fiziksel emeğe ikamet eder
d)çok merkezli fonksiyonel toplum yapısı vardır
e) yeni pazarlar için kolonilere yönelir
Doğru cevap: D
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2. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİM SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. İletişim Teknolojilerinin Gelişim Süreci
2.2. Bilgisayar Ağları ve İnternetin Tarihi Gelişim
2.3.Günümüzde İnternet
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Bölüm hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İletişim teknolojilerinin gelişimini anlatınız?
2) İlk bilgisayar hakkında bilgi veriniz.
3) İnternet nedir?
4) İnternetin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
İletişim teknolojilerinin gelişim
sürecini ve bu sürece yönelik
geliştirilen bakış açılarını
saptayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İnterneti ve Özellilerini detaylı
olarak ele almak
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Anahtar kavramlar


Yeni iletişim teknolojileri



İnternet



Bilgisayar
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Giriş
Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını,
yayılmasını ve bilginin
paylaşılmasını çok kolay hale getirmiştir. İnternet, dünyanın dört bir yanındaki veri
tabanlarını ve bilgisayarları birbirine bağlayan ağ olarak tanımlanmaktadır. İnternet ve son
yıllarda sayısı giderek artan sosyal medya araçları kısa sürede büyük bir hedef kitleye
ulaşanının yanında kişi ve kurumların kendilerini ifade etmekte kullandıkları bir mecra
konumuna gelmiştir.

20

2.1. İletişim Teknolojilerinin Gelişim Süreci
Çağımızda en büyük değişim iletişim alanında yaşanmaktadır. İletişim
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler toplumsal ekonomik ve kültürel gelişmelerin itici gücü
olmuştur. Bu süreci matbaanın icadından başlatıp bilgisayar teknolojilerinin gündelik yaşam
içinde kullanılmasına kadar dayandırılabilir. Zamanla gelişen teknoloji yeni iletişim araçları
olan radyo, televizyon, bilgisayar ağları, internetin kullanılmasını olanaklı kılmıştır. Bu da
geniş kitlelere ulaşmayı ve kullanım alanlarının genişliğini beraberinde getirmiştir.
Tarihsel süreçte teknoloji, insanı yoksulluk, ağır çalışma ve yetersiz sağlık
koşullarından kurtarmanın aracı olarak geliştirilirken şimdi onun zihinsel sağlığı ve yaşamı
karşısında bir tehdit olarak görülmektedir (Turan,2006:71). Teknolojik gelişme çoğunlukla
yeni makine tasarımları, yeni gereçlerin kullanılması, yeni işlem ve yöntemler ve yeni mal
tasarımı yoluyla gerçekleşmektedir. Genel olarak üretim ya da yapılan işin kapasitesini
artırmaya yönelik her yatırım, yeni teknoloji uygulaması anlamına gelmektedir (Şaylan,
1995:98).
Teknolojik gelişmeler ürünlerin ve hizmetlerin üretimini hızlandırmaktadır. 1980’li
yıllardan itibaren iletişim sistemleri ve enformasyon işleme sistemleri altyapısı telefon
görüşmeleri ucuzlamış ve buna bağlı olarak da dünyadaki iletişim ağlarının yoğunluğunu
artmıştır. Bu teknolojik gelişmelerden biri olan internet, ekonomik, bilimsel ve kültürel
ilişkileri hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır. Enformasyon teknolojileri, internet ve elektronik
ticaret, sanayi devriminin yarattığı önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu gelişmeler
genişleyen bir biçimde küresel bir nüfusun yaşam tarzını ve çalışma biçimini etkilemektedir.
İletişim araçlarının kullanımı kullanım ücretinin giderek düşmesiyle daha geniş kesimlere
yayılmaktadır (Tutal:2004).
Kitle iletişimiyle ilgili araç ve gereçlerin üretilmesi ve geliştirilmesi tesadüfi değildir.
Telgraf, radyo, televizyon, iletişim uyduları, bilgisayar ve internet sistemleri ve benzerleri önce
savaş iletişimiyle ilgili gereksinimleri karşılamak için düşünülmüş, tasarlanmış ve kullanılmıştır.
Bu nedenle bu araçlar, öncelikle devletin ve ordunun kullanımı altındadır (Erdoğan&Alemdar,
2005:23). İlk bilgisayar, ikinci dünya savaşı döneminde 1944 yılında savaş bitmeden yapılmıştır.
Bununla birlikte, asıl teknoloji sıçraması savaşın bitiminden hemen sonra 1947 yılında transistörün
keşfedilmesiyle olmuştur. 1956 yılında Avrupa ile Amerika arasında telefon konuşmaları için
kablo çekilmesi iletişim ağlarının kapasitesinin ve hızının artmasına yol açmıştır. 1965 ve 1971
yıllarında Amerika ve Sovyetler birliğin arka arkaya oluşturdukları iletişim uyduları dünya çapında
iletişim ağlarının kullanımını arttırmıştır (Geray,2005:180). Modern bilgisayarlar ise 1960’da
üretilmeye başlanmıştır. 1975 yılında ise, Intel ilk bilgisayarı pazara sunmuştur. Bu, “bilgi
çağının” başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 1970’li ve 80’li yıllar ise bilgisayar yazılımlarında
gelişmelerin gerçekleştiği, daha hızlı elektronik devreler için yeni tekniklerin ortaya konduğu,
elektronik parçaların gitgide küçültüldüğü, yeni programlama dillerinin geliştirildiği bir dönemdir
(Vural&Sabuncuoğlu,2008:6).
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http://unigundem.com/wp-content/uploads/2009/03/149101.jpg
Yeni iletişim teknolojileriyle desteklenen enformasyon üretimi ve dağılımı ise
özellikle 80’li yıllardan sonra kişisel bilgisayarların yaygın olarak kullanımıyla hız
kazanmıştır. Bunun sonucunda bilgi tarih boyunca olmadığı kadar önem kazanmıştır. Bunun
nedeni özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle üretilen bilginin paylaşımı ve
kullanımın artmasıdır. İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak bilginin
dünya düzlemindeki etkileşimi inanılmaz hızlara ulaşmıştır.
İletişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerle üretimde ve iş bölümünde
enformasyon kaynaklarının hâkimiyeti artmaktadır. Bireysel, toplumsal ekonomik tüm ilişkiler
enformasyonun gücü çevresinde oluşmaktadır. Bilgiyi üreten, yayan birey ise, toplumun ve
değişimin gücüne sahip olandır. Bu yeni toplum düzenin tek dinamiği enformasyondur. Birey,
iletişim teknolojisinin kendine sağladığı sınırsız enformasyon imkânından istediklerini alıp, onu
istediği şekilde bilgiye dönüştürebilmektedir. Bireyin enformasyonu bilgiye dönüştürebilmesi,
bireyi yepyeni bir üretim ve üretim ilişkisi anlayışına taşımaktadır (Sezal,1998:24).
McLuhan, 1963 yılında yazmış olduğu kitabında “küresel köy” “iletişim ve enformasyon
çağı”, “elektrik çağı” olarak nitelediği yeni bir toplumsal yapıdan bahseder. McLuhan’ın
düşüncesinde özellikle telekomünikasyon çok önemli yer tutar. Ona göre, elektrik çağında bilincin
teknolojik similasyonu olan bilme süreci kollektif olarak tüm insanlığa ulaşacaktır. Bunun
sonucunda insan, enformasyonun rahat dolaşımı sayesinde istediği bilgiye rahatça ulaşabilecektir.
Ayrıca, telgraftan sonra gelen telefon ve bilgisayar gibi enformasyonu daha hızlı taşıyan iletişim
teknolojileri bilginin yayılımını ve öğrenmeyi hızlandıracaktır (Geray,2003:120).
Günümüzde kitle iletişim araçlarına ulaşma olanakları eskiye göre çok daha fazla ve
çeşitlidir. Elektronik iletişim ağları küresel enformasyon otoyollarına dönüşmekte herkes için siber
alan ve sanal gerçeklik ortamı oluşmaktadır. Bunun yanında dünyada giderek daha fazla insan cep
telefonu kullanmakta, onlarca hatta yüzlerce tv kanalını takip etmekte, gerek iş gerekse eğlence
zamanlarının büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçirmektedir. Hepsinden önemlisi eski moda
kitap, dergi ve gazetelerin yanı sıra web siteleri,Cd ve DVD’ler,video oyunları,gerçek olaylara
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dayanan TV filmleri, veri tabanları, hiper-metin ve bilgilendirici reklamalardan sürekli olarak
kişiler yoğun enformasyon dalgasıyla karşı karşıya kalmaktadır (Headrick, 2002:12) .
Özellikle bilgisayar ve diğer enformasyon aletlerinin yanında elektronik teknolojinin
gelişimiyle, dünyadaki ekonomik iktidarlar da değişmektedir. Bilgi ve verilerin dağıtımını
gerçekleştiren, tüm dünyaya yeni teknolojileri satan ülkelerin iktidarı oluşmuştur. Drucker’a göre
yeni toplum yapısında geleneksel kaynakların yani emeğin toprağın ve sermayenin (para) getirisi
giderek azalmakta enformasyon ve bilginin hakimiyeti artmaktadır (Drucker, 1993:256).
Yeni toplum yapısında bilgi teknoloji ile çok sıkı işbirliği içindedir. Toplumsal,
politik, ekonomik ve kültürel tüm yaşamımız hızlı bir şekilde değişmektedir. Teknolojik
gelişmelerle dünyada olup biteni öğrenme hızı ve öğrenme yoğunluğu artmaktadır. Elde
edilen enformasyonlar toplanıp bilgi haline getirip yayabilmekte ve düzenleyip
saklanabilmektedir. Günümüzde artık Bilgisayarlar ve bilgisayarlar arasındaki iletişim ağları
bilginin toplanmasında ve yayılmasında önemli rol oynamaktadır. Masuda’ya göre,
bilgisayarlar enformasyonun işlenmesi, depolanması ve kontrol işlevleri ile insanoğlunun
enformasyon yaratma yeteneğini arttırmıştır. Ayrıca Masuda, çok sayıda insan arasında
telekominikasyon araçları ile enformasyon aktarılması olarak tanımladığı enformasyon
ağlarının bilgisayarlar sayesinde diğer ağlarla birleşerek daha da büyümesinden yaşayan bir
organizmaya dönüşmesinden bahsetmektedir (Törenli,2004:36-37).

2.2. Bilgisayar Ağları ve İnternetin Tarihi Gelişimi
Dünyada yaşanan hızlı teknolojik değişime bağlı olarak "bilgisayar ağı trafiği" de o
kadar hızlı bir şekilde büyümektedir ki, isteyen herkesin, hemen hemen her bilgi, belge,
yayın, sözlü veya görüntülü esere ulaşması, fikirlerini istediği kimselere duyurabilmesi
mümkün olmaktadır.
Günümüzde bilgi ihtiyacı bir tek bilgisayar hafızasının boyutlarını aşmış bu da farklı
bilgisayarlarda depolanan bilgilere ulaşma zorunluluğunu getirmiştir. Bunun sonucunda,
İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerinde yardımıyla karmaşık bilgisayar ağları
(network) ortaya çıkmıştır.
Bilgisayarlar her gün biraz daha güçlenirken, güçlü bilgisayarlar sadece mevcut
araştırmaları hızlandırmakla kalmamakta, önceden imkansız olanı mümkün kılarak yeni bilgi
alanları ortaya çıkarmaktadır. Bilgimizin sınırları genişlerken mesafeler küçülmektedir.
Bunun tabiî bir sonucu günümüz toplumlarında yaşanan hızlı sosyal ve kültürel değişmedir.
Bilgisayar kullanımının bu derece yaygınlaşması, bu teknolojinin donanım ve yazılım adı
verilen iki unsurunda birbirine paralel gelişmeler sonucu olmuştur. Donanımdaki ilerlemeler
bilgisayarların boyutunu küçültüp veri depolama ve işleme kapasitesini artırırken fiyatını
ucuzlatmış, yazılım alanındaki ilerlemeler ise kullanımını kolaylaştırıp uygulama alanlarının
genişletmiştir (http://www.history.hacettepe.edu.tr/archive/" \l "2.not.)
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1950 ve 1960'ların sadece uzmanların kullanabildiği devasa ana (mainframe)
bilgisayarlarından 1980'lerin herkesin kullanabildiği masaüstü (desktop) bilgisayarlara,
oradan da taşınabilir dizüstü (laptop) bilgisayarlara geçilmiştir.
Bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan bir ağda yer alan bilgisayarların diğer ağlardaki
bilgisayarla haberleşmesini sağlayan bağlantılara ise İnternet adı verilmektedir.
İnternet ilk olarak A.B.D.’de askeri amaçlı bir proje ile ortaya çıkmıştır. Amerikan
savunma bakanlığı 70’li yılların başında askeri araştırma amaçlı bilimde ve teknolojide öne
geçmek için kıssa adı ARPANET olan( İleri Araştırma Projeleri Yerel Ağı) bir bilgisayar ağı
hazırlamıştır. Bugünkü İnternetin temelini oluşturan ARPANET adlı bu ağ yardımıyla askeri
üsler arasında bilgi akışını sağlanmaktaydı (Ellsworth; 1996,4).
1972'de bu ağ, bir konferans aracılığıyla kamuoyuna tanıtılmıştır. İlk önce sadece
askeri amaçlı geliştirilen bu proje, daha sonraları üniversiteler başta olmak üzere, devlet
kuruluşlarına ve özel şirketlere kadar geniş bir alanda kullanılmaya başlanmıştır. ABD'deki
faaliyetler sürerken, Avrupa ve Uzak Doğu'da, özellikle üniversiteler, araştırma merkezleri ve
stratejik resmî kurumlar arasında da bilgisayar ağları teşekkül etmeye başlamıştır ( Ellsworth;
1996,4)
1983 'te ARPANET, askerî ve sivil iki ağa ayrıldığında ortaya çıkan ferdî ağların
bütününü ifade etmek için İnternet ismi teklif edilmiştir. 1986'da İnternet'e bağlı iletişim
birimlerine bakıldığında beş bin bağlantı noktası ve 241 haberleşme gurubu olduğu
görülmekteydi. Bu dönemde NSF (Millî Bilim Kurumu) ARPANET’ten başka bilimsel
amaçlı ve ticari amaçlı yeni ağları da kullanıma açtı. Birbirinden farklı ağların aralarında veri
iletimi sağlayabilmeleri ve ortak bir dil oluşturmaları amacıyla TCP/IP kullanılmaya başlandı.
TCP/IP, internet üzerinde yer alan faklı özellikteki bilgisayarların ve ağların birbirleriyle
sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlayan ortak bir dil olarak geliştirilmişti r
(Kırçova ;1999,12). 1987'de ağlardan, araştırma yapan kurumlar haricindeki eğitim
müesseselerinin de istifade etmesi sağlanmıştır. 1989 yılında internet ticaretleşmeye
başlamıştır. Bu yılda bağlantı nokta sayısı yüz bini aşmıştı (Kırçova ;1999,12). Bu yıldan
itibaren İnternet’e bağlanma maliyeti düşmüş, kullanımı kolay programlar İnternet
yardımıyla bilgi erişimini herkese açık bir imkân haline getirmiştir. Bu dönemde artık internet
sadece araştırmalar için kullanılmaktan çıkmış ticari amaçlı kullanılamaya başlanmıştır
Zaman içinde bilişim ve internet sektörü çok hızlı bir şekilde gelişmiş, günlük ve iş
yaşamımızda kullanım alanları artmıştır. Teknolojik ve sosyal alandaki gelişim ve
değişimlerle birlikte kurumlar ve onların çeşitli hedef kitleleri arasındaki ilişki de değişime
uğramaktadır. Kurumlar gün geçtikçe büyümekte ve hedef kitleleriyle aralarındaki mesafe
artmaktadır. İletişim teknolojileri kamusal yapıyı, kuruşları ve bu kurumların hedef kitleleri
ile arasındaki ilişkileri etkilemektedir (Turan&Esesnoğlu,2006:73).
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2.3. Günümüzde İnternet
Bugün gelinen aşamada internet diye adlandırılan ağa dahil olmayan hemen hemen
hiçbir ülke kalmamıştır. İnternet artık yalnızca bilim kuruluşlarının ve araştırmacıların
kullandığı bir sistem değil, iletişimden, eğitime, medyadan, sağlığa ve ticarete, her alanda veri
sunabilen bir kitle iletişim aracı konumundadır.
Bir bilgisayar ve bir telefonu olan herkesin son derece ekonomik olarak tüm dünya ile
iletişim kurabilmesini sağlayan internet artık kitle iletişim dünyasının yeni aracıdır. Yazılı,
sesli ve görsel iletişimin tamamını bünyesinde barındıran bu sistem hem kitap hem radyo hem
gazete hem de telefon işlevini görmekte ve bireysel tercihlerimize en uygun seçenekleri
sunabilmektedir. Tüm seçenekler arasından istediğimizi tercih edip o seçeneğe ulaşmanızı bu
kadar hızlı ve ekonomik olarak sağlayabilecek bir sistem daha yoktur.
İnsanların bilgisayar vasıtasıyla toplumsal, siyasal, ekonomik vb. etkilemesine
geçmelerini sağlayan bir araç olan internetin belki de en önemli işlevi, bilginin serbest
dolaşımını sağlamasıdır. Böylece internet sayesinde, geçmişte seçkinlerin tekelinde kalan
bilgi/enformasyon,daha geniş kitlelere yayılabilmektedir (; www.tusiad.org/yayin/gorus/42/07
bozkurtpdf,11 Mart 2003)
Özellikle teknolojinin giderek ucuzlaması ve giderek daha geniş kitlelere yayılması
sonucu dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan milyonlarca insan, internette sürekli etkileşim
halinde bulunarak bilginin bir yerden bir başka bir yere anında taşınmasını sağlamaktadırlar.
Bu sayede internetin toplumsal yaşamın her alanına sızma ve etkileme yeteneğine sahip
olması bu kadar hızlı ve geniş alana yayılmasını sağlamıştır.
Enformasyon çağı diye adlandırdığımız çağımızda her türlü bilginin dünyanın farklı
bölgelerine kadar yayılmasını sağlayabilen bu yeni kitle iletişim sistemi sanal ortamda bir
pazar ortamı yaratarak ekonomik faaliyetlerin gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Özellikle
uzak ülkelerde bulunan alıcı ve satıcıların birbirlerini bulması son derece zor ve pahalı bir
işken internet herkese bu imkanı son derece hızlı ve ucuza sağlayabilmektedir.
Küreselleşme bağlamında bilginin yaygınlık kazanmasında en önemli araçlardan biri
olan internet aynı zamanda bilgiyi kirleten bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü
internet üzerinde, her isteyen, istediği bilgiyi, hiç bir denetime tabi tutulmadan, sayıları
yüzlerce
milyonu
bulan
kullanıcıların
hizmetine
sunabilmektedir.
(www.tusiad.org/yayin/gorus/42/07 bozkurtpdf)
Bu bilgi yığını içinden hangisinin bizim için önemli hangilerinin önemli olmadığını
ayıramamaktayız. Enformasyon bolluğu içinde veri toplamak ve analiz yapmak çok
kolaylaşmıştır. Fakat o verilerden bilgi üretmek zaman ve sindirim işidir. Enformasyon analiz
edilerek, iletişime sokularak ya da paylaşılarak bilgiye yükseldiği zaman değer kazanmaktadır
( Şahin;2000, 32-33). Dolayısıyla, her gün karşı karşıya kaldığımız enformasyonlara, çoğu
kere yüzeysel bir şekilde bakmaktayız. Karşılaştığımız enformasyon bolluğu adeta bir
saldırıya dönüşmekte ve bir tür enformasyon şokunu yaşamaktayız.
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Bunun yanında insanlığın yaşadığı büyük global değişimde internet başta olmak üzere
teknolojik gelişmelerin büyük payı vardır. İnternetin hem ekonomik hem sosyal hem de
kültürel alanda büyük etkisinin olmasının başlıca nedeni ise bilginin hem çok kolay hem de
hızlı bir şekilde iletilmesi ve şu anda kullanılan en yaygın, en geniş amaçlı kitle iletişim aracı
olmasıdır.
Alvin Toffler; küreselleşme olgusunu hızlandıran gelişmelerin başında gelen
teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bilgisayar ağları konusunda devletlerin, 19.
asırdaki demiryolu yapma faaliyetlerinde olduğu gibi sıkı bir yarış halinde olduğunu
söylemektedir. Devletlerin o dönem, kaderlerinin güçlü bir demiryolu ağına bağlı olduğunu
fark edip bu yarışa katıldıkları gibi; şimdi de aynı şeylerin teknolojik gelişmeler de
yaşandığını dile getirmiştir (Toffler;1992,121)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İletişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerle üretimde ve iş bölümünde
enformasyon kaynaklarının hâkimiyeti artmaktadır. Günümüzde kitle iletişim araçlarına
ulaşma olanakları eskiye göre çok daha fazla ve çeşitlidir. Elektronik iletişim ağları küresel
enformasyon otoyollarına dönüşmekte herkes için siber alan ve sanal gerçeklik ortamı
oluşmaktadır.

27

Bölüm Soruları

1)Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçilerin bir web sayfasının içeriği ile ilgilenebilmesi için
gerekli özelliklerden değildir?
a) İnteraktif içerik araçları eklenmelidir
b) Geribildirim yolları açık tutulmalıdır
c) Hedef kitlenin birbiriyle etkileşimde bulunması sağlanmalıdır.
d)İçerik sadece sözcüklerle sınırlandırılmalıdır.
e) Kuruluş hakkında değer yaratılarak viral şekilde yayılması sağlanmalıdır.
Doğru cevap: D
2) Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçilerin bir web sayfasının içeriği ile ilgilenebilmesi için
gerekli özelliklerden değildir?
a) İnteraktif içerik araçları eklenmelidir
b) Geribildirim yolları açık tutulmalıdır
c) Hedef kitlenin birbiriyle etkileşimde bulunması sağlanmalıdır.
d)İçerik sadece sözcüklerle sınırlandırılmalıdır.
e) Kuruluş hakkında değer yaratılarak viral şekilde yayılması sağlanmalıdır.
Doğru cevap: D
3) Tarihte iki büyük değişim dalgasının gözlemlendiğini ve artık Üçüncü Dalganın eşiğinde
oluğumuzu iddia eden ünlü düşünür kimdir?
a) Schiller
b) McLuhan
c) Marc Uri Porat
d) Drucker
e) Toffler
Doğru cevap: E
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4) İnternet ile ilgili yanlış olan şıkkı işaretleyiniz?
a)enformasyonun metin, ses, grafik gibi iletişim biçimlerinin bir araya getirilmesiyle
işleyen süreçtir sosyal medya araçlarından
b) yerel, ulusal ve uluslar arası erişim olanaklarını sağlayan iletişim biçimidir
c)maliyeti çok yüksek olan bir ağ sistemidir
d)zaman ve mekân sınırını ortadan kaldıran küresel bir iletişim biçimidir
e ) toplumsal iletişim ortamı yaratan bir araçtır
Doğru cevap: C
5) McLuhan “Küresel Köy” kavramını hangi yıl ortaya atmıştır?
a) 1972
b)1991
c) 1920
d) 1980
e) 1963
Doğru cevap: E
6) Arpenet adı ile ilk bağlantı hangi yıl yapılmıştır
a) 1978
b)1969
c) 1920
d) 1980
e) 1963
Doğru cevap: B
7 ) İlk laptop hangi yıl piyasaya sürülmüştür?
a) 1980
b)1969
c) 1920
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d) 1980
e) 1963
Doğru cevap: A

8 ) İnternet ismi hangi yıl ortaya atılmıştır?
a) 1980
b)1969
c) 1986
d) 1989
e) 1963
Doğru cevap: C
9) Aşağıdakilerden hangisi bugün enformasyon paylaşımında çok daha az tercih edilen
araçlardandır?
a)bloglar
b) wikiler
c)RSS teknolojileri
d) web sayfaları
e) telefon
Doğru cevap: E
10) İnternet kamuoyuna hangi yıl ilan edilmiştir?
a) 1980
b)1969
c) 1986
d) 1972
e) 1963
Doğru cevap: D
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3. SOSYAL MEDYA (WEB 1.0’DAN WEB 2.0’A GEÇİŞ SÜRECİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Web 1’den Web 2’ye Geçiş Süreci
3.2. Sosyal Medya
3.3. Sosyal Medyanın Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Web 1.0 ile Web 2.0 arasındaki temel farklılık nedir?
2) Web 1.0’dan ve Web 2.0‘ın dinamik gelişim süreci nasıldır?
3) Sosyal medyayı açıklayın.
4) Sosyal medyanın özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Web 1.0 ile Web 2.0
hakkında bilgi edinebilmek.
Sosyal medyayı
tanımlayabilmek.
Sosyal medyanın
özelliklerin dair bilgi
verebilmek.
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Anahtar Kavramlar


İnternet



Web2.0



Web 1.0



Sosyal medya



Sosyal medya özellikleri
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Giriş
İnternetin tarihsel gelişim süreci içinde kullanım alanları Web1.0’dan Web 2.0’a olan
geçiş ve sosyal medya kavramı incelenmiştir. Sosyal medyanın özelliklerini ele alınmıştır.
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3.1. Web 1’den Web 2’ye Geçiş Süreci
Çok hızlı gelişme gösteren internet uygulamalarının etkileri ve beklentilerinin de hızla
değişmesine sebep olmaktadır. Toplumsal yaşamda geleneksel iletişim araçlarının yanında
yeni iletişim teknolojilerinden olan internet, geçen zaman içerisinde ekonomiden, sağlık,
eğlence, kültür sanat, alışveriş ve bilime kadar her alanda önemini daha fazla artmaktadır.
İnternet toplumsal ve teknolojik alanda her türlü değişikliklerden etkilenerek bu değişime
kendisini kısa sürede uydurabilen bu nedenle önemli olanaklar sunabilen bir iletişim aracıdır.
Zaman içinde önceleri tek yönlü iletişime izin veren web1.0 tabanlı uygulamalar web 2.0 ve
artık semantik tabanlı uygulamalar olan web 3.0 doğru ilerlemektedir.
Web 1.0 ile Web 2.0 arasındaki temel farklılık, Web 1.0'da, web sayfaları az sayıda
yazar tarafından, daha büyük sayıda okuyucu için yaratılmasıdır. Web 1.0'da içerik yaratıcıları
az sayıdadır ve kullanıcıların büyük çoğunluğu sadece içeriğin tüketicileri olarak hareket
etmektedir. Sonuçta insanlar doğrudan kaynağa giderek bilgiyi elde edebilmekteydi. Kullanıcı
etkileşimine ya da içerik katkısına girişmek çok azdı. Ancak web sitesi sahiplerinin en çok
istediği şey de tam olarak buydu: Bir web sitesinde amaç online olarak "hazır bulunmak" ve
kendileriyle ilgili bilgiyi her zaman, herkes için bulunur hale getirmektir. Web 2.0'da ise her
katılımcı içerik yaratıcısı olabilir ve içerik yaratma potansiyelini maksimize etmek için çok
sayıda teknolojik yardımla donatılmaktadır. (Akar, 2010)
Web 1.0’dan ve Web 2.0‘ın dinamik gelişim süreci şu şekilde sıralanabilir:
1969
İnternetin doğduğu yıl (ARPANET ilk bilgisayar ağ bağlantısı, sırasıyla Ucla, Stanford
ve Utah Üniversitelerinde kullanıldı).
1973
ARPANET tarafından ilk uluslararası bağlantı İngiltere’deki Londra Üniversitesi ile
kuruldu.
1979
Üniversitelerin araştırmalarla ilgili tartışmaları internet üzerinden yürütebilmeleri için
Usenet denilen haber grupları oluşturulmaya başlandı. Bunları daha sonra çeşitli konularda
oluşturulan tartışma grupları takip etti. Çeyrek yüzyıl önce Web 2.0’ın ilk temelleri bu tartışma
grupları ile atılmıştır.
1991
Web sistemi oluşturuldu. Tim Berners-Leo dünyanın herhangi bir yerinden herhangi
bir zamanda bilgi edinebilecek web’e kolay giriş sitemini oluşturdu. Daha sonra Mozaik
adında web üzerinde dolaşmaya yarayan ve bilgi transferine imkân sağlayan ilk yazılım
oluşturuldu.
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1997
Jorn Barger, weblogs dediğimiz kısaca blog diye tanımlanan kişisel günlükleri
oluşturdu.
1999
RSS (Really Simple Syndication) RSS ilk olarak bloglardan ve podcastlare eklenen
yeni ekleri, içerikleri kolayca takip edilmesini sağlayan bir sistem olarak sunulmuştur. RSS
zamandan tasarruf sağlayarak, ilgilendikleri içeriği bulup kullanıcıya ulaştırmaktadır.
2001
Jimmy Wales ve Larry Sanger tarafından oluşturulan Wikipedia, kullanıcılara farklı
konularda içerik hazırlamalarına izin veren bir online ansiklopedidir. Başlangıçta uzman
fikirlerin ve çeşitli konulardaki makalelerin yer aldığı bir proje olarak düşünülmüştür.
Wikipedia tüm kullanıcılara açık olan, geniş bir kitle tarafından katkı sağlanmasına değişiklik
yapılmasına izin veren bir sistemdir.
2003
MySpace, kullanıcıya interaktif ortamda arkadaşlıklar kurma imkânı sağlayan, bunun
yanında kişisel profilleri, blogları, grupları, resimleri, müzik ve videoları kapsayan sosyal
paylaşım platformudur.
2004
Caterina Fake ve bilgisayar programcısı Stewart Butterfield, fotoğraf paylaşım sitesi
olan Flickr’ı oluşturdu. Daha sonra Yahoo ‘ya satıldı. Flickr daha sonra en hızlı büyüyen web
sitelerinden biri oldu.
Bu arada öğrenci olan Mark Zuckerberg Harvard Üniversitesin’deki öğrencilerin
birbirleriyle iletişim kurması ve bilgi alışverişinde bulunabilmesi için Facebook’u kurdu.
Aynı yıl O’Reilly Media Şirketi Web 2.0 terimini ortaya attı ve bu konuda konferans
düzenledi.
2005
Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim tarafından video paylaşım sitesi YouTube
kuruldu. Kullanıcılar bu site üzerinden videoları yükleyebilmekte, görüntüleyebilmekte ve
diğer kullanıcılarla paylaşabilmektedir.
2006
Twitter ücretsiz bir sosyal ağ ve microblog olarak açıldı. Kullanıcılarına 140
karakterlik metinler yazma imkânı vermektedir.
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Aynı yıl Facebook öğrenciler dışında genel kullanıcılara açılmıştır.
2008
ABD başkanlık yarışında adaylar Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya
araçlarını kampanya aracı olarak kullanmışlardır (Brown, 2009:10).
Son yıllarda sosyal ağlar kullanıcılarının yetkinlikleri artmaktadır. Bu tür web siteleri
kullanıcılara tercih yapma ve uygulamalarında özelleştirebilme imkanı tanımaktadır (
Güçdemir,2012:33)

3.2. Sosyal Medya
İkinci internet evrimi diye adlandıracağımız sosyal medya devrimi 2004 yılı
sonlarında ilk kez O’Reilly Medya tarafından ortaya atılan Web 2.0. ile başladı.
Web 2.0 öncesinde dijital medya, birkaç büyük grubun elinde idi ve yeni medya da
bize yıllardır geleneksel medya için üretilen içeriklerin aynısını yeni bir formda sunuyordu.
Aslında değişen bir şey yoktu. İçeriklere ulaşımımız kolaylaşmıştı, hızlanmıştı ve ücretsiz
hale gelmişti. Yeni web teknolojisi ile tüm internet kullanıcıları birer içerik üreticisi oldu. Bu
da yayıncılığı elinde bulundurana tekel basından bağımsız içeriklere ulaşabilme çağını
başlattı. Nispeten daha sansürsüz, daha bağımsız, daha farklı görüşlerin yer bulabildiği,
isteyenin her istediği içeriğe ulaşabildiği ve çok daha paylaşımcı ve interaktif bir süreci
başlattı.(Kahraman, 2010, s.20)
Sosyal medya, sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal
paylaşıma olanak tanıması vb. açısından en ideal mecralardan biri olarak kendini
göstermektedir. İnsanlar sosyal medyada herhangi bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini
aktarmakta, tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedirler. Kişisel bilgilerinin
yanında çeşitli fotoğraflar, videolar, paylaşabilmekte, gerçek dünyayı sanal ortamda
yaşayabilmektedirler.
Geçmişte internet “ben, benim ve kendim” ile ilgiliydi. Bugün “başkaları ve ben” ile
ilgili hale gelmiştir. Gelişen teknolojilerle online etkileşimler daha sosyal hale gelmiştir. Ürün
satın alımları sıklıkla kullanıcı görüşleriyle yönlendirilmektedir. İnsanlar, arkadaşları ve
meslektaşları tarafından paylaşılan ilginç hikayeleri okumaktan hoşlanmaktadır. Benzer
geçmişe ya da ilgilere sahip bireylerin bağlanabildiği online toplulukların yükselişleri söz
konusudur (Weimberg, T. (2009),
Sosyal medyayı, her bireyin diğer birey gruplarını kolaylıkla etkilemesini olanaklı
kılan yüksek derecede ölçeklenebilir ve erişilebilir iletişim teknolojileri ya da teknikleri
olarak tanımlamaktadır.
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3.3. Sosyal Medyanın Özellikleri
Sosyal medya araçları Web 2.0 tabanlı olan, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı
ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir.
Zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas
olduğu bir iletişim şeklidir.
Sosyal medya aynı zamanda "Kullanıcıların Ürettiği İçerik" ve "Müşterilerin Ürettiği
Medya" kavramlarını da ortaya çıkarmış, bu yapısıyla da ticari plandaki anlamını kazanmıştır
(Kaplan,Andreas;2010,59)
Sosyal medyanın özelliklerini şu başlıklar altında toplayabiliriz: (Akar, 2010)


Yüksek derecede ölçeklenebilir ve erişilebilir teknolojilerin kullanımı


Bireysel olarak diğer birey gruplarıyla iletişim kurulması ve gerçekleşen
iletişimlerin, birden çoğa ya da çoktan çoğa olabilmesi,


Etki alanı oluşturması,

Sosyal medya, online medyanın yeni bir türü olarak şu temel özelliklerin çoğunu ya da
hepsini barındırmaktadır. Bunlar:

Katılım: Sosyal medya, ilgili olan herkesten geri bildirim almayı ve herkesin
katkı sağlamasını teşvik etmektedir. Medya ve izleyici arasındaki çizgiyi bulanık hale getirir.

Açıklık: Çoğu sosyal medya hizmetleri katılım ve geri bildirime açıktır. Bilgi
paylaşımını, oylamayı ve yorum yapmayı destekler. İçerikten faydalanma ve giriş için nadiren
engeller vardır. Şifre korumalı içerikler beğenilmez,

Karşılıklı konuşma: Geleneksel medya "herkese yayın (İçeriğin izleyicilere
iletilmesi ya da dağıtılması)" ile ilgili iken, sosyal medyada iki yönlü karşılıklı iletişim" daha
iyi görülmektedir.

Topluluk: Sosyal medya, daha hızlı ve etkili iletişimi biçimlendirmede
toplulukları olanaklı kılmaktadır. Topluluklar, sevilen bir resim, politik bir konu ya da favori
TV şovu gibi ortak ilgileri paylaşırlar.

Bağlanmışlık / Bağlantılı olma: Çoğu sosyal medya türü, bağlanmışlık ile
gelişmekte ve diğer sitelere, kaynaklara ve insanlara bağlantıları kullanmaktadır. (Akar, 2010)

İnternet temelindedir ancak tamamen internet demek değildir; Örnek
olarak, meetup.com, interneti kullanarak bölgesel yüz yüze görüşmeye olanak tanır. internet
temsilcidir ancak iletişim kişiseldir.
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Kullanıcı tarafından oluşturulur ve bilgi yayar; Ancak, kullanıcılar
genellikle başka yerden buldukları bilgileri tekrar yayarlar, bu yüzden kullanıcıların
oluşturdukları “üstün körü” olarak tanımlanır.


Topluluk paylaşımı; Gönderiler ve yorumlar, dosyalar paylaşımı, ilgi duyulan

grup.

Multimedya; Bloglar, videolar, fotoğraflar, forumlar, mesajlaşma. İnternet
bütün görsel ve yazılı medyayı sınıflandırır çünkü onları yayınlayabilir. Sosyal medya,
yayılarak bütün medya türlerini kullanmayı sağlar.

Hızlı; Biri için sosyal medyada herhangi bir şeyi yayınlamak ve yaymak
oldukça az zaman alır.

Coğrafik yıkılma; Sosyal medyada uzaklık kavramı yoktur. Biri, dünyanın
öbür ucundaki arkadaşını tweetini takip edebilir, başka bir kıtada birinin söylediği şey ile
ilgilenen kişi onun bloğunu takip edebilir.

Birleşik eski ve yeni internet teknolojileri; World Wide Web 16 yıldır var,
internet ise 50 yaşında. Sosyal medya, video gönderimini, dosya paylaşımını, anında
mesajlaşmayı, forumlar aracılığıyla haberleşmeyi ve daha fazlasını bu zamanlardan sonra
geliştirdi. (Horton, 2009:3)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kısa bir geçmişe sahip olmasına karşın internet, dünya üzerinde yaygın bir kullanım
alanı edinerek ayrıcalıklı bir konuma erişmiş bir kitle iletişim aracıdır. İnternet her geçen gün
bilgiyi yayma, saklama ve kolay ulaşımı sağlama özellikleri yanında hızlı ve düşük maliyette
iletişime de imkan sağlayarak kullanıcı sayısını arttırmaktadır Bu bölümde sosyal medya ve
Web1.0’den Web2.0’a değişim sürecinin özellikleri değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Web 1 hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır ?
a) 1978
b)1969
c) 1991
d) 1980
e) 1963
Doğru cevap: C
2 ) WebBLOG hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır?
a) 1980
b)1969
c) 1997
d) 1980
e) 1963
Doğru cevap: C

3 ) Web 1.0’ ı kim bulmuştur?
a) Tim Berners
b) McLuhan
c) J Lindic
d) Daniel Bell
e) Toffler
Doğru cevap: A
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4)Facebook kurucusu kimdir?
a) Tim Berners
b) McLuhan
c) J Lindic
d) Daniel Bell
e) Mark Zuckerberg
Doğru cevap: E
5 ) Facebook hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır?
a) 2004
b)2009
c) 1997
d) 2000
e) 2003
Doğru cevap: A

6 ) WEB 2.0 hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır?
a) 2000
b)2009
c) 1997
d) 2004
e) 2003
Doğru cevap: D
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7) Web 2.0 ‘ye ait olmayan özelliği işarateleyiniz?
a)aynı anda birçok kişiyle eş zamanlı olarak iletişime geçilebilmektedir
b) bir içerik yayınlayıcı bir de içerik okuyucu bulunmaktadır
c) ) Web sitelerinin yetersiz teknik alt yapısının olduğu sistemlerdir
d) toplumsal ağ sitelerini, özgür ansiklopedileri ve paylaşıma olanak sağlayan
ortamlardır
e ) çift taraflı bir iletişimi sağlayan ortamlardır
Doğru cevap: B

8) Web 1.0 ‘ye ait olan özelliği işarateleyiniz?
a ) sayfa içeriğinin, sayfa sunucusu tarafından kontrol edildiği sistemdir
b ) sürekli güncellenebilir
c) çoklu kullanıma açıktır
d) sanal paylaşıma olanak tanımlanır
e )gerçekleşen iletişimlerin, birden çoğa ya da çoktan çoğa olabilmesi,
Doğru cevap: A
9) - Twitter ve Facebook kullanıcılara hangi yılda açılmıştır?
a) 2006
b)2005
c) 2004
d) 2003
e) 2001
Doğru cevap: A
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10) - Toplumsal paylaşım ağları (Social networking)ile ilgili özelliklerden hangisi doğru
değildir?
a)kullanıcıların web siteleri üzerinden profil hesabı yaratmalarına izin verir
b) üye olan kullanıcılar diğer kullanıcıların hesaplarını görebilir
c) insanlarla kolayca iletişim kurabilmemizi sağlar
d) insanlar ilgilendikleri konular hakkında görüş alış verişinde bulunabilir
e) kullanıcıların web sayfa içeriği yaratmalarını ve bu içerikleri düzenlemelerini sağlar
Doğru cevap: E
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4. SOSYAL MEDYA ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sosyal Medya Araçları
4.2 Blog
4.3.RSS
4.4. Wikis
4.5. Podcasting
4.6. Sosyal Paylaşım Ağları (Social Network)
4.7. Twitter
4.8. YouTube
4.9. Instagram
4.10. Pinterest
4.11. Foursquare
4.12. Linkedin
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal medya araçları kullanım alanları nelerdir?
2) Sosyal medya araçlarının işlevleri nelerdir?
3) Bloglar ve Podcasting hakkında bilgi veriniz
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sosyal medya araçları
kullanım alanları ve işlevleri
hakkında bilgi edinebilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Twitter, Facebook gibi
sosyal medya araçları
hakkında detaylı bilgi sahibi
olabilmek
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Anahtar Kavramlar


Sosyal medya



sosyal medya araçları



internet
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Giriş
Sosyal medya araçları son dönemlerde, şirketlerin hem tüketicileri hakkında çok daha
detaylı bilgi edinebilmesini hem de ürünleri hakkında yapılan yorumları tüketicilerin
tutumlarını, tercihlerini, yaşamlarını ve isteklerini eş zamanlı olarak takip edebilmelerini
sağlamaktadır.
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4.1. Sosyal Medya Araçları
Sosyal medya, Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi
paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya
sistemidir. Ayrıca sosyal medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve
paylaşımların bütünüdür. Sosyal ağlar, insanların birbiriyle içerik ve bilgi paylaşmasını
sağlayan internet siteleri ve uygulamalar sayesinde, herkes aradığı, ilgilendiği içeriklere
ulaşabilmektedir. Küçük gruplar arasında gerçekleşen diyaloglar ve paylaşımlar giderek,
kullanıcı bazlı içerik üretimini giderek arttırmakta, amatör içerikleri dijital dünyada birer
değere dönüştürmektedir ( http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya).
Sosyal medya araçları son dönemlerde, şirketlerin hem tüketicileri hakkında çok daha
detaylı bilgi edinebilmesini hem de ürünleri hakkında yapılan yorumları tüketicilerin
tutumlarını, tercihlerini, yaşamlarını ve isteklerini eş zamanlı olarak takip edebilmelerini
sağlamaktadır. Sosyal medya araçları kullanım alanları ve işlevleri aşağıda açıklanmıştır.

Tablo: http://www.socialmediasmarketing.com/wpcontent/uploads/2013/07/social_media.jpg

4.2. Blog
Bloglar bir diyalog aracıdır. Blogların çoğu okuyucularına görüşleri konunda
yorumlarını gönderme olanağı sunmaktadır. Ayrıca blog okuyucuları genellikle blogerlar
samimi ve içten bulmaktadır. Blogların diyaloğa açık olması, belirli bir formüle göre yazılmış
gibi duran tipik gazete makaleleri ile karşılaştırıldığında okuyucuların daha fazla ilgisini
çekmesinde çok önemli bir etkendir.
Blog uygulaması ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamıştır. İlk çevrimiçi
araçların ABD yazılımcılarından geldiği düşünüldüğünde, bu gelişme de gayet doğaldır.
Ancak bloglar artık küresel bir olgu haline gelmiştir.
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Blogların kullanım alanlarının başında bilgi paylaşımı, bilgi yönetimi, pazarlama
iletişimde müşteri ilişkileri, etkileşimli habercilik, iletişim, kendini ifade etme, öğrenme,
halkla ilişkiler faaliyetleri, pazarlama, kampanya yapma ve topluluk oluşturma gelmektedir.
Bloglar içeriklerine göre ise dörde ayrılmaktadır.
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 türüdü ( Karaçor, 2009:
92).
Şirketler, blogları farklı birçok hedef kitleyle iletişime geçmek için de
kullanabilmektedir. Örneğin; Cisco firması, Cisco Blog'unu (www.cisco.com/gov/blog) devlet
kurumlarıyla irtibat halinde olabilmek için de kullanmaktadır (n90.bloggercomm. com).
Bloglar, ürün hakkında bilgi, yorumlar, linkler ve farklı sorulara cevaplar sunarken yeni
ürünlere fikir oluşturmak için de olanak sağlamaktadır (Güçdemir,2012 ; Lindic, 2006).
Görsel 2: https://www.agreedo.com/blog/upload//2013/11/blog-world.jpg

4.3. RSS
RSS, genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve podcastlar tarafından kullanılan, yeni
eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel birXML dosya formatıdır.
Kullandığı dosya biçimleri .rss ve .xml'dir.( http://tr.wikipedia.org/wiki/RSS
İnternet kullanıcısı RSS teknolojisi ile düzenli olarak içerik sunan sitelere abone
olabilir ve çeşitli RSS istemcileri sayesinde içeriği takip edebilir. Site yöneticisi veya sahibi
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bu hizmeti sunmak için bir takım teknik düzenlemeler yapmalı ve uygun formatta XML'i RSS
istemcisi talep ettiğinde göndermelidir (http://tr.wikipedia.org/wiki/RSS) .
Görsel 3:

RSS sayesinde kullanıcılar gelecek olan bilgi içeriğini kont-rol edebilmektedir. Yani
kullanıcılar, tam olarak hangi bilgilerin onlara ulaşmasını istediklerini kontrol edebilmektedir.
Eğer onlara ulaşan bilgilerden memnun kalırlarsa, aboneliklerine devam etmekte ya da
üyeliklerini iptal edebilmektedirler.

4.4. Wikis
Wiki, kullanıcıların herhangi bir web tarayıcısını kullanarak web sayfası içerikleri
yaratmalarını ve bu içerikleri düzenlemelerini sağlayan bir sunucu yazılımıdır. Wiki
hiperlinkleri destekleyen ve iç sayfalar arasında yeni sayfalar ve çapraz linkler yaratmaya
olanak tanıyan basit bir metin sistemidir. Wiki yapısıyla ansiklopedi hizmeti sunan
Wikipedia.org en çok tanınan ve kullanılan wikidir.Wikipedia 262 dil ve 12 milyondan oluşan
konu başlığı ile en büyük bilgi kaynağı olarak kabul edilmektedir (Gücdemir, 2012;
Kahraman, 2010:15).
Görsel 3: http://www.geekgirls.com/images/wiki01.jpg

4.5. Podcasting
Podcas terimi Apple'ın ürettiği taşınabilir müzikçalar iPod'un, adındaki pod ve İngilizcede
"yayın" anlamına gelen "broadcast" sözcüğünün cast kısmı alınarak türetilmiştir. Podcast temel
olarak, istenildiğinde herhangi bir ses dosyasını RSS aracılığıyla paylaşılmasını sağlayan bir
sistemdir. 2004 yılında kullanılmaya başlayan podcast, yeni bir yayın dağıtım sistemidir.
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Podcast sayesinde takip etmek istenilen radyo/televizyon programları kaydedilip istenilen
zaman, istenilen araçta izlenebilir. Yeni Oxford Amerikan Sözlüğü 'podcast' kavramını "radyo
yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve kişisel ses cihazlarından
dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal (dijital) kayıt" olarak tanımlamaktadır
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Podcast) .
Podcast, RSS benzeridir ve kullanıcıların yayınlanmış içeriklere ulaşımını sağlar.
RSS’ten temel farkı ise bu paylaşımları bilgisayar ekranından okumak yerine, kullanıcılara
kişisel bilgi-sayarlarından ya da Ipod gibi araçlarından dinleyebilmelerine ya da
izleyebilmelerine imkân tanımasıdır. Podcast, ses ya da görüntü dosyalarının üye olan herkes
için internete yerleştirilmesini sağlayan bir ağ beslemesidir. Wikipedia’nın tanımına göre
Pod-cast, istedikleri zaman istedikleri yer ve istedikleri yöntemle ses ya da görüntü almak
isteyen kullanıcı için içerik yaratmaktır (Güçdemir,2012:137)

Görsel 5: http://www.92citifm.ca/files/Podcast1.jpg

4.6. Sosyal Paylaşım Ağları (Social Network)
Sosyal paylaşım ağları her alanda yaşanan değişimin merkezini oluşturmaktadır.
Sosyal paylaşım ağları tek bir ortak kaynak üzerinden birbirine bağlanan insan grupları olarak
tanımlanabilir. Bu ağlar web siteleri üzerinden kullanıcıların tanımladıkları bir profil hesabı
yaratmalarına izin vermektedir. Örneğin ortak bir kaynaktan üye olan kullanıcılar diğer
kullanıcıların hesaplarını görebilir ve diğer kullanıcıları arkadaş listesine ekleyebilir.
Günümüzde bu tür ağlar çoğunlukla sosyal tanıdığınız veya yeni arkadaş olduğunuz insanlarla
kolayca iletişim kurabilmenizi sağlamaktadır. Bu tür paylaşım ağlarına en iyi örnek,
Facebook, MySpace ve YouTube’dur (Güdemir,2012:40)
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Sosyal paylaşım ağları yeni oldukları için çoğunlukla genç kuşakları hedeflemektedir.
MySpace.com ve Facebook. com gibi sosyal ağ siteleri çoğunlukla, 25 yaş altı genç kuşaklar
tarafından tercih edilmektedir. İlk toplumsal paylaşım ağları 1990’lı yılların sonunda
oluşturulmaya başlanmıştır. Bu alanda öncül olan ilk toplumsal paylaşım ağı 1997 yılında
kurulan SixDegrees’dir. Ancak bu site 2000’li yıllara gelindiğinde, altarnatif uygulamalar
tanımlanmamasından dolayı etkinliğini kaybetmiştir (Binark, v.d,.2009:27).
Web 2.0 araçlarından olan sosyal ağlar resim, video, içerik, profil gibi bir çok konuda
paylaşım ve etkileşim sağlayarak milyonlarca kullanıcıyı kendisine çekmiş internet
kullanıcıları arasında oldukça yaygınlaşmıştır (Selwyn, 2007).En bilinen Web 2.0
uygulamalarından biri Facebook sosyal ağ uygulamasıdır (McLoughlin ve Lee, 2008).
Kullanıcılarının oluşturduğu ağlarda farklı izin seviyelerinde özel veya herkese açık yazılarla
kullanıcıların birbiri ile bağlanmasını, gruplara katılmasını ve diğerleri ile kaynakların
paylaşılmasını sağlayan çevrimiçi sosyal ağ yazılımıdır (Gülbahar, Kalelioğlu ve Madran
2010). Facebook, “insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verişini amaçlayan
bir sosyal web sitesi olarak tanımlanmaktadır". 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencileri
tarafından sadece bu üniversitenin öğrencilerine yönelik kurulmuştur. Daha sonra diğer
üniversitelere de açılmış ve giderek isteyen herkesin katılabileceği bir alan olmuştur (Cassidy,
2006). Facebook kullanıcılarının her gün en az bir kere Facebook sitesine girdiği, Facebook
üzerinde kullanıcıların etkileşim sağlayabildiği 900 milyonun üzerinde uygulama olduğu,
ortalama bir Facebook kullanıcısının yaklaşık 130 arkadaşa sahip olduğu dikkate değer veriler
olarak karsımıza çıkmaktadır. Facebook sosyal ağ uygulamasının en önemli özelliklerinden
biri
yüksek
verimde
iletişim
ve
etkileşim
ortamı
sağlamasıdır
(http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/11.bilen.pdf)
Facebook akla gelen ilk sosyal ağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Facebook tüm
dünyada hızla yaygınlaşmıştır ve ile 1 milyar 2,30 binden fazla aktif kullanıcısı vardır ve bu
da internetworldstats.com sitesine toplam göre 2,405,518,376 kişi olan internet kullanıcısı
rakamı içinde çok önemli bir orana sahiptir. (internetworldstats.com). Ülkemizde ise her 10
internet kullanıcısından 9’u aktif olarak Facebook kullanmaktadır.

Görsel 6:
http://social-icons.com/wpcontent/uploads/2013/01/minimal_social_media_icons__psd__by_softarea-d5c0f60.png
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4.7. Twitter
Twitter’daki temel mantık en fazla 140 karakter ile düşünülenin, hissedilenin ya da
gündem konuları hakkındaki yorumların takipçiler ile paylaşılmasıdır. Tweetler gizlenmediği
takdirde yazılanlar hesaba bakan herkes tarafından görülebilmektedir. Twitter’da, kullanılan
kelime sayısının mesajlarda geçiş yoğunluğuna göre listelendiği bir sistem de bulunmaktadır.
Bu sistemin adı “Trend Topics”dir. Trend Topics,ile o zaman diliminde Twitter’da en çok
konuşulan konular liste halinde kullanıcılara sunulmaktadır. Twitter sosyal ağlar arasında
gittikçe popüler olmakta ve milyonlarca kullanıcısı sayısı ile internet üzerinde etkisini
arttırmaktadır (Güçdemir:2012,42). Twitter, önemli bir mikro-blog örneği olmasının yanında, en
çok kullanıcı sayısının da olduğu bir mikro-blog örneğidir. Twitter cep telefonlarında dahi
kullanılabilir bir araç haline geldiği için zaman ve mekan kaygısı olmadan anlık iletişim ve
paylaşım gerçekleştirebilmesidir. Bunun yanı sıra; içerik tartışılabilinir, yorumlanabilinir ve hatta
beğenilmeyen içeriklere müdahale edilerek anında değişiklik gerçekleştirilebilinir Twitter bu
özellikleri sebebi ilesosyal ağ özellikleri de taşımaktadır. Twitter hem bireysel hem de kurumsal
anlamda haber, iletişim, bilgi, reklam ve eğlence amaçlı kullanılmaktadır.
Görsel 7: http://fluctuat.premiere.fr/Societe/News/Twitter-va-t-il-mettre-de-cote-lesfollowers-3510390

4.8. YouTube
Youtube, dünyanın en büyük video paylaşım sitesidir. Youtube üzerinden video
yüklenip, başkaları tarafından yüklenen videolar izlenebilmektedir. “Broadcast Yourself”,
(kendini yayınla) sloganı ile yola çıkmıştır. 2006'da Google tarafından satın alınmıştır.
YouTube müzik kutusu olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca bu tür video paylaşım sitelerinde
tüketiciler şikâyetlerini ya da ürünlerle ilgili kötü deneyimlerini diğer kullanıcılar ile
paylaşabilmektedir. Bu da şirketler için bir tehdit oluşturabilmektedir (Güçdemir; Brown,
2009:164).
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4.9. Instagram
Instagram, ücretsiz fotoğraf paylaşma programıdır Ekim 2010'da kurulduğunda,
kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı
Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Instagram) Instagram sosyal ağ özellikleri ile oldukça popüler
olan bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır. Günde 40 milyon fotoğraf paylaşımı, saniyede ise
8600 beğeni ve 1000 yorum yapılmaktadır. Şu anda 90 milyon aktif kullanıcıya sahip olan
.Instagram’ın bu kadar hızlı yayılmasında sosyal medya platformları ile entegre çalışmasında
yatmaktadır. Uygulama ile hazırlanan fotoğraflar Facebook, Flickr, Twitter, foursquare ve
Tumblr üzerinden paylaşılabiliyor. Instagram, Nisan 2012′de Facebook tarafından 1 milyar
Dolara satın alınmıştır. İnstagram uygulaması ile en basit ve sıradan bir fotoğraf, uygulanan
birkaç farklı efekt ile göz kamaştırıcı olabilmektedir.
Görsel 8: http://static.shiftdelete.net/img/article_new/01333549361.jpg

4.10. Pinterest
İngilizce Pin(iğne) ve interest (ilgi alanı) kelimelerinden türeyen bu sosyal ağ,
internette beğenilen görselleri profile yüklemeye yardımcı olmaktadır. Görsel içeriğe dayanan
site 2010'da yayına girmiştir. Kısa sürede üye sayısını 10 milyona çıkran Pinterest’in, markalardan
kişilere
kadar
geniş
bir
kullanıcı
kitlesi
bulunmaktadır.
(http://www.sosyalmedyahaber.com/pinterest-nedir-nasil-kullanilir/.)
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Pinterest kullanıcıları, sanal bülten panosunda beğendikleri resimve videoları diğer
kullanıcılarla paylaşmaktadır. Kullanıcılar yükledikleri resimlerin dışında online olarak
izledikleri ve buldukları ya da websitelerinden seçtikleri resim ve videoları da ağları içinde
yayınlayabilmektedir.Buradaki amaç ortak ilgi alanları olan kullanıcıların birbirleriyle resim
ve video paylaşmalarıdır (Güçdemir,2012:45)
Görsel 9: http://pinterest.com/search/boards/?q=thy

4.11. Foursquare
Foursquare, akıllı telefon uygulaması ile kullanıcılara diğer kullanıcıları görmelerine
ve yeni yerlere gitmelerine yardımcı olan bir uygulamadır (Jarvis,2011:184). Bu uygulama
gez, gör, paylaş mantığını yürütmektedir. Sosyal paylaşım endüstrisi, insanlar bir şeyi seviyorsa
diğerlerinin de onu sevebileceği görüşündedir. İnternet üzerinde kullanıcılar genellikle
Twitter ya da Facebook üzerinden ağlarında olan arkadaşlarına öğle yemeği için nereye
gidebileceklerini, ne satın almaları gerektiği ya da bir sorunu nasıl çözmeleri gerektiği ile
ilgili öneriler almaktadır. Bu tür sosyal ağlardan şirketler de faydalanabilmektedir. İnsanların
nerelere gittiği, neleri sevdiği, ve gidilen yerler hakkında yaptığı yorumlar, şirketler takip
etmek ister.Google’da 6 milyondan fazla şirket Places (yerler) sayfasını kullanmaktadır
(Jarvis,2011:185) Kullanıcılardan elde edilen veriler şirketlerin pazarlama stratejilerine katkı
sağlamaktadır (Güçdemir,2012:46)

Görsel10: http://aboutfoursquare.com/wpcontent/uploads/2011/03/explore.jpg
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4.12. Linkedin
Sosyal ağ sitesi olan Linkedin, profesynel mesleklerdeki insanlar için geliştirilmiştir.
Aralık 2002’de kurulmuş fakat Mayıs 2003’te kullanıma girmiştir. Esas olarak profesyonel ağlar
için kullanılmaktadır. Şubat 2012’deki Linkedin raporlarına göre 200’den fazla ülkeden 150
milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktdır. (http://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn.) Dünyanın
birçok ülkesinde yaygın biçimde kullanılan LinkedIn, internet üzerinde var olan dünyanın en
büyük profesyonel ağıdır (http://press.linkedin.com/about) .Linkedin tüm profesyonellere gerçek
ve etkili bir iletişim ağı kurma, network geliştirme imkanı vermektedir. Bu sosyal ağ içinde iş
çevresi geliştirilebileceği gibi potansiyel yeni işbağlantıları da kurulabilmektedir.

Görsel 11: http://increaserss.com/10-reasons-you-use-linkedin-for-to-promote-your-onlinebusiness/
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Bölüm Soruları

1)Aşağıdaki araçlardan hangileri Web 2.0 araçlarından değildir?
a) web (www)
b) bloglar
c) wiki
d) podcast
e) RSS
Doğru cevap: A
2) Aşağıdaki özelliklerden hangisi RSS’in özelliği değildir?
a) Kullandığı dosya biçimleri RSS ve xml’dir.
b) Fotoğrafları etiketlemeye yardımcı olmaktadır.
c)İnternet kullanıcısı düzenli olarak içerik sunan sitelere abone olabilir.
d) Site yöneticisi bu hizmeti sunmak için bir takım teknik düzenlemeler yapmalıdır.
e) Genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve podcastler tarafından kullanılır.
Doğru cevap: B
3) Verilen tanımlardan hangisi podcast uygulamasının tanımıdır?
a) Yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya formatıdır.
b) Kullanıcıların herhangi bir web tarayıcısını kullanarak web sayfası içeriklerini
yaratmalarını sağlayan bir sunucu yazılımıdır
c)İstenildiğinde herhangi bir ses dosyasını RSS aracılığıyla paylaşılmasını sağlayan sistemdir.
d)Okuyucularına yorumlarını gönderme olanağı sunan bir diyalog aracıdır.
e) Grup içinde yer alan kullanıcıların o anda birbirlerinin nerede ve ne yaptığından haberdar
olmalarını sağlayan bir tür mikro-bloggingtir.
Doğru cevap: C
4) Sosyal medya uygulamalarının sahip olması gereken özelliklerden hangisi yanlıştır? (Z)
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a) İçeriği sadece kurumlar ya da kuruluşlar belirler.
b) Kullanıcılar uygulamalar üzerinden sürekli etkileşim halindedir.
c) Zaman ve mekân sınırlaması yoktur.
d) Paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir.
e) Kullanıcı kaynaklı içerikler mevcuttur.
Doğru cevap: A
5)Sanal topluluklar kavramına ait tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Toplumsallık ve kolektif düşüncenin sanal ortamda yeniden şekillenmesidir.
b) Mekândan bağımsız milyonlarca işinin bir araya geldiği sanal alanlardır.
c) Sanal platformda çeşitli konularda tartışmalar yapılır, arkadaşlıklar kurulur.
d) İnsanların düşüncelerini ve mesajlarını paylaştıkları yapay bir sosyal yapıdır.
e) Kaynak kişilerle hedef kişiler arasında sözlü ya da sözsüz düşünce ve duygu aktarımıdır.
Doğru cevap: E
6) Web blog nedir?
a) bilgileri otomatik olarak gereken yerlere ulaştıran iletişim kanalıdır
b) kullanıcılara kişisel bilgisayarlarından paylaşımları izleyebilmelerine imkan sağlayan
kanaldır.
c) Ses ya da görüntü dosyalarının üye olan herkes için internete yerleştirilmesini sağlayan ağ
beslemesidir
d) kullanıcıların gelecek olan bilgi içeriğini kontrol etmesini sağlayan ağ beslemesidir
e) internet teknolojisinin kullanıldığı blog yayınıdır
Doğru cevap: E
7) Web 2.0 kavramı neyi ifade etmektedir? (O)
a) Web sitelerinin yetersiz teknik alt yapısının olduğu sistemdir
b) toplumsal ağ sitelerini, özgür ansiklopedileri ve paylaşıma olanak sağlayan ortamlardır
c)sadece bilgi almak ve program indirmeyi sağlayan ortamlardır.
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d) tek taraflı bir iletişimi sağlayan ortamlardır
e) web site içeriğinin, web sunucusu tarafından kontrol edildiği sistemdir
Doğru cevap: B
8) Toplumsal paylaşım ağları (Social networking)ile ilgili özelliklerden hangisi doğru
değildir?
a)kullanıcıların web siteleri üzerinden profil hesabı yaratmalarına izin verir
b) üye olan kullanıcılar diğer kullanıcıların hesaplarını görebilir
c) insanlarla kolayca iletişim kurabilmemizi sağlar
d) insanlar ilgilendikleri konular hakkında görüş alış verişinde bulunabilir
e) kullanıcıların web sayfa içeriği yaratmalarını ve bu içerikleri düzenlemelerini sağlar
Doğru cevap: E
9) Aşağıdakilerden hangisi Twitter’ın özelliklerinden değildir?
a) mesajlar Twitter isminin önüne @ sembolü kullanarak yollanır
b)Twitter mesajları anlıktır
c) kullanıcılar çevrimiçiyseler anında haberleri alırlar
d) kullanıcılar çevrimiçi olmasalar da anında haberleri alırlar
e) kullanıcılar aldıkları haberlerle ilgili hemen ileti oluştururlar
Doğru cevap: D

10) Aşağıdakilerden hangisi YouTube’un özelliklerinden değildir?
a)dünyanın en büyük video paylaşım sitesidir
b) müzik kutusu olarak kullanılabilir
c)fotoğrafları etiketlemeye yarayan fotoğraf paylaşım sitesidir
d)video yüklenip başkaları tarafından yüklenen videolar izlenebilir
e) tüketiciler şikayetlerini ve yorumlarını diğer kullanıcılarla paylaşabilir
Doğru cevap: C
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5. SOSYAL AĞLAR VE UYGULAMA ALANLARI

65

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Sosyal Ağlar ve Uygulama
5.2.Online Sosyal Ağ Ortamları
5.3. Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam Ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak
Değerlendirilmesi
5.4.Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Kullanılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bilgisayar ve mobil iletişim araçlarıyla erişilen internet üzerindeki sosyal ağların
gruplarıyla ilgili bilgi veriniz.
2) Sosyal ağların avantajları nelerdir?
3) Sosyal ağların dezavantajları nelerdir?
4) Sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar


Sosyal ağlar



sosyal medya



sosyal ağ ortamları
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Giriş
Bu bölümde sanal ortamda medya ilişkileri ve sosyal medya araçlarının halkla ilişkiler
uygulamalarında kullanım alanları ele alınmıştır. Özellikle sosyal ağlar, kuruluşların örgütsel
gelişimine; hedef kitlelere sürekli ulaşılabilirliğin sağlanması ve kolay ulaşılabilen bir bilgi kaynağı
olması ile destek vermektedir.
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5.1. Sosyal Ağlar ve Uygulama
İletişim 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 bloglar, wikiler ve sosyal ağ siteleri insanların iletişim kurdukları, bilgileri paylaştıkları
online sanal toplulukların inanılmaz bir düzeyde artmasına neden olmuştur. Kullanıcıların
aktif hareketlilikleri ve etkileşimleri, bilgi, haber, olay, fikir, tavsiye, resim, söz paylaşımını
da beraberinde getirmiştir.
İnternetteki sosyal ağların yaşamdaki sosyal ağlardan bazı farklılıkları bulunmaktadır.
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. Sosyal ağların en önemli
özelliği sınırları ortadan kaldırarak, kendi topluluklarını oluşturmasıdır. Bu ortamda oluşan
topluluklar birbirini etkilemekte, varolan kanallar yoluyla bilgiyi yaymakta ve internette
kendilerine özel alanlar yaratmaktadır. Kurumlar açısından internet ve sosyal medyanın gücü
gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle sosyal ağlar, kuruluşların örgütsel gelişimine; hedef kitlelere
sürekli ulaşılabilirliğin sağlanması ve kolay ulaşılabilen bir bilgi kaynağı olması ile destek
vermektedir.

5.2. Online Sosyal Ağ Ortamları
Bilgisayar ve mobil iletişim araçlarıyla erişilen internet üzerindeki sosyal ağları birkaç
grupta toplamak mümkündür:
1. E-posta grupları (yahoogroups.com)
2. Bloglar (bloglara konan linkler ve blogcuların birbiriyle haberleşmesi)
3. Forumlar (çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili forumlar)
4. Kurumsal intranet (kurum içi ağ)
5. Extranet (tedarikçi ve kurumsal müşterilerle oluşturulan ağ)
6. Hızlı mesaj servisleri (msn, icq)
7. Sosyal ağ siteleri (facebook, yonja.net gibi)
Sosyal ağ sitelerini özgün yapan bireylere yabancılarla tanışma olanağı sunması değil,
kullanıcıların kendi sosyal ağlarını göstermeleridir. Sosyal ağ sitelerinde kullanıcıların amacı
yüzyüze olarak seyrek görüştükleri ya da uzun zamandır görüşmedikleri kişileri sosyal
ağlarına katmaktır (Boyd, Ellison, 2007).
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5.3. 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 ağların avantajlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür
• 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.
• Firmalar sosyal ağlarda üyeler için çeşitli uygulamalar (widgets/applications)
gerçekleştirilmektedir.
• Sosyal ağlar, işletmeler için ölçümleme yapabilme olanağı sağlarlar.
• pazar segmentasyonu yapabilme olanağı sağlamaktadır.
Sosyal ağların dezavantajlarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
• Sosyal ağların tek yönlü bir etkileşim ortamı olduğu söylenmektedir. Bilgi ve
enformasyon transferi tek yönlüdür.
• 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).
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• 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.
• 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.

5.4. Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve 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 reklam mesajlarını doğru platformlarda 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
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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.
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.
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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.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnternet her geçen gün bilgiyi yayma, saklama ve kolay ulaşımı sağlama özellikleri
yanında hızlı ve düşük maliyette iletişime de imkan sağlayarak kullanıcı sayısını
arttırmaktadır. 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.
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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
1) Blog nedir?
a) İletişim aracıdır
b) Haber sitesidir
c) Oyun sitesidir
d) Kurumsal web sayfasıdır
e) günlüğe benzeyen web siteleridir
Doğru cevap: E
2) Bloglar kaça ayrılır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
Doğru cevap: C
3) 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
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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
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
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10) 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
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6. SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI

80

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Sosyal Medya Pazarlaması
6.2. Sosyal Medya Pazarlamasının Faydaları
6.3. Sosyal Medya Pazarlamasında Başarı
6.4. Sosyal Medya Pazarlaması Örneği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal medya pazarlaması nedir?
2) Sosyal medyada pazarlama faaliyetleri yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar
nelerdir?
3) Sosyal medya pazarlamasının faydaları nelerdir?
4) Sosyal medya pazarlamasının negatif yönü nedir?
5) Burger King’in Facebook’taki The Whopper fedakârlığı ve Dell-Twitter
Kampanyasını anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sosyal medya pazarlaması
kavramını ortaya çıkışını
kavrayabilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal medya pazarlamasında
başarılşı olabilmek için
geliştirilen bakış açılarını
saptayabilmek
Sosyal medya pazarlamasının
faydalarını ve olumsuz
yönlerini saptayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Sosyal medya pazarlaması



Sosyal medyada pazarlama
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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. Sosyal medyada pazarlama
faaliyetleri yapmak için öncelikle sosyal medyayı ve onun özelliklerini iyi bilmek gerekir.
Sosyal medyanın en önemli gerçeği, kurulan iletişimin çift yönlülüğüdür.
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6.1. 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 (Ontario, 2008)
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 medyada iletişimin, geleneksel pazarlama yöntemlerindeki gibi tek yönlü
olmadığını iyi bilerek, kampanya kurgularını bu yönde yapmak marka imajını ve bağlılığını
korumayı,
geliştirmeyi
ve
olumlu
yönde
değiştirmeyi
hedefler
(http://www.moreclick.com/sosyal-medya-pazarlama.php)
Sosyal medyada pazarlama faaliyetleri yapmak için öncelikle sosyal medyayı ve onun
özelliklerini iyi bilmek gerekir. Sosyal medyanın en önemli gerçeği, kurulan iletişimin çift
yönlülüğüdür. Sosyal medyada yürütülen pazarlama faaliyetlerinde de markalar hedef kitleleri
ile iletişim kurarlar. Karşılıklı iletişimin sürekliliği ve başarısı, içtenlik ve dürüstlüğü ile
doğru orantılıdır.. Sosyal medyada tüketiciler seçilmiş gruplar değildir dolayısıyla da bir mal
– hizmete dair fikirlerini serbest olarak diğer kullanıcılar ile paylaşabilirler.
http://blog.reklam.com.tr/internet-reklam/sosyal-medya-pazarlamasina-genel-bir-bakis/1964/
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 (Weinberg,2009:6)
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Son yıllarda bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve İnternetin çok popüler olarak,
neredeyse elzem olarak, bir iletişim aracı olarak kullanılışı dolayısıyla bir diğer yönlenme
daha ortaya çıktığı söylenebilir. Bu yeni yönlenme genellikle internet pazarlaması olarak
anılmakta veya daha değişik cephelerine e-pazarlaması, çevrimiçi pazarlaması, arama aracı
pazarlaması, masaüstü reklamlama veya internet sosyal ilişkiler pazarlaması gibi değişik
isimler
verilebilmektedir.
(http://nedimkaya.wordpress.com/2012-2/2012-pazarlamadasosyal-medya-kullanimi/)
Pazarlama uygulamasının sosyal medya iletişimi içinde gerçekleşebilmesi için;
(http://nedimkaya.wordpress.com/2012-2/2012-pazarlamada-sosyal-medya-kullanimi/)
- Hedeflerini net ve ölçümlenebilir bir şekilde tanımlanmış olması.
- Çevrimiçi sosyal medya platformlarını kullanması
- İki yönlü( hatta çok yönlü ) diyaloğa izin vermesi
- Katıldığı topluluğun kurallarına uygun katılım olması gerekir.

6.2. 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)

•

Yeni pazarlama stratejileri için fikir geliştirme

•

Web sitesi trafiğini artırma

•

Ürün ve marka farkındalığını artırma

•

Markanın itibar ve imajını artırma

•

Ürün satışlarını artırma (O’Brien ve Terschluse, 2009:4-10)

6.3. 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.
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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.
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.

6.4. Sosyal Medya Pazarlaması Örneği
Burger King, The Whopper fedekarlığı
Facebook’taki “Arkadaşını Kurban Et” uygulaması yayınlandığı günden itibaren
bir fenomene dönüştü. Facebook sayfandan “10 Arkadaşını Kurban Et ( Arkadaşlıktan Sil)
Bedava Whopper kazan” fikrine dayanıyordu.
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What would you do for a free Whopper? Now is the time to put your fair-weather web
friendships to the test. Install Whopper Sacrifice on your facebook profile and we will reward
you with a free Whopper when you sacrifice 10 of your friends.
•

Burger King ABD halkının burger’a olan düşkünlüğünü çok iyi biliyordu.
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•
etmişlerdi.

Facebook arkadaş listelerindeki çoğu kişinin gerçek arkadaş olmadığını fark

•

Kampanya sadece facebook üzerinden uygulandı.

•

Basın bülteni dışında farklı bir duyuru yapılmadı.

•
Kampanya, insanların facebook hesabını sık kullanmasına ve bu yolla Burger
King ile bağlantı kurmalarına yol açacaktı.
•
Kullanıcılar facebook üzerinden çalışan application’ı kurup 10 arkadaşını
sildiğinde kendilerine gönderilen kupondan çıkış alıp Burger King’e gidiyordu.
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•
İlk hafta sonunda uygulama 82.000 kişi tarafından kullanıldı ve toplam
230.000 kişi arkadaşlıktan silindi.
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•
başladı.

Facebook kullanıcıları sahte hesaplar kurup arkadaşlarını ekleyip sonra silmeye

•
Uygulama hızla yayılırken Facebook için ciddi tehdit oluşturmaya başladı ve
Facebook uygulamayı kapattı.
•
Kampanya sonunda Burger King için başarıya dönüşürken Facebook için
başarısız bir girişim oldu.
•

Bu kampanya sosyal medya pazarlamasının önemli örneklerinden biri haline

geldi.
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
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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 medyada pazarlama faaliyetleri yapmak için öncelikle sosyal medyayı ve onun
özelliklerini iyi bilmek gerekir. Sosyal medyanın en önemli gerçeği, kurulan iletişimin çift
yönlülüğüdür. Sosyal medyada yürütülen pazarlama faaliyetlerinde de markalar hedef kitleleri
ile iletişim kurarlar. Karşılıklı iletişimin sürekliliği ve başarısı, içtenlik ve dürüstlüğü ile
doğru orantılıdır.
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Bölüm Soruları

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?
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a) sadece satı alan grupla bilgi alışverişi sağlama
b)Destekçilere odaklanma, onları harekete geçirme
c)Tüketici davranışlarını inceleme
d)Rakipleri izleme
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
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8) Dell ne amaçla bu kampanyayı yapmıştır?
a) Medya ilişkileri
b) Kriz yönetimi
c) İtibar yönetmi
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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7. SOSYAL MEDYA VE REKLAM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sosyal Medya ve Reklam
7.2. İnternet Reklam Formatları
7.3. Sosyal Ağların Reklamcılık Aracı Olarak Önemini Belirlemek
7.4. Sosyal Ağlarda Reklamcılığın Kriterleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sosyal ağların, şirketlerin reklam stratejisinde belirgin rol oynamasının temel
nedeni nelerdir?
2)
3)
nelerdir?

Kurumlar için facebook ne gibi avantajlar sağlamaktadır?
Reklam ve halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan içerik modelleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sosyal ağların reklamcılık aracı
olarak önemini belirleyebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal ağlardaki reklamcılık
kampanyalarının başarılı olması
için ihtiyaç duyulan kriterler
hakkında bilgi sahibi olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal ağlar



Sosyal ağlarda reklamcılık
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Giriş
Sosyal ağlar son yıllarda birçok alanda olduğu gibi reklamcılarında tüketicilerine
ulaşmak için benimsemedikleri önemli bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcılar
sanal deneyimlerini bozan davetsiz, birden çıkan ve ilgisiz reklamlardan rahatsız olmaktadır.
Reklamcılar, sanal ortamdan tüketicilere ulaşmak için yeni uygulamalar ve stratejiler
geliştirmek durumunda kalmıştır.
7.1. Sosyal Medya ve Reklam
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.

104

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 reddetmeleri, gerekse bu yapılandırmaya ayıracak zaman ve çalışan
olmaması yüzünden tam anlamıyla istenilen düzeyde kullanamadıkları bulgulanmıştır. (Public
Relations Review 37 (2011) 37 – 43)

7.2. İnternet Reklam Formatları
Rich media: Rich media reklamlar, kampanyaların video, oyunlar, dinamik içerik ve
diğer rich media (zengin ortam) öğelerini kullanır. Rich media etkileşimiyle güçlendirilmiş
reklamlar marka bilinci, mesaj çağrışımı ve satın alma niyetinde önemli artış sağlar ve aynı
zamanda, anında veri yakalamaya da imkan verir.
Temel Veriler ve İstatistikler:
•
Avrupa verileri rich media genişletilebilir reklamların ortalama 50-60 saniye
süreyle açıldığını göstermektedir1
•
Rich media banner reklamları standart banner’lardan 3 kata kadar daha fazla
tıklama oranları sağlamaktadır1
•
Rich media reklamlar kullanıcıların bir açılış sayfasını tıklamalarına gerek
olmadan, bir reklamda birkaç farklı ürünü göstermenizi sağlar.(Eyeblaster Analytics, Temmuz
09)
Genişleyen başlık reklamı: Kullanıcıların e-posta deneyimine adım attıkları Hotmail
ana sayfasında yer alan Genişleyen Başlık, başlangıçta 300x250 bir banner reklam olarak
görünür ve üzerinde kolayca okunabilen bir ‘Açmak için tıklayın’ mesajı bulunur.
Temel özellikler:
•

Benzersiz yüksek etkili başlık yerleştirme

•

E-posta deneyiminin başında Hotmail kullanıcılarına erişin

•

Yüksek oranda kişiselleştirilebilir yaratıcı alan

•

Görüntülü reklam hedefleme kampanyalarının bir parçası olarak kullanılabilir

Film Karesi Reklam Formatı: Film Karesi reklam formatında Kullanıcılar sayfa
içeriğinde gezindiğinde, film karesi reklam formatı otomatik olarak bir sonraki kreatif
panelini açarak markaların, kullanıcının sayfa deneyimine müdahale etmeden ardışık
mesajları yayınlamasına olanak verir. Eğer bir kullanıcı bir reklam ile karşılaşır ve daha sonra
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dönmek üzere sayfayı terk ederse, film karesi reklamı, sayfanın bir sonraki açılışında aynı
sırada görüntülenmek üzere sonraki panele taşınır.
Temel özellikler:
•

Hikâye anlatımını kesintiye neden olmayan reklamcılık ile birleştirir

•

Tek bir 300x600’lük birimde beş ardışık reklamı içerir

•
izin verir

Film karesi reklam formatı içinde rich media, video ve sosyal medya içeriğine

•
Film karesi reklamı içinde gezinmeye davet eden açık işaretlerle, kullanıcı
tarafından başlatma seçeneği ( http://advertising.microsoft.com

7.3. Sosyal Ağların Reklamcılık Aracı Olarak Önemini Belirlemek
Sosyal ağlar son yıllarda birçok alanda olduğu gibi reklamcılarında tüketicilerine
ulaşmak için benimsemedikleri önemli bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnternetin reklamcılığı 1994’de ilk pop-up (birden açılan) reklamlarla gündeme geldi.
İnternet üzerinde kullanıcıların uygulama ve erişim alanları genişledikçe internet reklamcılığı
da evrimleşti. Bu, tüketici tercihlerini de değiştirdi. Kullanıcılar sanal deneyimlerini bozan
davetsiz, birden çıkan ve ilgisiz reklamlardan rahatsız olmaktadır. Reklamcılar, sanal
ortamdan tüketicilere ulaşmak için yeni uygulamalar ve stratejiler geliştirmek durumunda
kalmıştır.
Sosyal ağların, şirketlerin reklam stratejisinde belirgin rol oynamasının 4 temel nedeni
vardır: (Todi:2008)
Geniş Erişim: 2013 verilerine göre 1 milyardan fazla internet kullanıcısı
bulunmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu çevrimiçi ağları kullanmaktadır. Ek olarak,
dünya çapındaki internet kullanıcıları sosyal bağlantılarla yapılan aktivitelere gittikçe artan bir
zaman harcamaktadır. Reklamcılık stratejilerinde sosyal ağları bütünleştirerek, şirketler büyük
bir kullanıcı tabanına kolaylıkla ulaşabilmektedir.
Uygun Maliyet: Sosyal ağlar üzerinden reklamcılık diğer geleneksel medyayla
karşılaştırıldığında nispeten ucuzdur: genelde çok daha düşük fiyatlarda benzer ve daha
genişletilmiş bir erişime sahiptirler. Ek olarak, şirketler için yaratıcı reklamcılık teknikleri
üzerinden bedava tanıtım oluşturmak da mümkündür. Son yıllarda, YouTube ve Facebook
üzerinden birtakım başarılı viral pazarlama kampanyaları olmuştur.
Hedefli Reklamcılık: Reklamcılar diğer herhangi reklam aracında henüz görülmemiş
bir derecede, reklamlarını kişiselleştirme ve hedeflemelerine izin veren, kullanıcıları ve
onların ilgi alanlarıyla ilgili büyük miktarda bilgiye erişime sahiptirler. Örneğin, eğer bir
kullanıcı Facebook profilinde “futbolu”ı ilgi alanı olarak listelerse, web sitesinin reklam
sistemi bu özel ilgi üzerine olan reklamları oluşturacaktır. Yine de, bu durum özel alan
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sorunlarını arttırabilir: Facebook’un Beacon hedefli reklam sistemi büyük miktarda tepki çekti
ve kullanıcılarını yatıştırmak için yoğun şekilde modifiye edilmek zorunda kalınmıştır.
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Sanal ortamda harcanan zaman:
İnsanlar gittikçe artan miktarda zamanlarını, televizyon ve gazete gibi geleneksel
reklam medyasının aksine özellikle sosyal paylaşım siteleri gibi sanal ortamda geçiriyor. Bu
durum eski reklamcılık medyasının geleneksel fonksiyonlarının Digg ve YouTube gibi sosyal
ağlarla sanal olarak değiştirilmesinin bir sonucu olarak görülebilir. Sonuç olarak, reklamcılar
gittikçe sanal ortamda daha çok zaman harcayan tüketicilere ulaşmanın yollarını aramaktadır
(Todi:2008)

7.4. Sosyal Ağlarda Reklamcılığın Kriterleri
Sosyal ağlardaki reklamcılık kampanyalarının başarılı olmak için ihtiyaç duydukları 3
kriter vardır:
I.
Göze Çarpmamalı: İnternetin başlangıcı, sanal reklamcılığın birden açılan(popup) reklam formunda ilk tekrarını gördü: yeni açılan tarama penceresinde yanıp sönen
reklamlar, kullanıcıların web sitesindeki gezerken dikkatlerini dağıttı. Bilgisayarlardaki her
pop-up reklamı açılmaktan önleyen pop-up kitleyicinin gelişi reklamcıları taktiklerini tekrar
düşünmeye zorladı. Böylece, sanal reklamcılığın daha az dikkat çekici olmasına ve sayfanın
görünümüyle daha bütünleşmiş hale gelmesine yönelik bir trend oluşturuldu.
II.
Yaratıcı olmalı: Sosyal ağlarda reklamcılık, kullanıcılara ulaşabilmek için
yazıya dayalı reklamlar ve banner reklamlar gibi sanal reklamcılığın geleneksel şekillerinden
kaçınmalıdır. Sosyal ağ kullanıcıları, benzer mesajları tekrarlandığı ve kullanım deneyimlerini
azalttığından gittikçe reklamcılığın bu biçimlerini reddediyorlar. İlgi çekmek için şirketlerin
daha önce hiç yapmadıkları yaratıcı yollarda mesajlarını göndermelerine ihtiyaçları var.
Facebook ve MySpace’deki uygulamalar gibi ve kullanıcılar arasında farkındalık dağıtmak
için gruplar arasındaki kolay paylaşımdan, sosyal ağların yapısından yararlanmalılar.
III.
Kullanıcıları birleştirmeli: Daha önce bahsedildiği gibi, sosyal paylaşım siteleri
kullanıcıları güçlendirir ve yaratıcı olmalarına izin verir. Web sitelerinin arkasındaki teknoloji
kullanıcıların farklı kişiliklerini sanal ortamda tamamen göstermelerini sağlar. Şirketlerin bu
yaratıcılık dışavurumunu, sosyal ağlar üzerinde reklamcılık sürecinde kullanıcıların
kendisinden yararlanarak elde edebilir. Bu,
kullanıcılara, şirketlerle kendilerini
özdeşleştirerek, kurulmuş markalarla büyük bir duyarlılıkla bağlanmalarını sağlayacaktır;
Reklamlar kullanıcıların yaratıcılığından yararlanmasalar bile, daha yakın bir ilişki
geliştirmek için kullanıcı katılımını ve bağlılığını teşvik etmelidirler (Todi:2008)
Sosyal ağlardaki reklamcılığı markaların, müşterileriyle daha hızlı ve daha kalıcı
ilişkiler kurmasını sağlayıp marka bağımlılığı yaratmaktadır. Kullanıcılar, ürünler ve markalar
hakkında Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda birçok kişiyle paylaşacakları fikirleri
edinirler. Bir dizi sosyal ağdan akışların ve güncellemelerin entegrasyonu, marka
tartışmalarının tüm sosyal medya reklamcılığı kanalları üzerindeki tartışmalarla bağlantılı
olmasını sağlamaktadır. Özellikle bu bölümde Facebook üzerinden gerçekleştirilen reklam
uygulama modelleri ele alınacaktır.
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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;
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.
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
Sponsnored stories
Günlük basit hareketlerini teşvik edici haraketlere çeviren reklam uygulamasıdır. 7
farklı tür içerir. Bu model Premium Ad ana sayfa ve Marketplace Ad (flyer) modellerinde
kullanılır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal ağlardaki reklamcılığı markaların, müşterileriyle daha hızlı ve daha kalıcı
ilişkiler kurmasını sağlayıp marka bağımlılığı yaratmaktadır. Kullanıcılar, ürünler ve markalar
hakkında Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda birçok kişiyle paylaşacakları 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 alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Internet reklamcılığı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
a)internet tabanlı uygulamalarda kullanılmaktadır
b)ses, görüntü, animasyon gibi teknolojilerden yararlanılmaktadır
c) ölçümleme yapılması zor olmaktadır
d) düşük maliyet ile yüksek görüntülenme oranına sahiptir
e) direkt olarak hedeflenen kitleye ulaşmaktadır
Doğru cevap: C

2) Aşağıdakilerden hangisi İnternet ortamında kullanılan reklamlardan birisi değildir?
a) Bant (Banner) Reklamlar
b) Fırlayan Kutular (Pop-Up / Pop-Under)
c) Rich Medya
d) İçerik Sponsorları
e) Ürün yerleştirme
Doğru cevap: E

3) Facebook nasıl bir sosyal medya aracıdır?
a) Sosyal ağdır
b) Eğlence aracıdır
c) Video kanalıdır
d) Haber kanalıdır
e) Oyun kanalıdır
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Doğru Cevap: A

4)İnternet reklamcılığı hangi yıl başlamıştır?
a)1994
b)2000
c)2004
d)1999
e)1995
Doğru cevap: A
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
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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.
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

114

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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8. SOSYAL MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler
8.2. Sosyal Medyada Halkla İlişkiler Uygulamaları
8.3. Halkla İlişkiler Uygulamaları İçin Sosyal Medya
8.4. Sosyal Medyanın Zorlukları
8.5. Sosyal Medya Teknikleri ve Taktikleri
8.6. Sosyal Medya Detaylı Araştırıma Yapmayı Gerektirir
8.7. Sosyal Medyada Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamaları nasıl olmalıdır?
2) Sosyal medyanın zorlukları nelerdir?
3) Halkla ilişkilerde yeni teknolojileri test etmek ve değerlendirmek için yapılması
gerekenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sosyal medyanın halkla

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

ilişkiler aracı olarak önemini
belirleyebilmek
Sosyal medyadaki halkla
ilişkiler kampanyalarının
başarılı olması için ihtiyaç
duyulan kriterler hakkında
bilgi sahibi olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal medya



Halkla ilişkiler



Halkla ilişkiler uygulamaları
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Giriş
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
olur.
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8.1. Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler
“Halka ilişkiler, bir işletme ve hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü
ve işbirliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini
içeren, kamuoyuna cevap veren, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan,
kamu yararına hizmet etmek için yönetiminin sorumluluğunu tanımlayan ve vurgulayan,
eğilimleri önceden tahmin etmeye yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi gibi hizmette
bulunan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve
başlıca araçları olarak ahlaki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir
yönetim fonksiyonudur” (Okay ve Okay, 2011: 10)
“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 olur.

8.2. Sosyal Medyada Halkla İlişkiler Uygulamaları
“Halkla ilişkiler, demokratik toplumlara özgü bir kamuoyu oluşturma, güven, onay,
rıza veya saygınlık elde etme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Castells (2005)’ e göre,
bireyler artık küresel ve yerel olarak örülmüş, birbirleriyle bağıntılı ağ toplumu içinde
yaşamaktadır. Sürekli açık, her zaman erişilebilir internet sayesinde oluşan ağ, özel yerelleri
global ölçekte birbirine bağlayarak, “mekan” kavramını, “mesafe” ve “uzaklık” duygusunu
değiştirmiştir.” (Onat, 2010:105).
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“İnternet, halkla ilişkiler adına hemen hemen her şeyi değiştirmiştir. Kuruluşlar
sadece kullanışlı olan önemli bilgileri internetle sağlamakla kalmaz aynı zamanda sürekli
olarak hedef gruplarla iki yönlü iletişim sağlayan bir ortam sunar”(Onat, 2010:105). “Grunig
ve Hunt’un 4 halkla ilişkiler modeline göre, 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 kısıtlaması olmayan olanakları kuruluşlarla hedef
grupları arasındaki iletişimi, çift yönlü dengeli etkinin elde edildiği iki yönlü simetrik iletişim
ortamı haline getirmiştir”(Onat, 2010:105).
“Yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları
olanaklar yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. “Sosyal
medya” olarak adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve
insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki iletişimi arttırması bakımından önem
taşımaktadır” (Vural ve Bat, 2010: 3348).
“İnternette zaman ve mekân 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” (Onat,
2010:105).
Tüm bu bilgilere dayanarak, sosyal medyanın, halkla ilişkilerde bir uygulama alanı
olarak oldukça geniş yer kapladığını ve gün geçtikçe de önem kazanacağını söyleyebiliriz.

8.3. Halkla İlişkiler Uygulamaları İçin Sosyal Medya
“Gazeteler kayboluyor, televizyon ağı izleyici düşüşünü izliyor, radyolar parçalanıyor,
yok oluyor, dergiler batıyor. Ancak bunlarla aynı anda, milyonlarca blogger ve facebook
kullanıcısı, Twitter kullanıcısı ve linked-in kullanıcısı iş adamı var oluyor ve gittikçe de
artıyor. Geleneksel medya giderek kayboluyor, buna bağlı olarak, halkla ilişkiler
uygulayıcıları sosyal medyayı düşünmeye ve kullanmaya zorlanıyor. Fakat halkla ilişkiler
uygulayıcıları sosyal medyada müşterileri için etkili iletişim araçlarının nasıl kullanılacağını
biliyor mu?” (Horton, 2009:1)
“Sosyal medya bazı zorlukları beraberinde getiriyor, çünkü paydaşların, tüketicilerin,
çalışanların, izleyicilerin gelenekselliğini yıkıyor. Sosyal medyanın ulusal ve evrensel niteliği
şu anlama geliyor; tüm okuyucu kitlesi herhangi biri için tasarlanmış iletişimi anlayabilir.
(görebilir). Mesajları ve hedef kitleyi artık kimse bölümlere ayıramaz.” (Horton, 2009:1)
“Halkla ilişkiler uygulayıcıları, bir mesajın herhangi bir sosyal ortamda herkese
ulaşacağını düşünmemelidir. Sosyal medya o kadar parçalanmıştır ki, bir kişi bir bilgiyi bir
blogda, bir facebook sayfasında, bir twette görür ya da göremez. Bu sebeple, uygulayıcı,
medya aracılığıyla bir izleyici çoğunluğuna ulaşmak için uğraşır, teorik olarak ulaşabilir
ancak gerçekte görmeyebilir. Sosyal medyanın dağılma konusunda geleneksel medyadan,
örnek olarak gazeteden, bir farkı yoktur. Çünkü bu, bir gazetedeki haberi hedef kitlenin
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tamamının okuyacağı ya da onu göreceği anlamına gelmez. Ancak, daha az geleneksel medya
olduğu için, birinin bir haberi bir gazetede görme şansı matematiksel olarak aynı haberi
milyonlarca blog arasından görme şansından daha yüksektir.” (Horton, 2009:1)

8.4. Sosyal Medyanın Zorlukları
ETKİ; Herhangi bir blog, tweet ya da Facebook sayfasını hedef kitleye nasıl
ulaştıracağınızı ve nasıl etki edeceğini biliyor musunuz? Bunu öğrenmek için teknikler var,
ancak çok kolay değil. Bunu belirlemek için blogları, tweetleri, facebook gönderilerini takip
edebilirsiniz. Diğer insanların bloglarını nerede olduğunu technorati gibi servisler aracılığıyla
araştırabilirsiniz. Facebook sayfasında arkadaş tipini ve sayısını denetleyebilirsiniz.
Kurumların ya da kişisel gönderilerin tweetlerinin takipçi sayısını kontrol edebilirsiniz.
(Horton, 2009:2)
ZAMAN; Sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak için katılanlarla güven inşa
etmek gerekiyor. Kampanyalar ve müşteriler bu türden bir zamanı harcamaya izin veriyorlar
mı? Müşteriler, mesajları yaymaları için halkla ilişkiler uygulayıcılarından ilişkiler
kurmalarını isterler, aynı izleyiciyle devamlı olarak ilişki geliştirmediği sürece, bu her zaman
mümkün olmayabilir. Örneğin, siz oto endüstrisinin medya ilişkileri uzmanıysanız, bu
endüstride zaman içinde etkili olabilirsiniz ve daha çabuk keşif yapabilirsiniz. Ancak eğer oto
endüstrisinden ayrılıp hava yollarına geçerseniz? Baştan başlarsınız. Bu da zaman kaybettirir.
Ajans uygulayıcıları, özellikle bu zorlukla karşılaşırlar çünkü onlar farklı endüstrilerle
çalışırlar. Hızlı bir şekilde araştırmayı öğrenirler, hızlı bir şekilde liste oluştururlar, fakat bu
sosyal medya için gerekli ilişkileri kurdukları anlamına gelmez. Bu sebeplerden dolayı, halkla
ilişkiler uygulayıcıları, sosyal medya çevresine girmek konusunda engellerle karşılaşabilirler.
(Horton, 2009:2)

8.5. Sosyal Medya Teknikleri ve Taktikleri
•
TEST ETMEK: Sosyal medya kampanyaları geleneksel medya
kampanyalarının tamamlayıcısı olabilir ya da bu kampanyaların yerini alabilir. Etkililiğini test
etmeden, bu kampanyaların etkili olup olmadığını bilmek mümkün değildir. Halkla ilişkilerde
yeni teknolojileri test etmek ve değerlendirmek için her zaman zamanı iyi kullanmak gerekir.
(Horton, 2009:3)
•

PLAN YAPMAK:
Amaç ve strateji geliştirmeli
Hedef kitleyi ve özellikleri belirlemeli
Mesajları geliştirmeli
Potansiyel medyayı listelemeli.
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ayırmak)

Zaman çizelgelerini belirlemeli (sosyal medyaya ulaşmak için ekstra zaman
Ölçümleri belirlemeli. (Horton, 2009:4)

•
İZLEMEK; Eğer ilgili konular tartışılıyorsa, katılımcıların ilgilerini fark etmek
için önceki gönderilere göz atmalıdır. Eğer katılımcılar tartışmayla ilgiliyse, bugünkü
gönderileri görmek için takip etmelidir. (Horton, 2009:5)
•
SAYGILI VE DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE YAKLAŞMAK; Uygulayıcı
tartışmaya, topluluğun bir üyesi olduğunu göstermek için katılmalı, eğer müşterinizle ilgili bir
haberden konu açılırsa, katılımcılara sorun, cevaplarına saygı göstermeli , eğer
ilgilenmezlerse, onları yalnız bırakmalıdır.. (Horton, 2009:5)

8.6. Sosyal Medya Detaylı Araştırıma Yapmayı Gerektirir
• Sosyal medyayı etkin kullanarak kampanya için uygun olanı belirlemeli
Hedef kitlenin çoğunlukla kullandığı sosyal medya kaynaklarını ve haberlerini
belirlemeli. Bu, bir survey çalışmasını ya da arkadaşlarla ve tanıdıklarla konuşmayı
gerektirebilir.
Geleneksel medyayı incelenmeli
İlgili alanın yüzeyinin nasıl olduğunu görmek için Google Blog aramalarını,
Technorati aramalarını, ya da Twitter aramalarını yönetilmeli.
Eğer ortam uygunsa şu ölçümler kullanılabilir;
RRS abonelerinin sayısı.
E-MAİL abonelerinin sayısı.
Blog ya da forumların yorumlarının sayısı.
Diğer sosyal medya paylaşım sitelerinde bir gönderinin tıklanma sayısı.
Gönderilerin gönderilme sıklığı ve sayısı. (Horton, 2009:4)

8.7. Sosyal Medyada Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
•

Bir sosyal medya ilkeleri kümesi yapılması.

•

Bölümlere karşı iş birliği yapılmalı

•

İçerik akışını sık sık değiştirilmeli

•

Sosyal medyayı düzenli olarak takip etmeli
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•

Şeffaflığı önlemeyin ya da sınırlandırmamalı (Mastering, 2011: 6)

Geniş bir perspektifle bakarsak, geleneksel medya ilişkileri ve sosyal medya ilişkileri
arasında çok az bir fark söz konusudur. Geleneksel medya ilişkilerinde, uygulayıcılar,
muhabirleri ve editörleri belirler ve müşterilerinin haberlerini yaymak için onlarla ilişkilerini
geliştirirler. Sosyal medyada da, uygulayıcılar etkili katılımcıları belirler ve müşterilerin
haberlerini yaymak için ilişkiler geliştirirler. Sosyal medyada bunu oluşturmak oldukça
zordur çünkü çok fazla katılımcı vardır ve anahtar oyuncuları belirlemek daha zordur. Eğer
geçmiş, bir rehber olursa, uygulamaların etkileri, zaman içinde sosyal medyayla bir araya
gelecek ve uygulayıcılar nereye doğru yol aldıklarıyla ilgili daha geniş bir açıya sahip
olacaklar. Bu gerçekleşiyor ancak hala sosyal medyada araştırılmaya açık oldukça geniş
alanlar mevcuttur. (Horton, 2009:6)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Geleneksel medya ilişkilerinde, uygulayıcılar, muhabirleri ve editörleri belirler ve
müşterilerinin haberlerini yaymak için onlarla ilişkilerini geliştirirler. Sosyal medyada da,
uygulayıcılar etkili katılımcıları belirler ve müşterilerin haberlerini yaymak için ilişkiler
geliştirirler. Sosyal medyada bunu oluşturmak oldukça zordur çünkü çok fazla katılımcı vardır
ve anahtar oyuncuları belirlemek daha zordur
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Bölüm Soruları

1- Sosyal medya uygulamalarının sahip olması gereken özelliklerden hangisi yanlıştır? (Z)
a) Zaman ve mekân sınırlaması yoktur.
b) Kullanıcılar uygulamalar üzerinden sürekli etkileşim halindedir.
c) İçeriği sadece kurumlar ya da kuruluşlar belirler.
d) Paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir.
e) Kullanıcı kaynaklı içerikler mevcuttur.
Doğru cevap: C
2) Aşağıda yer alan sosyal medya araçlarının halkla ilişkiler uygulamalarına yönelik
etkilerinden hangisi yanlıştır? (K)
a) hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlar
b) bilgilerin ve fikirlerin aktarımı için ücretsiz forum ortamı sağlar
c) bugünün dünyasının iletişim kurma biçimi
d) hedef kitlelerin neler söylediklerini hemen öğrenilmesine olanak tanır
e) hedef kitlelerle etkileşim sağlanır
Doğru cevap: A
3) Sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler uygulamalarına sağladıklarından hangisi yanlıştır?
a) halkla ilişkiler uygulayıcılarına hedef kitleyle birebir etkileşimli iletişim imkanı sağlamıştır
b) kurumlarla ilgili bilgilerin birçok kaynakta paylaşımını sağlamıştır
c) kuruluşla hedef kitle arasındaki etkileşim oldukça şeffaf hale gelmiştir
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d) kuruluşla hedef kitle arasındaki iletişimde tamamen yüz yüze iletişimin yerini almasını
sağlamıştır
e) çeşitli platformlarda bilgi alışverişini sağlamıştır
Doğru cevap: D
4) Sosyal medya uygulamalarının sahip olması gereken özelliklerden hangisi yanlıştır? (Z)
a) İçeriği sadece kurumlar ya da kuruluşlar belirler.
b) Kullanıcılar uygulamalar üzerinden sürekli etkileşim halindedir.
c) Zaman ve mekân sınırlaması yoktur.
d) Paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir.
e) Kullanıcı kaynaklı içerikler mevcuttur.
Doğru cevap: A
5) Sosyal medya araçlarının halkla ilişkiler uygulamalarına etkilerinden hangisi yanlıştır? (K)
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
6) Sosyal medya araçlarının halkla ilişkiler uygulamalarına etkilerinden hangisi yanlıştır? (K)
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
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7) Bir halkla ilişkiler aracı olarak sosyal medyada hangisi yapılmamalıdır?
a)Bölümlere karşı iş birliği yapılmalı
b)İçerik akışını sık sık değiştirilmeli
c)Sosyal medyayı düzenli olarak takip etmeli
d)Şeffaflığı önlemeyin ya da sınırlandırmamalı
e) Tek yönlü iletişim kurma
Doğru cevap: E
8) 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
9) 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
10) Kurumlar online iletişim trafiği yaratmakta en önemli amaçları nedir?
a)

müşterilerinin sorularını cevaplamakta

b)

deneyimlerini paylaşmakta
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c)

çeşitli promosyonlar düzenlemekte

d)

İletişim kurabilmekte

e)

Hedef kitle arasında bağımlılar yaratma

Doğru cevap: E
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9. SOSYAL AĞLARIN HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK
KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Sosyal Ağların Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Kullanılması
9.2. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Bloglar
9.2.1. Blogların Güçlü Yönleri
9.2.2. Blogların Zayıf Yönleri
9.3. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter
9.4. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Paylaşım Ağları

133

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

136

Giriş
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.
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9.1. 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.

9.2. 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 (BÖ!) 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.

9.2.1. 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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Organizasyonlar, çeşitli bireylerle
oluşturulabileceğini ön görmektedirler

tanışarak

onlar

üzerinde

güven

ve

empati

9.2.2. 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.

9.3. 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).

9.4. 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
4) Blog nedir?
f) İletişim aracıdır
g) Haber sitesidir
h) Oyun sitesidir
i) Kurumsal web sayfasıdır
j) günlüğe benzeyen web siteleridir
Doğru cevap: E
5) Bloglar kaça ayrılır?
f) 2
g) 3
h) 4
i) 5
j) 6
Doğru cevap: C
6) Blog türlerinden hangisi yanlıştır?
f) Kişisel bloglar
g) Kurumsal bloglar
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h) Temasal Bloglar
i) Sponsorluk Blogları
j) Pazarlama blogları
Doğru cevap: E

5)Twitter üzerine kaç karakter girileblir?
a)140
b)50
c)60
d)100
e)1000
Doğru cevap: A
8) Twitter üzerinden kurumlar aşağıdaki maddelerden hangisini yapamaz?
f) müşterilerinin sorularını cevaplamakta
g) deneyimlerini paylaşmakta
h) çeşitli promosyonlar düzenlemekte
i) İletişim kurabilmekte
j) Ağızdan ağıza pazarlama
Doğru cevap: E
9) 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
c) hedef kitle arasındaki etkileşim oldukça şeffaf hale gelmiştir
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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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10. SOSYAL AĞ SİTELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER ORTAMI
OLARAK KUKLLANILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sosyal Medya Araçlarının Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanımı
10.2. Sosyal Medya Kampanyası Planlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
10.3. Kampanya Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal medya kampanyası planlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
2) NIVEA Facebook Kampanyası hakkında bilgi veriniz.
3) Red Bull’un Facebook’taki uygulama örneği nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sosyal ağların kampanya
aracı olarak önemini
belirleyebilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal medyadaki halkla
ilişkiler kampanyalarının
başarılı olması için ihtiyaç
duyulan kriterler hakkında
bilgi sahibi olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal medya kampanyası



Sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamaları
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Giriş
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.
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10.1. Sosyal Medya Araçlarının Halkla İlişkiler Uygulamalarında
Kullanımı
Gün geçtikçe sosyal medyanın bilgi, düşünce ve enformasyon paylaşımındaki önemi,
bloglar, wikiler ve rss teknoloji gibi yeni araçlarla birlikte, daha fazla artmaktadır.
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 (Güçdemir; 2012, 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.
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 (Güçdemir,2012)

10.2. Sosyal Medya Kampanyası Planlarken Dikkat Edilmesi
Gerekenler
•

Sosyal medya kampanyası yayınlarken, şeffaf olmalısınız.

•

Yaptığınız şeyleri saklamaya çalışmamalısınız.

•

Hedef kitlenizle konuşmalısınız.

•

Sosyal medya kampanyalarının devamlılığını sağlamak oldukça önemlidir.

•

Taahhüt etmeleri ve zamanı tamamlamarı gerekir.

•

Kampanyalar hemen son bulmamalıdır. (Horton, 2009:5)

Yaygın bir örnek vermek gerekirse, bir kitabın içeriği yayınlandığında, bir web
sitesine verilir ve bir blog oluşturulur. Ancak ne yazar, ne de yayıncı sosyal medyayı güncel
bir şekilde takip etmez. Bir sosyal medya kampanyasının başarı anahtarı, takipçilerin
veritabanını oluşturmak ve iletişimin etkilerini takip etmektir. (Horton, 2009:5)

10.3. Kampanya Örnekleri
NIVEA Facebook Kampanyası: Yaz İkilemi
Projeler,
Sosyal
Medya
Kampanyaları15
http://www.dijitalajanslar.com/nivea-facebook-kampanyasi-yaz-ikilemi/

Tem

2014
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NIVEA Facebook kampanyası kullanıcıların “Yaz İkilemi” ile yaz aylarında kararsız
kaldığı durumlarla ilgi bir testi facebook üzerinden paylaşarak kişilik analizi yapıyor.
NIVEA’nın eğlenceli uygulaması ile “Yaz İkilemi” yaz aylarının en kararsız kalınan
durumlarını ele alıyor. Uygulamaya giren kullanıcılar ikilemde kaldıkları soruları kendi
tercihleri doğrultusunda cevaplandırarak kişiliklerini kendi alışkanlıklarını keşfediyorlar.
Nivea Facebook kampanyası kapsamında bulunan uygulamanın sonuna geldiğinizde
ise markasının asıl mesajı vermek istediği ikilem ile karşılaşıyorsunuz: Korunmak mı,
bronzlaşmak mı?
Bronzlaşmak için güneşin zararlı etkilerine maruz kalmanın doğru olmadığını
vurgulayan uygulama ile ayrıca markanın yeni ürünü NIVEA Sun Protect&Bronze tanıtılıyor.
NIVEA tüketicilere yeni ürünü ile seçim yapmak zorunda kalmadan hem korunup hem
bronzlaşabilecekleri mesajını veriyor.

http://www.dijitalajanslar.com/nivea-facebook-kampanyasi-yaz-ikilemi/
NIVEA Yaz İkilemi uygulamasının sonunda katılımcılar nasıl bir yaz insanı olduğunu
da öğrenebiliyor. Cevaplara göre kullanıcı Sosyal, Maceracı, Enerjik gibi kategorilerden
birine dahil olabiliyor ve nasıl bir yaz insanı olduğunu Facebook ile Twitter üzerinden de
paylaşabiliyor.
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Starbucks: Tweet-A-Cofee

http://www.evenmag.com/sosyal-medya/2013un-en-iyi-sosyal-medyakampanyalari.html
Starbucks’in Tweet-A-Coffee kampanyası ile kullanıcılara Twitter’dan arkadaşlarına
kahve ısmarlayabilecekleri bir uygulamayı paylaşıyor..Kullanıcıların tek yapması gereken
Twitter hesabıyla Starbucks hesabını bağlamak ve arkadaşlarının Twitter profiline
#tweetacoffe yazmak. Starbucks mobil entegrasyonda öncü markalardan biri. Starbucks
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2011’de e-hediye alanına girdiğinden beri programı Facebook ve mobil uygulamasına da
eklemiştir.
Sosyal medyada marka içeriği yaratmak günümüzün en popüler ve önemli
konularından biri haline gelmiş durumda. Ancak çoğu marka logosunu herşeyin üzerine
yapıştırarak bu işi ne kadar yanlış anladığını göstermekten ileriye gidememektedir. Red Bull
ise bu mecraların doğal yapısını anlayarak sosyal medyada akıllıca bir yönetim stratejisi
izlemektedir. Marka içeriği yaratmanın sırrının insanların izlemek ve paylaşmak isteyecekleri,
bir yandan da markanın öz değerlerine uyum sağlayan içerik yaratmak olduğunun bilincinde
olan Red Bull, tüketicilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara yönelik içerikler üretmektedir.

http://www.youtube.com/results?q=red+bull
Red Bull tüm sosyal medya platformlarnda sürekli aktif bir şekilde görebiliriz.
YouTube belkide Red Bull’a uygun ve en güçlü olduğu sosyal mecralardan biri. Red Bull’un
YouTube’da yarattığı içerikleri izleyen kişi sayısı 300 milyon civarında, bu da Red Bull’u
YouTube’da global olarak spor içeriği üreten ilk 5 üreticiden biri yapıyor. Red Bull
aynı zamanda Twitter’da sürekli aktif olarak Tweet atiyor ve katıldığı spor etkinliklerini
Foursquare’de check in yapıyor.
Red Bull Facebook’da 42 Milyonun üzerinde fan sayısıyla uluslararası ölçekte
yiyecek/ içecek kategorisindeki markalar arasında üçüncü sırada yer alıyor. Takipçilerini
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etkilemek için Red Bull’un kullandığı en efektif yöntem enerji içeceği sevenlerin
hoşlanabileceği aktiviteler ile ilgili bir dolu ve çeşitli içerik oluşturarak duvara post etmek.
Paylaşılan ortalama üç içerikten biri Red Bull ‘un ilgi alanı, biri Red Bull etkinlik haberi ve
bir diğeri de Red Bull Sporcu projesi şeklinde planlanmış durumda. Aynı zamanda bu
postların linkleri RedBull.com’daki ilgili yerlere gidiyor. Postların like sayılarına
baktığımızda 20.000’ini geçen rakamlar görüyoruz, postların altındaki yorumlar ise 1.000’i
geçiyor. İnteraksiyonun bu kadar yüksek olması üretilen içeriğin ne kadar doğru ve ne kadar
ilgi çekici olduğunun bir kanıtı. Tüm bu yorumlar ve paylaşımlar aynı zamanda marka için
inanılmaz bir veri kaynağı. Sosyal medyada var olmanın bir sebebinin de müşterileri
dinlemek olduğunun bilincinde olan Red Bull, geri bildirimlerini aldığı kişilerle birebir
iletişime geçerek onlara verdiği değeri gerçek anlamda da gösteriyor.
Hedef kitlesini gençler olarak belirleyen Red Bull, enerji içeceği ile gençlerin ilgi
alanlarını birbiri ile ilişkilendirerek ve bunu sosyal medyada yarattığı içerikler ile işleyerek
mükemmel bir marka imajı çiziyor. Buna dayanarak Red Bull‘un sosyal medyada izlediği
strateji etkili içerik paylaşımına dayanmaktadır diyebiliriz. Kendisini extreme sporlar ve
mecara ile bağdaştıran Red Bull, içeriklerini bu çizgi etrafında hazırlıyor. Motor sporlarından,
dağcılığa, bisiklete, kayağa, dansa... kadar her türlü spor ve aktivite üzerine içerik üretiyor,
etkinlikler düzenliyor, sponsorluklar yapıyor... Kısacası Red Bull sosyal medyada hem kendi
etkinliklerinden, hem Red Bull Sporcuları ile geliştirdiği projelerden hem de Red Bull’un
özdeşleştiği ilgi alanlarından oluşan farklı içerikleri takipçilerine sunuyor.
https://www.facebook.com/redbull?ref=ts&fref=ts
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Sosyal medyada başarılı bir strateji geliştirme, kuruluşların hedef kitlelerini iyi
tanımalarına ve amaçları doğrultusunda doğru kanalları seçmelerine bağlıdır. Kuruluşlar
sosyal medya kanalları üzerinden kendi topluluklarını oluşturup, oluşturduğu topluluğu iyi
yönetebilirse amaçladıkları hedefe ulaşabilir. Sosyal medya araçları üzerindeki toplulukları;
sosyal ağlar, multimedya paylaşım, profesyonel ağlar, bloglar, forumlar, mikro bloglar, anlık
mesajlaşma ortamları, şikâyet ve öneri paylaşım ortamları, oluşturmaktadır. Kuruluşlar, çeşitli
iletişim kampanyaları ile bu platformlar üzerinden iletişimi sürekli kılmalı ve kullanıcılara
aktif olarak cevap vermelidir. Bu ortamlarda kuruluşlar ayrıca, hedef kitleleri ile ilişkilerini
yönetebilmekte potansiyel müşteriler için stratejiler oluştururken marka farkındalığı
yaratabilmektedir. Bunun yanı sıra marka sadakati oluşturabilecekleri stratejiler geliştirirken
kurumun somut ve soyut değer yönetimine de katkı sağlamaktadırlar. Markalar uzun
zamandır yarışmalar ve çekilişlerle müşterilerinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Ancak sosyal
medyanın ve mobil cihazların gelişimi ile yarışma ve çekiliş gibi kampanyaların da şekli
değişti.http://www.evenmag.com/sosyal-medya/2013un-en-iyi-sosyal-medyakampanyalari.html#sthash.U8xSRV1D.dpuf
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal medyada başarılı bir strateji geliştirme, kuruluşların hedef kitlelerini iyi
tanımalarına ve amaçları doğrultusunda doğru kanalları seçmelerine bağlıdır. Kuruluşlar
sosyal medya kanalları üzerinden kendi topluluklarını oluşturup, oluşturduğu topluluğu iyi
yönetebilirse amaçladıkları hedefe ulaşabilir. Sosyal medya araçları üzerindeki toplulukları;
sosyal ağlar, multimedya paylaşım, profesyonel ağlar, bloglar, forumlar, mikro bloglar, anlık
mesajlaşma ortamları, şikâyet ve öneri paylaşım ortamları, oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
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) Reklamcılar Sosyal ağ sitelerinde 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
3) Sosyal medya kampanyası planlarken dikkat edilmesi gerekenlerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyal medya kampanyası yayınlarken, şeffaf olmalısınız.
b ) Yaptığınız şeyleri saklamaya çalışmamalısınız.
c ) Hedef kitlenizle dikkate almaya gerek yoktur
d ) Sosyal medya kampanyalarının devamlılığını sağlamak oldukça önemlidir.
e ) Taahhüt etmeleri ve zamanı tamamlamarı gerekir.
Doğru cevap: C
4) Nivea ne amaçla bu kampanyayı yapmıştır?
a) Medya ilişkileri
b) Kriz yönetimi
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c) İtibar yönetmi
d) Satış
e) İletişim
Doğru cevap: D
5) Nivea kampanyası hangi mecrada yapılmıştır?
a) Facebook
b) Twitter
c)Instagram
d)Linked in
e) Youtube
Doğru cevap: A
6) Sosyal medya araçlarının halkla ilişkiler uygulamalarına yönelik etkilerinden doğru
olmayanı işaretlayiniz?
a ) hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlar
b) bilgilerin ve fikirlerin aktarımı için ücretsiz forum ortamı sağlar
c ) bugünün dünyasının iletişim kurma biçimi
d ) hedef kitlelerin neler söylediklerini hemen öğrenilmesine olanak tanır
e ) hedef kitlelerle etkileşim sağlanır
Doğru cevap: A
7) Internet reklamcılığı ile ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyini?
a) internet tabanlı uygulamalarda kullanılmaktadır
b ) ses, görüntü, animasyon gibi teknolojilerden yararlanılmaktadır
c ) ölçümleme yapılması zor olmaktadır
d ) düşük maliyet ile yüksek görüntülenme oranına sahiptir
e) direkt olarak hedeflenen kitleye ulaşmaktadır
Doğru cevap: C
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8) Redbull kampanyalarında en çok hangi mecrayı kuşllanmaktadır?
a) Facebook
b) Twitter
c)Instagram
d)Linked in
e) Youtube
Doğru cevap: E
9)Redbull kampanyasını youtube dan yaklaşık kaç kişi izlemiştir?
a)140 bin
b) 80 milyon
c) 88 milyon
d) 300 milyon
e) 98 bin
Doğru cevap: D
10) Redbull kampanyalarında en çok aktif olduğu mecra neresidir?
a) Facebook
b) Twitter
c)Instagram
d)Linked in
e) Youtube
Doğru cevap: B
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11. SOSYAL MEDYA VE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sosyal Medya ve Etik
11.2. Sosyal Medyayı Kontrol Etmek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal medyada yer alan etik dışı davranışlar incelendiğinde başlıca etik dışı
davranışlar nelerdir?
2) Sosyal medyanın temel özellikleri nelerdir?
3) Etik ve ahlak kavramlarını 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 ağlar



Sosyal medya



Sosyal ağ ortamları



Etik



Ahlak



Sosyal medyada etik
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Giriş
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.
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11.1. 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 etkileºim 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 yaºarken, bireyin kendini
nasıl kendi olarak gerçekleştirebileceğine ya da neyse o olarak var olabileceğine ilişkin
yolları” göstermektedir. Diğer bir deyişle etik, bireyler arası iliºkilerin 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.
Kullanıcılar sürekli içerik ürettiği için 2010 yılına gelindiğinde, dijital dünyanın
yaklaşık %70`inin bireyler tarafından yaratılması öngörülmektedir.
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.

171

Kullanıcıların oluşturduğu içerik en yoğun olarak sosyal medya araçlarında
görülmektedir.
Sosyal medyanın temel özellikleri şunlardır:
• Zaman ve mekân 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 mekân 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
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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
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
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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.
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.

11.2. 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.
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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.
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 mekân
kavramlarından soyutlandığına, yani sınırları sınırsızlaştığında ne denli kontrol edilebilir
sorusu da akıllara gelmektedir. Elbette ki bu sorunsallarla baş edebilecek yegâne 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 mekân 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-mekân 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 mekân 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.
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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

1)
a)
b)
c)
d)
e)

Etik kavramını tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
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.
d)Kişilerin gerçek kimliklerini gizleyerek sahte profiller oluşturmaları
e)Kurumların tüketicilerini yanıltmak için ücret ödeyerek yanlı içerik hazırlatmaları.
Doğru cevap:C
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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

6) 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
7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağların avantajlarından biri değildir?
a) Açık platformlardır
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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
8) Sosyal medya 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

9) Sosyal medya uygulamalarının sahip olması gereken özelliklerden hangisi yanlıştır?
a) İçeriği sadece kurumlar ya da kuruluşlar belirler.
b) Kullanıcılar uygulamalar üzerinden sürekli etkileşim halindedir.
c) Zaman ve mekân sınırlaması yoktur.
d) Paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir.
e) Kullanıcı kaynaklı içerikler mevcuttur.
Doğru cevap: A

10)Sosyal medyada yer alan etik dışı davranış hangisidir işaretleyini?
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a) Telif haklarının göz ardı edilmesi,
b ) Kişilerin gerçek kimliklerini gizleyerek profiller oluşturmaları
c ) Spam Blog oluşturulması
d ) Kurumların tarafsız içerik hazırlatmaları
e) firmanın sahte blogunun oluşturulması
Doğru cevap: D
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12. SOSYAL MEDYA ÖLÇÜMLEMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sosyal medya ölçümlemesi
12.2.Sosyal Medya Takibi nedir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sosyal medya ölçümleme
yöntemlerini öğrenmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal medyada
ölçümlemenin önemi
hakkında bilgi sahibi
olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal ağlar



Sosyal medya ölçümlemeleri



Sosyal Medya takibi
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Giriş
Sosyal medyada paylaştığınız içeriklerin kullanıcılar tarafından ne kadar
paylaşıldığının da takibinin yapılması oldukça önemlidir. Böylelikle hangi içeriklerin
paylaşılıp, hangilerinin ilgi görmediğini stratejik açıdan öneminin kavranması.
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12.1. Sosyal Medyada Ölçümleme
Sosyal medya, güncellenebilmesi, çoklu kullanıma izin vermesi, paylaşıma olanak
tanıması ve kısa sürede çok fazla kullanıcıya ulaşıma imkân tanımas ile krumlar tarafından
gittikçe daha fzal tercih edilen bir mecra haline gelmektedir. Sosyal medya üzerinden
kullanıcılar düşüncelerini yazmakta, yeni fikirler ortaya koyabilmekte, beğenilerini
paylaşmakta en önemlisi kişisel bilgilerini bu platformdan paylaşmaktadır. Düşüncelerini ve
fikirlerini açıkladıkları bu platformda, satın aldıkları ürün ve hizmetlerden bahsetmeleri diğer
insanları etkilemektedir. Böylece sosyal ağ, büyük bir medya haline gelmektedir. Dijital
mecranın ve sosyal medyanın bu anlamdaki gücünü keşfeden kurumlar kullanıcıların
özellikleri, beğenileri hakkında gittikçe daha fazla bilgiye sahip olmaktadır. Elde ettikeri bu
bilgileri ger reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler stratejileri için kullanmaktadır. Yeni
iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı ve artan popülaritesi ile birlikte, sosyal medya araçları
kurumsal organizasyonlar ile bireyler arasındaki iletişimde yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır. İlk zamanlar sosyal medyanın takibi tamamen manuel olarak ve ölçümleme
tekniklerinden yoksun bir şekilde gerçekleştirildiğinden dolayı zaman alıcı, pahalı ve yüksek
derecede hataya açık bir işlem olarak değerlendirilmiş, ancak yine de elde edilen katma değer
maliyetlerin üzerinde yer almıştır (Barker ve diğerleri, 2013: 280-281; Aytekin, Değerli, 2013
). Sosyal medya analizleri; kullanıcılara ait verileri bloglar (Blogger, LiveJournal),
mikrobloglar (Twitter, Wetpaint), sosyal ağlar (Facebook, LinkedIn), wiki uygulamaları
(Wikipedia, Wetpaint), sosyal imleme (Delicious, CiteULike), sosyal haberler (Digg, Mixx),
görüş/fikir siteleri (ePinions, Yelp) ve çoklu ortam paylaşımı (Flickr, Youtube) gibi çok çeşitli
yollarla elde etmektedir. Sosyal medya analizleri daha sonra bu tür verilerin analizi ve
işlenebilir analizler oluşturmak için kullanılmaktadır. Sosyal medya analizleri herhangi bir
sosyal medyada tutundurma ve sosyal medya kullanıcıları açısından çok önemli birer araçtır
(Sinha ve diğerleri, 2012: 67-68). Sosyal ağların hızla gelişimine paralel olarak sosyal medya
takibinin önemi de artış göstermiştir. Yazılım geliştiriciler bu yöndeki doğal fırsatları görmüş
ve sosyal medya takip araçları ve ölçümleme standartları geliştirmişlerdir. Bu sayede şirketler
tüketiciler tarafından nasıl algılandıkları, rakiplerin nasıl değerlendirildikleri ve hatta bir
bütün olarak sektörün sosyal ağ kullanıcıları tarafından nasıl görüldüğü hakkında değerli
enformasyonu elde etme olanağına sahip olabileceklerinin farkına varmışlardır. Bununla
birlikte sosyal medya pazarlama araçları ile elde edilen tweet sayıları, Facebook beğenileri,
profil/sayfa görüntülemeleri ve ziyaretçi sayısı gibi metrik ölçümler, satın alma faaliyetinde
müşteri beğenileri ya da tweet’lerinin varlığı gibi yalnızca şirketin satışları ile bağlantılı
olmaları durumunda kullanışlı olabilmektedir (Social Media Monitoring Tools and Services
Report, 2013: 20). Diğer taraftan kalitatif ölçümler bir markaya ilişkin müşteri memnuniyeti
ve memnuniyetsizliğini belirlemede kilit bir rol oynamaktadır. Örnek olarak, dikkate değer
miktarda kişi tarafından atılan “IPhone berbat” ya da “IPhone muhteşem” tweetleri
bağlamında kantitatif ölçümler yalnıza atılan tweet sayısının hesabına işaret edecek, atılan bu
tweetlerin olumlu ya da olumsuz olması gibi faktörleri ise dikkate almayacaktır (Aytekin,
Değerli, 2013 ).
Sosyal Medya Ajansları ise bu dönüşüm sürecinin ortaya çıkardığı iş kollarından
birisidir ve müşterilerine marka itibarını koruma, yeni müşterilere ulaşma, kampanyalar
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gerçekleştirme ve müşteri odaklı pazar paylarını arttırabilecek ölçümleme çalışmaları yapma
gibi hizmetleri üretmekte ve sunmaktadır. Bu çerçevede ele alınabilecek aşağıdaki örnek olay
aktarılmaya değer niteliktedir. “Eti Puf’u hepiniz bilirsiniz. Yarım küre şeklindeki tatlı,
yenilebilir madde üzerine serpilmiş 1 milimetre çapında silindirik şeker parçacıklarından
oluşan şekerleme, daire şeklindeki bisküvinin üzerine eklenmiştir. Lezzetli tadı ve görüntüsü
bir yana, Eti Puf’un bizim için önemli olan tarafı ise bir türlü açılmak bilmeyen ambalajıdır.
Ürünlerini her açıdan geliştirmek isteyen Eti firması, bir sosyal medya ölçümleme şirketi ile
anlaşarak sosyal medya üzerinde bir veri madenciliği uygulaması başlatır. Elde edilen verinin
toplanması ve incelenmesinden sonra radikal bir karar alan Eti, milyon dolarlık bir yatırımla
ambalaj üretim hattını baştan aşağı yeniler. Çünkü elde edilen sonuçlara göre Eti Puf oldukça
lezzetli ve talep gören bir ürün olmasına karşın ambalajı bir türlü açılamamaktadır ve
ambalajın sert plastikten yapılma köşeli yapısı nedeniyle açmaya çalışan çocukların eli
kesilmektedir. Artık Eti puf ambalajları yumuşak plastikten üretiliyor ve köşeleri yuvarlak”
(Kara, 2013: 129; Aytekin, Değerli, 2013 ). Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere, sosyal
medyanın gelişimine paralel olarak insanlar, gönderiler, yorumlar, tartışmalar, makaleler ve
incelemeler arasındaki bağlantıların katlanarak artması ile birlikte etkin bir pazarlama
öngörüsü için fikir madenciliği yapılabilecek sayısız enformasyona ulaşmak mümkündür.
(Aytekin, Değerli, 2013 ).
Sosyal Medya Ölçümlemenin başlıca faydaları:
Müşterilerin şirket hakkında söylediklerinin pozitif, nötr, negatif diye gruplandırılarak
kök analize olanak tanıması
Müşterinin gözüyle kampanya ya da yeni hizmetin nasıl görüldüğünün anlaşılması
Markayı, pazarda bulunan rakiplerle kıyaslamaya olanak tanıması
Atılan twitlerin veya paylaşılan iletilerin etkisinin incelenerek marka için etkili iletişim
sözcüklerinin belirlenmesi
Sürekli ölçümleme ve raporlama ile tüketicinin neyi, neden ve ne kadar
onaylamadığının anlaşılması

12.2. Sosyal Medya Takibi Nedir?
Sosyal medya takibi; blog, wiki, mikro-blog, sosyal ağlar,video paylaşım ve sosyal
imleme siteleri gibi etkileşim ve paylaşıma dayalı online mecralarda bir marka,kişi veya
kurum hakkında söylenenlerin takip edilmesidir.
Sosyal Medya takibinin avantajları:
Online İtibar Yönetimi
Müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratma
Sosyal Medya Krizleri için Önlem Alma
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Sosyal Medya Kampanyalarının Başarısını Gözlemleme
Rakiplerin güçlü-güçsüz yanlarının anlaşılmasıdır.
http://www.sosyalmedyacci.com/2012/03/sosyal-medya-takibi-ve-sosyal-medyaolcumleme.html#sthash.pCVca0uR.dpuf
Firmalar oldukça basit yöntemlerle sosyal medyadaki gelişimlerini takip edebilir ve
hangi içeriklerin ve stratejilerin kendileri için yararlı, hangilerinin değişmesi gerektiğini
gözlemleyebilirler.
Kullanıcıların paylaşım, yorum ve beğenilerini ölçümledir.
Sosyal medyada paylaştığınız içeriklerin kullanıcılar tarafından ne kadar
paylaşıldığının da takibinin yapılması oldukça önemlidir. Böylelikle hangi içeriklerin
paylaşılıp, hangilerinin ilgi görmediğini anlaşılabilir.
Markalar, kendi reklamları dışında kullanıcılara ilgi çekici içerikler sunarak
takipçileriyle olan etkileşimlerini artırmalıdırlar.. Eğer bir içerik fazla beğeni ve yorum
toplayamıyorsa, içerik stratejinizde değişikliğe gitmek gerekebilir.
Aynı şekilde bu içeriklerin kullanıcılar tarafından ne kadar paylaşıldığını da
gözlemlemelisiniz. Çünkü kullanıcılar bu içerikleri kendi profillerinde paylaştıklarında sizin
müşteriniz olmayan kullanıcılara bunları ulaştırmış olurlar. Böylelikle yeni üyelere ulaşma
fırsatı yakalanabilir.
Paylaştığınız linklerin geri dönüşümünü incelemek
Sosyal ağlardaki iletilerinizde paylaştığınız linklerin ne kadar tıklandığı ve bu
sayfalara yönlenen kullanıcıların sitede ne kadar kaldıklarını, siteyi terk etme oranlarını ve
benzeri eylemlerini inceleyerek bir ölçümleme yapabilir. Paylaştığınız linkin, ne kadar değer
taşıdığı ve ilgi gördüğü bu ölçümlemeler sonucu ortaya çıkacaktır.
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Paylaşım sıklığını ve aralıklarını gözlemek

Paylaşımlarınızı sosyal medyada hangi saat aralıklarında ve ne sıklıkla içerik
paylaştığınızı incelemeniz oldukça önemlidir. Kullanıcılarınızın hangi saat dilimlerinde
iletilerinize tepki verdiğini inceleyebilir ve en çok ilgi gören saat aralıklarına göre bir sosyal
medya içerik stratejisi hazırlayabilir.
Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise hangi sosyal ağda hangi sıklıkta
paylaşım yapacağınıza karar vermektişr.
http://eticaretmag.com/markalarin-sosyal-medya-performansini-artiracak-yontemler/
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal medyada ölçümlmenin önemini ve Sosyal medyada ölçümlemenin kurumlar
açısından ne kadar önemli olduğunu görülmüştür
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Bölüm Soruları

1)Kurum ve kuruluşların sosyal medyada yer almak nedenlerinden hangisi yanlıştır?

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
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4) Kurumların sosyal medyada var olma amaçlarından yanlış olanı işaretleyiniz
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

13. SANAL TOPLULUKLAR VE AKTİVİST HAREKETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sanal Topluluk Kavramı
13.2. Aktivist Gruplar ve Özellikleri
13.3. Aktivist hareketler ve Sosyal Ağlar
13.4. Aktivist Grupların Başlattığı Hareketler
13.5. Arap Baharı ve Aktivist Grupların Etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Online topluluk kavramı nedir?
2) İnternet aktivistleri sosyal medyayı Facebook sayfalarında nasıl kullanmışlardır?
3) Tunus ve Mısır’da sosyal ağların kullanımı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Sanal topluluk kavramını ve
aktivist grup tanımımı
kavrayabilmek ve
özelliklerini belirleyebilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal ağlardaki aktivist
grupların başlattığı
hareketler hakkında bilgi
sahibi olabilmek.
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Aktivist Gruplar



Arap Baharı



Aktivist hareketler



Sosyal Ağlar
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Giriş
Son yıllarda sosyal paylaşım ağları önemli bir etkileşim ve iletişim aracı haline
gelmiştir. Bireyler günlük hayatta yüz yüze iletişimden çok sanal ortamlarda iletişim kurmayı
tercih etmektedir. Sosyal paylaşım ağlarında, bireyler istedikleri kimliğe bürünebilmekte,
istedikleri isim, cinsiyet, yaş ve diğer bilgileri kullanabilmekte ve yeni topluluklar
oluşturabilmektedir
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13.1. Sanal Topluluk Kavramı
Son yıllarda sosyal paylaşım ağları önemli bir etkileşim ve iletişim aracı haline
gelmiştir. Bireyler günlük hayatta yüz yüze iletişimden çok sanal ortamlarda iletişim kurmayı
tercih etmektedir. Sosyal paylaşım ağlarında, bireyler istedikleri kimliğe bürünebilmekte,
istedikleri isim, cinsiyet, yaş ve diğer bilgileri kullanabilmekte ve yeni topluluklar
oluşturabilmektedir.
Sosyal paylaşım ağları ile birlikte bireylerin iletişim biçimi değişmiş, karşılıklı
paylaşım ve etkileşim unsurları yeni bir boyut kazanmıştır. Bu tür ağlarda kurulan sanal
topluluklarla bireyler bir topluluğa aidiyet duygusunu yeniden inşa etmekte boş vakitlerini
değerlendirme ve iletişim kurma gibi amaçlarını buralarda gerçekleştirmektedir. Bunun
yanında kullanıcılar sosyal paylaşım ağlarını yeni bir eylem alanı olarak da
değerlendirmektedir.
Howard Rheingold , (Rheingold, 2000) sanal toplulukları, insani hislerle yeterli
sayıda insanın sanal alanda kişisel ilişki ağlarını biçimlendirmek için, herkese açık
konuşmaları yeterli uzunlukta sürdürdüğü zaman, nette ortaya çıkan sosyal toplanma yerleri
olarak tanımlamaktadır. Rheingold’a (1993) ün kazandıran, sanal ya da online topluluk
kavramı, ortak bir ilgiyle bağlı, internet teknolojilerini kullanarak iletişim sağlayan, coğrafi
olarak ayrı bireylerin kolektifliğini ifade etmektedir. Online topluluk kavramı üzerinde
anlaşılmış tek bir özel tanım bulunmamaktadır.
Bu bağlamda online topluluklar;
• Diğer insanlarla etkileşim kuran ve karşılaşan,
• Özel bir ilgiyle bağlı,
• Teknik bir platform vasıtasıyla bir araya gelen,
• Sosyal ilişkiler kurabilen ya da bulunduğu gruba aitmiş hissi olan insan grupları
olarak tanımlanabilir.
Sanal topluluk denilince birbiriyle online etkileşim kuran insan grupları kastedilir. Bir
sanal topluluk, katılımcılar arasında ortak bir ilginin paylaşıldığı, biçimlendirilmiş ve dinamik
ilişkiler ağına dayanan, özelleştirilmiş, coğrafi olarak dağınık bir topluluktur (Erkan, 2010)

13.2. Aktivist Gruplar ve Özellikleri
Sosyal medya aktivizmi son yıllarda özellikle baskıcı ve otoriter rejimlerin hüküm
sürdüğü ülkelerde muhalefet yapmanın yeni bir yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat
gerek bu tür aktivizmin hayatımıza yeni girmiş olması gerekse yeterli ölçüde örnek olayın
yaşanmadığından olsa gerek bu konuda kapsamlı akademik çalışmalara rastlanmamaktadır.
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İnternet doğası gereği, gayrimerkezi, dağınık, sınır aşan, gerçek zamanlı, kesintisiz,
küresel, etkileşimli bir yapıda, çoktan çoka bir iletişim ortamı olduğu, herhangi bir devletin
yönetimine tabi olmadığı için, örgütlenme bakımından geçmişteki baskın iletişim biçimlerine
kıyasla çok daha fazla imkan sunmaktadır. (Uçkan, 2012). Aktivist gruplar İnterneti
muhalefet yapmak için kullanırlar.
Nitekim, devletler, çokuluslu şirketler, çıkar lobileri ve uluslararası kuruluşların
internetin bu temel yapısına yönelik saldırıları ve onu denetimleri altına alma çabaları
katlanarak artmaktadır. Çünkü bu gruplar Arap Baharında Tunus, Mısır, Yemen, Libya,
Suriye polisine ve istihbaratına da ciddi darbeler indirdiler. Mübarek’in isyanı bastırmak için
interneti kestiği beş gün içinde Mısır borsası çökerken, bu grupların desteğiyle muhalefet
tweet geçmeye devam etmiştir.. Akabinde bu gruplarla iktidarlar arasındaki savaş daha da
derinleşmiştir. İnterneti sansürleyen otoritelerin web sitelerine saldırılardan, devletler
hesabına çalışan özel siber güvenlik şirketlerinin kirli sırlarının ele geçirilmesine, üyelerinin
tutuklanması sonrası İspanya, Yunanistan, Fransa gibi ülkelerdeki polis sistemlerine, hatta
Interpol ve FBI sistemlerine yapılan ve bir kısmı da bu sistemleri gerçekten çökertip hassas
bilgilerin ortalığa saçılmasına neden olan operasyonlar gelişmiştir.
http://www.sosyalsosyal.com/dijital-aktivizm-hacktivizm-kripto-anarsizm-ve-sibersavas

13.3. Aktivist Hareketler ve Sosyal Ağlar
Sosyal ağ, bilginin paylaşılması, ortak özelliklere sahip insanların bir araya
toplanması, etkileşim kurulması konularında bireylerin internet teknolojisini kullandığı tüm
araç ve hizmetler olarak açıklanabilir. ‘bloglar, sohbet ağları, forumlar, facebook gibi
uygulamalar’ sosyal ağ içinde değerlendirilen araçlar ya da yöntemlerdir.
Birçok önemli işleve ve faydaya sahip olan sosyal medya insanların kendi seslerini
daha iyi duyurabilmesinde, yüz yüze iletişimde ifade edemediklerini daha iyi ortaya
koyabilmesinde, günümüz ticari medya yayıncılığına karşı bir alternatif yaratabilmesinde, bir
haberin zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırarak anında dolaştırılmasında büyük
katkılara sahiptir.
‘İnternet, gençler için hem kültürel bir mekan olarak, hem de önemli bir toplumsal
etkileşim alanı olarak hizmet görmektedir. Dolayısıyla internet insanlar arasında yeni
ilişkiler kurma, arkadaş edinme, çeşitli gruplara dahil olma ve kendilerine ait yeni kimlikler
yaratma açısından toplumsallaşma mekanı anlamı taşımaktadır’. ( Binark, 2007)
Marshall Macluhan, kitle iletişim teknolojilerinin insanların yaşamında önemli bir
etkiye sahip olduğunu ve insanların kendi yaşamlarıyla ilgili tercihlerinde önemli katkılar
ortaya koyduğunu savunurken, araştırmalarını yalnızca kitle iletişim teknolojileriyle
sınırlamamaktadır. ‘Gutenberg Galaksisi’ adlı eserinde matbaanın icadından başlamak
suretiyle elektronikleşme sürecinin toplumsal yaşama ve insan ilişkilerine etkisini
değerlendiren Mc Luhan, her yeni teknolojinin yeni ilişki alanları, yeni çevreler yarattığını
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insanlar tarafından yaratılan bir teknoloji, başka teknolojilerin de alt yapısı oluşturmakta ve
aslında etkileşimi arttırmış gibi görünen bu yeni teknoloji ile tüm toplumları edilgen bir
yapıya bürünmekte ve küresel bir köye dönüştürmektedir.
Sosyal ağ kullanımı bireylerin özgürce iletişim kurabilmesinde ve sosyalleşmesinde
önemli bir yarara sahiptir, Sosyal ağlar iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmenin bir sonucu
ve örneğidir. Sosyal medya olarak da adlandırılan sosyal ağlar, bilginin sınırsızca ve çok hızlı
bir biçimde aktarılmasına olanak tanımaktadır.

13.4. Aktivist Grupların Başlattığı Hareketler
Online aktivizm, internet henüz “internet” olmadan, daha Pentagon ile birkaç
üniversite arasında koza halindeyken bile oradaydı. “ARPANET” projesinde çalışan
akademisyen ve öğrenciler BBS’lerde (Bulletin Board System) bir yandan bilim kurgu ve
siber-punk muhabbeti yapıyor, diğer yandan da gizli gizli, anonimliği korumak için bireylerin
güçlü şifre algoritmaları kullanma hakkına sahip çıkan “kripto-anarşist”, bilginin özgür
dolaşımını savunan “hacktivist faaliyetler örgütlüyor, yani “dijital-online- aktivizm”
yapıyorlardı. Aslında internetin kendisi de başından beri bir kamusal alan olarak politik
faaliyetin yeni cepheler açtığı bir evren olmuştur. İnternetin başından beri işin içinde olan ve
bu ortamın ilk sivil inisiyatiflerinden Elektronik Ufuklar Vakfı’nın (EFF) kurucusu John
Perry Barlow, daha 1996’da “Siber mekanın bağımsızlık bildirgesi”ni yayınlamış ve
devletlere “burada istenmiyorsunuz” diye seslenmişti (Anonymous, şimdi bu belgeyi tekrar
yayınlayarak internet kullanıcılarının katılımıyla güncellenmesi için çağrıda bulundu:
http://anonpublicrelations.tumblr.com/post/18792058607/a-cyberspace-independencedeclaration-by-john-perry).
Aynı Barlow, 2010 sonunda, Wikileaks’in “Cablegate” yayınlarına karşı ilk saldırılar
ve savunma hareketleri başladığında Twitter’dan şu mesajı geçmişti: “İlk ciddi enformasyon
savaşı başladı. Savaş alanı Wikileaks, sizler de ordularsınız.” Hemen ardından da Arap Baharı
patladı, sosyal medyanın muhaliflerin örgütlenme, iletişim ve kamuoyu oluşturma çabalarında
ne kadar etkili olduğu görüldü. Sonra Yunanistan, İspanya, “Öfkeliler Hareketi” (Los
Indignados), İsrail, Londra yağmaları derken “Wall Street’i İşgal Et!” (OWS) eylemleri
giderek yerküreye yayılan işgal hareketlerine dönüştü. Bu eylemlerin her birinde internetin,
sosyal medyanın ciddi bir mevcudiyeti bulunmaktadır..
Bu istisnasız tüm iktidarları, çok uluslu şirketleri, askeri-endüstriyel kompleksleri
ciddi biçimde ürküttü ve hemen karşı saldırıya geçtiler. Bir çok ülkede gündeme gelen
internet sansür düzenlemeleri, telif hakkı bahanesiyle geçirilmeye çalışılan SOPA(Stop
Online Piracy Act – Online Korsanlığı Durdur), PIPA(Protect IP Act – Fikri Mülkleri
Koruyun) tarzı yasalar, ACTA gibi uluslararası anlaşmalar, çocuk pornografisi ve terör gibi
bahanelerle uygulanan fişleme / dinleme / izleme / denetim çabaları örnek olarak verilebilir
(http://ebooks.adelaide.edu.au/s/sterling/bruce/hacker/complete.html#)
Aktivist gruplar, kitlelerin eğilimleriyle ilgilenir ve ortak bir bilinç oluşturmaya
çalışırlar. Bu tür gruplar sosyal düzende algılanan bir sorunu temel alır ve bu sorun
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konusunda kitleleri aktif hale getirip seslerini duyurmaları için aracı olurlar. Sosyal ağlarda,
birçok alanda ortak görüş ve düşüncedeki gruplar bir araya geldiği gibi, aktivist amaç
çerçevesinde de çeşitli gruplar bir araya gelmektedir. Sosyal medya araçları, bilginin
yayılmasında, paylaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu yeni alan, aynı amaç
doğrultusunda örgütlenmiş toplulukları bir araya getirerek sosyal hareketleri birbirine
bağlayan ve eylemselliklerine hız kazandıran bir ortam oluşturmuştur. Örneğin, son yıllarda,
farklı ülkelerde ve kentlerde düzenlenen, belli başlı ülkelerin devlet başkanları ile IMF ve
Dünya Bankası yetkililerini bir araya getiren zirveler, küreselleşme karşıtlarının şiddetli
protestolarıyla geçmektedir. Sivil toplumun sesinin daha çok duyulduğu, uluslar arası
katılımlı bu eylemlerin birçoğu, Internet üzerindeki sosyal ağlarda planlanmakta ve
örgütlenmektedir. Aynı zamanda eylemlerde olup biten her şey, sosyal ağlar aracılığıyla
dünya kamuoyu ile anında paylaşılmaktadır. Geleneksel ana akım medyasında, eylemlerde
olan olayları oto-sansürle aktarırken, sosyal ağlardan yayılan haberler, fotoğraf ve videolar,
kamuoyunun doğru bilgi edinmesini sağlamaktadır (Ayan,2010; Ergin,2011:36).

13.5. Arap Baharı ve Aktivist Grupların Etkisi
2010’da Tunus’ta başlayan iktidar karşıtı kitlesel gösterilere 2011 yılı içerisinde Mısır,
Libya, Suriye başta olmak üzere Cezayir, Bahreyn, Ürdün, Yemen ve Lübnan gibi Arap
ülkelerinde halk ayaklanmalarına Arab Spring (Arap Baharı) adı verilmiştir. Bu terimin ortaya
çıkışında 1968’de Çekoslovakya’daki Sovyetler Birliği karşıtı halk ayaklanmalarına verilen
isim olan Prag Baharı’ndan (Prag Spring) esinlenildiği tahmin edilmektedir (
http://www.ntvmsnbc.com/id/25176259/).
İnternet aktivistleri Sosyal medyayı Facebook sayfalarında uluslararası medya
organlarında yer alan haberlere, görüntülere ve son dakika gelişmelerine de yer vererek
kullanmıştır. Öte yandan medya organları da yayınlarında göstericilerin çektiği videoları
kullanmıştır. Bunun en son örneği Bahreyn’de yaşandı. BBC, Bahreyn’in başkenti
Namana'da bir göstericinin cep telefonu ile kaydettiği görüntüyü yayınladı. Videoda,
askerlerin göstericilere ateş açtığı görülüyor. Bu video Youtube, Facebook ve Twitter gibi
sosyal paylaşım sitelerinde de paylaşılmıştır.

13.6. Tunus’ta Sosyal Ağların Kullanımı
Tunus’un birçok şehrinde gerçekleşen protestolar batılı medyalarda “Yasemin
Devrimi” olarak adlandırılmıştır. İktidardaki Zeynel Abidin Bin Ali ve ailesinin ülkeyi terk
etmesiyle sonuçlanan devrimde halk ayaklanmış, sosyal medya da yardım etmiştir. Tunus’ta
kadınlar örgütlenmede daha etkin rol oynamışlardır. Hatta ülkenin devrimde sözü geçen blog
yazarı Leena Ben Mhenni Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiştir.
Leena Ben Mhenni: "A Tunisian Girl" (Tunuslu Bir Kız) isimli blogunda, sansürden,
kadın haklarından, insan haklarından ve ifade özgürlüğünden bahsetti. Ama kısa süre sonra
hükümetle ters düştü ve sitesi yasaklandı. Aralık 2010'da, Sidi Bouzid'de yaşayan Muhammed
Buazizi isimli bir seyyar manavdan haberdar oldu. Bouazizi polisin mallarına el koymasını ve
ona sürekli kötü muamele etmesini protesto etmek için kendini yakmıştı. Mhenni
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duyduklarını blogunda, Facebook sayfasında ve Twitter hesabında paylaştı. 25 Aralık'ta
Buazizi'nin ölümünün ardından başkentte patlak veren protestolara katılarak sosyal medya
sitelerine makaleler ve fotoğraflar yüklemeye başladı. Ocak ayının başında Sidi Bouzid,
Regueb ve Kasserine şehirlerine gitti. Güvenlik güçlerinin özellikle bu şehirlerde
protestoculara büyük şiddet uygulamıştı. Öldürülen ve yaralanan insanların fotoğraflarını
çekti ve onları internette yayınladı. Protestoların durmayacağı belliydi. Mhenni, "Toplumsal
direniş aniden oluştu. Partiler yoktu. Sadece Tunuslular vardı. İnsanlar kızgındı". Blog
yazarlarının yalnızca sansürlenmediğini, aynı zamanda tehdit, tutuklanma ve fiziksel
saldırıyla da karşı karşıya kalmıştır.. Diğer ayaklanmalarda olduğu gibi protestocular video,
bilgi ve yazılarını internet üzerinden yayarak medya üzerindeki engelleri aşmayı başarmıştır..

13.7. Mısır’da Sosyal Ağların Kullanımı
Mısır’da 2008 Mart ayında toplam 822.560 Facebook kullanıcısı bulunurken, 2009
yılında Arapça Facebook açılması ile beraber bu rakam katlanarak büyümüş ve günümüz
itibari ile 10.732.360 kullanıcısı ile Dünya’da en fazla Facebook kullanıcısı olan 20. ülke
konumuna yükselmiştir. Bunun yanı sıra kullanıcıların %40’ı 18-24 ve ikinci en yüksek grup
ise %27 ile 25-34 yaş aralığında olduğu saptanmakla birlikte daha önce değinilmiş olan
protestocuların demografik özellikleri ile paralellik göstermekte olup kullanıcıların %65’inin
erkek %35’inin kadın olması ayrıca önemlidir. Mısırlı Facebook kullanıcıları bu siteyi
ülkedeki gerilimler ve baskı sebebi ile online sosyalleşme araçlarından ziyade fikirlerini
açıklama, yayma ve muhalif gruplar için ise savunmalarını yapmaları adına bir araç haline
gelmiş tir. Buna ek olarak, daha önce belirtilen sebeplerden ötürü, özellikle devlet baskısı
altındaki geleneksel medyaya güveni kalmayan halk için de Facebook bir haber kaynağı
olarak görülmeye başlandı.
Twitter kullanıcısı olmanın esas kriteri tweet atılmamasına karş ın ayda en az bir kez
kullanıcının hesabına ulaş ması olarak belirtilmiş tir. Mısır için bu kriterden yola çıkılarak aktif
kullanıcı sayısının 131.204 olduğu saptanmış tır. Bununla birlikte yalnızca 1 Ocak ile 30 Mart
2011 tarihleri arasında Mısır’da yazılan toplam tweet sayısının 2.160.000 olduğu
bulgulanmış tır. (Civil Movements: The Impact of Facebook and Twitter, Arab Social
Media Report, s. 18.)
Sysomos isimli sosyal medya konusunda uzman bir ş irketin Twitter üstüne yaptığı
araş tırmada krizle alakalı tweetlerin 16 Ocak ve 23 Ocak aralığında 122.319 olduğunu
bulgularken bu rakamın 24 Ocak ile 30 Ocak arasında 1.317.233’e çıktığı bulunmuş tur.1
Mısırlılar’ca gönderilen tweetlerin Facebook’dan farklı olarak koordine olmayı ve
haberleş meyi kolaylaş tırdığı bu açıdan herbir aracın farklı iş levlerde bulunduğu hakkındaki
konuya değinilmiş ve araçların birbirlerine kitlendikleri ortaya konulmuş tur. 9 Kasım
2011’den 28 Kasım 2011 tarihine kadar, #egypt hashtagli tweetlerin sayısı 1.395.620 iken
sadece 21 Kasım’da 170.467 tweet atılmış tır.( http://mashable.com/2011/02/01/egypt-twitterinfographic/)
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Mısır’da politik grupların en eskisini Esraa Abdel Fattah ve Ahmed Maher tarafından
2008 yılında El-Mahalla ve El-Kubra’da işçileri desteklemek amacı ile 6 Nisan Hareketi adı
ile bir protesto planlanmış ve bunun için de bir Facebook grubu kurmuşlardır. 23 Mart 2008
gecesi 300 kiş iye Facebook üzerinden gösterilere katılım davetiyesi göndermişler ancak 24
Mart 2008 sabahı 3000 kiş inin katılacağını görmüşlerdir. 18 Ocak 2011’da bir videosunu
Youtube’a koyan Asmaa Mahfouz, 25 Ocak’ta Tahrir Meydanı’na ineceklerini duyurmuş ve
onurları için ve hakların korunması için Mısırlılar’ın protesto etmesi gerektiğini
vurgulamış tır. Aynı video, ‟We Are All Khaled Said” Facebook grubunda da paylaş ılmış ve
25 Ocak protestosuna 1.123.065 konuk bulunurken bu konukların 91.656’sı eyleme
gideceklerini duyurmuş tur. 25 Ocak’tan Mübarek’in istifa ettiği 11 Şubat’a kadarki süreçte,
sadece 10 Şubat günü, yaklaş ık 2 milyon insanın Tahrir Meydanı’nda toplanabileceği belkide
öngörülmüyordu. ( http://www.cyberdissidents.org/bin/dissidents.cgi?id=4&c=EG)

13.8. Libya’da Sosyal Ağların Kullanımı
Libya’da 2010 yılı baş larında 350 bine yakın sözleş meli internet kullanıcısı
bulunmaktadır. Bu bilgiden yola çıkarak Libya toplamda 473.900 Facebook kullanıcısı ile
dünya listesinde 99. Sıradadır ( http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/libya)
Mübarek yönetimindeki Mısır’ın aksine Kaddafi’nin vatandaş larını elinden geldiğince
emperyalist güçlerden korumaya çalış tığı ve muhalif güçleri Mübarek’in aksine uzun yıllardır
bastırmaya çalış tığından insanlar arasında rejime karş ı korkunun geliş tirildiği aş ikardır.
Libya’da sosyal medya araçlarının gündelik hayatın içine girmemesi ve ya girememesi ile
sosyal medyanın devrim yaratması arasında yakın bir bağ bulunmaktadır. Sivil kültürün
otokratik rejimlerde geliş mesinin en rahat olduğu ortamlar sosyal medya araçları olmasına
karş ın yukarıda belirtilen korkunun vatandaş ların bilincine yerleş tirilmesi kuş kusuz sosyal
medya araçlarının Libya’da Mısır’a kıyasla rolünün azalmasına yol açmış tır. Facebook ve
Twitter araçlarının Kaddafi rejimi tarafından izlendiği bilindiğinden aktivistlerin kullandıüı
ilginç metodlardan biri ise www.mawada.net isimli bir izdivaç sitesinin kullanılmasıdır.
Libya’nın muhalif hareketlerinden Ekhtalef hareketinin lideri Omar Shibliy Mahmoudi’nin
AOL News sitesine verdiği bir demeçte İngilizce olarak “I LLLLLove you” yazılan mesajın
aslında beş kişi topladım protestoya katılmaya hazırız anlamına geldiğini belirtmiştir.
2011 yılında, Arap Baharı adı verilen protestolar ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra,
Eski Mısır Cumhurbaş kanı Hüsnü Mübarek, Arap Dünyası’ndaki en büyük orduya sahip
olmasına, batılı ülkelerce desteklenmesine ve 30 yıllık iktidarına karş ın; görevinden istifası,
18 gün almış tır. Üstelik bu süreç baş lamadan önce, Müslüman Kardeş ler grubunun
bastırılması ile o kadar meş guldür ki çevrimiçi muhalefeti önemsememiş tir. İnternet
kullanımı, Libya’da daha düş ük olduğundan, Kaddafi tarafından internet tehdit olarak
görülmemiş tir. Ancak geç olsa da tehditi algılayıp, internet bağlantılarını koparmasına
rağmen; cep telefonları ile çekilip; YouTube servisine yüklenen videoların dağılmasını
engelleyememiş tir. İnsanların dış dünya ile bağlarını kopartmak her zamankinden daha
zordur.
http://www.makalemarketi.com/toplum-ve-haberler/toplumsal-sorunlar/2609-arapbaharinin-libyaya-etkisi-kaddafinin-gidisi-ve-yeni-libya-3bolum.html#ixzz1prCQIzho
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Geçmiş yıllarda gazeteler veya basın yayın organları ile sağlanabilen siyasal iletiş im
artık yerini internet ile çalış an diğer araçlara bırakmış tır. Bu açıdan sosyal medya araçları,
toplumsal hareketlerin ateş lenmesinde önemli bir etken haline gelmiş tir. Ancak daha önce
belirtildiği üzere, halk hareketlerinin de devrimlerin de tek nedeni internet değildir.
Yaş ananların; yalnızca internet yolu ile oluş tuğunu söylemek yanlış olmakta ve bu anlayış a,
bir halkın kültürel, ekonomik ve siyasi arkaplanını eklememek, yaş ananların bütün olarak
anlaş ılmasını engelleyecektir.
Özetle, ekonomik ve sosyal haklara eriş imin kısıtlı olduğu ülkelerdeki genç nüfusa
açık ve özgür bir internet ortamı sunulduğunda, bu kitleler hızla siyasallaş makta ve içinde
bulundukları toplumsal ve siyasal yapıları dönüş türme yönünde eyleme geçmektedirler. Bu
bağlamda Arap Baharı, internetle siyasallaş an genç kitlelerin rejim için tehdit
oluş turabileceğini göstermiş tir. Protestolar gerçekleş irken, iki ülke lideri de öncelikle
ülkedeki internet bağlantısını kesmiş lerdir. Fakat internete eriş imin olmadığı durumlarda bile
halkın diğer yollarla ayaklanması mümkündür. Bir baş ka deyiş le yeni iletiş im teknolojileri ve
sosyal medya, toplumsal hareketlerin ortaya çıkış ındaki faktörlerden biridir. Bu süreçte;
sosyal medya araçları insanların birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamış ve suskunluk
sarmalının kırılmasına katkıda bulunmuş tur.

13.9. Yemen’de Sosyal Ağların Kullanımı
Devrim, 32 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’in görevi
bırakmasıyla sonuçlanmıştır. Yemen’de de kadınlar devrime sahip çıkmıştır. En önemli
isimlerden biri de
2011 Nobel Barış Ödülü sahibi Tevekkül Karman’dır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye
de gelen karman, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Yemen’deki olaylarla ilgili,
Sosyal medyanın Yemen’deki kullanımıyla ilgili direkt bilgi kaynağı olmuştur. Karman bu
toplantıdaki konuşmasında:
"İnsanlar Yemen'in Tunus gibi olmadığını söylediler, kuzeyinde savaş, güneyinde
ayrılıkçı hareketler var dediler. El Kaide var. Cahil ve fakir insanlar var diyerek mücadelenin
başarılı olamayacağını söylediler" dedi.
Yemen'de halkın fakir olması ve okuma yazma bilmemesi nedeniyle sosyal medyanın
çok etkili olmadığını kendilerinin ise SMS yoluyla örgütlendiklerini belirtti.
Konuşmaları sırasında sosyal medyanın önemine de değinen Nobel Barış Ödülü sahibi
yazar Tevekkül Karman, "Sosyal medya bizim ne yaptığımızı ve olanı biteni duyurdu. Sosyal
medya aynı zamanda kendi aramızda da bizim iletişim aracımızdı. O yüzden sosyal medyanın
Arap Baharı'ndaki rolünü kimse küçümseyemez.” dedi.
Sonuç olarak, Bu mecra üzerinde kullanıcıların içerik üretimi ve paylasımı, sosyal
medya araçlarıyla daha artmaktadır. Bu da birçok eylemci gruba geleneksel düzene karşı çok
hızlı bir şekilde toplanabilme ve harekete geçebilme yetisi kazandırmaktadır. 2011 yılıyla
birlikte Tunus ve Mısır’da baslayıp diğer Arap ülkelerinde devam eden ayaklanma ve isyan
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dalgası karşısında, mobil iletisim de dahil olmak üzere Internet üzerinden gerçeklestirilen tüm
iletisimlerin denetlenmesi buna örnektir. İnternet ile birlikte bilginin ulusal sınırlar içerisine
hapsedilmesinin olanaksızlığı, buna paralel olarak devletlerin yürüttükleri iç ve dıs politikada
daha şeffaf olmaları gerektiği son yaşanan gelişmelerden anlaşılmaktadır (Kaymak,2011:29).
İnternet’in gücünün farkına varan tüm iktidarlar ise Internet’i kontrolleri altında tutmak için
yasalarda yeni düzenlemelere giderken, diğer yandan bilgi güvenliginin sağlanması için
teknik yöntemler üretmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal paylaşım ağları ile birlikte bireylerin iletişim biçimi değişmiş, karşılıklı
paylaşım ve etkileşim unsurları yeni bir boyut kazanmıştır. Bu tür ağlarda kurulan sanal
topluluklarla bireyler bir topluluğa aidiyet duygusunu yeniden inşa etmekte boş vakitlerini
değerlendirme ve iletişim kurma gibi amaçlarını buralarda gerçekleştirmektedir. Bunun
yanında kullanıcılar sosyal paylaşım ağlarını yeni bir eylem alanı olarak da
değerlendirmektedir
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Bölüm Soruları
1)Online toplulukların özelliklerinden hangisi yanlıştır?
a) Diğer insanlarla etkileşim kuran ve karşılaşan,
b)Özel bir ilgiyle bağlı,
c)Teknik bir platform vasıtasıyla bir araya gelen,
d) Sosyal ilişkiler kurabilen ya da bulunduğu gruba aitmiş hissi olan insan grupları olarak
tanımlanabilir.
e) etkileşimi olmayan sadece iletişim kuran insan grupları
2)‘Gutenberg Galaksisi’ kavramını kim ortaya atmıştır?
a) Tim Berners
b) McLuhan
c) J Lindic
d) Daniel Bell
e) Toffler
Doğru cevap: B
3) “Arap baharı” hangi yıl olmuştur?
a) 1972
b)1991
c) 2010
d) 2014
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e) 1963
Doğru cevap: D
4) Çekoslovakya’da halk ayaklanmalarına verilen isim olan Prag Baharı hangi ülkeye karşı
olmuştur?
a) Sovyetler Birliği
b) Maceristan
c) A.B.D.
d) İsrail
e) Almanya
Doğru cevap: A
5) Prag Baharı ayaklanması hangi yıl olmuştur?
a) 1972
b)1991
c) 1968
d) 2014
e) 1963
Doğru cevap: C
6) Arap baharı hangi ülkede başlamıştır?
a) Libya
b) Tunus
c) Mısır
d) Cezayir
e) Ürdün
Doğru cevap: B
7) Arap baharı hangi mecrada ortaya çıkmıştır?
a) Twitter
b) Facebook
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c)Instagram
d) Youtube
e) Whatsapp
Doğru cevap: B
8)Tunusta’ ki ayaklanmada hangi yazar Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiştir?
a)Leena Ben Mhenni
b) Muhammet Abdullah
c) Cafer el Arap
d) Ali Muhammed
e) Cihan el ali
Doğru cevap: A
9) Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen yazar hangi mecra üzerinden halka seslenmiştir?
a) Twitter
b) Facebook
c)Instagram
d) Youtube
e) Blog
Doğru cevap: E
10) Sanal topluluk özelliği olmayan şıkkı işaretleyini?
a) sanal ortamdadır
b) sanal bir gerçekliğe dayalıdır
c) yapay bir sosyal yapıdır
d) sosyalleşmek için bu topluluklara katılırlar
e) sanal etkileşimler, gerçek dünyadan tamamen kopuktur

Doğru Cevap: E
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14. SİYASAL İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Siyasal İletişim ve Sosyal Medya
14.2. Siyasal İletişim Alanında Sosyal Medyanın Gelişim Süreci
14.3.Türkiye’de Sosyal Medyada Siyasal İletişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal medya mecrasının siyasal iletişim alanındaki olumlu ve olumsuz yönleri
nelerdir?
2) Türkiye’deki sosyal medyada siyasal iletişim stratejileri nasıldır?
3) Siyasal iletişim alanında sosyal medyanın gelişim süreci nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal ağların siyasal
iletişim aracı olarak önemini
belirleyebilmek
Sosyal ağlardaki siyasal
iletişim kampanyalarının
başarılı olması için ihtiyaç
duyulan kriterler hakkında
bilgi sahibi olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Siyasal iletişim ve sosyal medya



Türkiye’de sosyal medyada siyasal iletişim



Sosyal medyada siyasal iletişim kampanyaları
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Giriş
Sosyal medya araçları, gün geçtikçe daha fazla siyasi partiler ve politikacı tarafından
kullanılmaktadır. Sosyal medya, politikacılar tarafından özellikle seçmen kitlesine kolay ve
hızlı ulaşım sağlaması, birebir ve içten iletişim imkanı sunması, aynı zamanda doğru bilgilerin
anında verilebilmesi ve söylentilerin önüne geçilebilmesini gibi özelliklerinden dolayı tercih
edilmektedir. Siyasi partiler seçmene ulaşabilme ve onları ikna edebilme adına büyük
oranlarda zaman ve maddi kaynak harcarlar. Bu noktada sosyal medya seçmen kitlesi
tarafından yoğun olarak kullanılması sebebiyle onlara ulaşabilme noktasında siyasi
oluşumlara büyük avantaj sağlamakta ve bunun yanında hızı ve ucuzluğu ile de önemine
önem katmaktadır.
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14.1. Siyasal İletişim ve Sosyal Medya
Siyasal iletişim, temelde bir ikna sürecidir. Siyaset bilimindeki birçok terim için
olduğu gibi, siyasal iletişimi tanımlamak da zor olmuştur. Cevaplarla ortaya konan tanımların
fazlalığı, gerçekte kavramın karmaşık olmasından ya da belirsizliğinden değil, "siyasal
iletişim" kavramının geniş kapsamlı olmasından kaynaklanmaktadır. sözcük olarak tek başına
"siyasal" kavramını tanımlamak ne kadar güç ise, bir de buna " iletişim" gibi çok geniş
kapsamlı ve tek bir tanımı yapılamayan ikinci bir kavramın eklenmesiyle ortaya çıkan "siyasal
iletişim" kavramını tek bir tanıma sığdırılması da o denli güçtür (Aziz, 2-3:2014)
Siyasal iletişim kavramı en basit olarak; siyasal aktörlerin belli ideolojilerin
amaçlarını, belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde
eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin
kullanılarak yapılmasıdır (Aziz, 2007: 3-4).
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal medyanın gücü poltikacılar tarafından
fark edilmiş ve özellikle seçim dönemlerinde iletişim stratejilerinin bir parçası haline
gelmiştir. Sosyal medya araçları, gün geçtikçe daha fazla siyasi partiler ve politikacı
tarafından kullanılmaktadır. Sosyal medya, politikacılar tarafından özellikle seçmen kitlesine
kolay ve hızlı ulaşım sağlaması, birebir ve içten iletişim imkanı sunması, aynı zamanda doğru
bilgilerin anında verilebilmesi ve söylentilerin önüne geçilebilmesini gibi özelliklerinden
dolayı tercih edilmektedir.. Siyasi partiler seçmene ulaşabilme ve onları ikna edebilme adına
büyük oranlarda zaman ve maddi kaynak harcarlar. Bu noktada sosyal medya seçmen kitlesi
tarafından yoğun olarak kullanılması sebebiyle onlara ulaşabilme noktasında siyasi
oluşumlara büyük avantaj sağlamakta ve bunun yanında hızı ve ucuzluğu ile de önemine
önem katmaktadır.
Sosyal medya mecrasının siyasal iletişim alanındaki olumlu ve olumsuz yönleri şu
başlıklar altında toplanabilir (Aziz, 2007: 64-65):

Kolayca değişmesi, güveni azaltmaktadır. Mesajı veren kurum, kuruluş ya da
kişi kesin olarak bilinmemektedir. Bu durum zaman içersinde siyasal aktörün
itibarsızlaşmasına yol açabilir.


Teknik arızalar, web sayfalarına ulaşmayı engelleyebilmektedir.


İnternet korsanları, güvenirliği azaltmaktadır. Hackerların istedikleri verileri
internet sitelerine yükleyebilmesi güvenirlik sorununu doğurmaktadır.


Hedef kitlenin verilen mesajları almak için teknik donanımı olmayabilir.


Aynı anda herkesin yararlanabileceği bir araç değildir. Bireysel bir iletişim
aracı olduğu için kimin ne zaman, nasıl ve nerede gönderilen mesajları alacağı bilinemez.

219

14.2. Siyasal İletşim Alanında Sosyal Medyanın Gelişim Süreci
Siyasi konularda gelişen yeni bilgi teknolojilerine ve internete olan ilginin artışı
1990’lardan bu yana araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Seçim çalışmalarında ve siyasal
iletişimde internetin rölü ve yeni medya üzerine incelemeler yapılmıştır. Yeni medyanın
geleneksel medyanın yerini alacağı da tahmin edilmiştir. Web 2.0 teknolojisinin gelişimiyle
siyasal iletişim için internete olan ilgi artmıştır. SNS’ler aracılığıyla insanların siyasal
katılımları da artmaya başlamıştır. Sosyal medyada siyasal içerikler ve kampanyaların
dolaşımı 2000’li yılların başına kadar uzanmaktadır. Fakat bunların için en çok ses getireni ve
en etkili olanı 2008’de ABD’de yapılan başkanlık seçimleridir.
2008 yılındaki ABD başkanlık ön seçimleri Demokrat Parti’den ilk zenci Amerikalı
Başkan adayı Barack Obama ile, ilk kadın Başkan adayı Hilary Clinton’nun mücadelesine
sahne olmuştur. Çok yoğun ve çekişmeli geçen öne seçim kampanyaları sonucunda
Obama’nın “Gençlik-değişim-umut ve çok kültürlü Amerika temaları; “savaşçı Hillary”
temasının önüne geçerek” ve Amerika halkını Clinton’dan daha fazla ikna etmek suretiyle
2008 Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olmuştur. 44. ABD Başkanlık
seçimlerinde Barack Obama Demokrat Parti’nin adayı olarak Cumhuriyetçi Parti’nin adayı
John McCaine’nin rakibi olmuştur. Obama’nın Demokrat Parti önseçimlerindeki etkileyici
performansınsın ardından her iki partinin de kampanya çalışmaları ve genel seçimler bir
medya gösterisi formuna büründü. Obama ve siyasi kurmayları bu seçimde akılcı bir
kampanya stratejisi uygulamışlardır. Klasik seçim uygulamalarıyla birlikte konvansiyonel
medyanın kullanımının yanı sıra “Obama’nın başkanlığını destekleyen etkileyici bir internet
gösterisi yürütülmüştür”. Obama’nın sosyal ağları seçim kampanyası boyunca rakibi
McCaine’den çok daha etkin kullandığı, etkileşimde bulunduğu insan sayısı ve topladığı
bağışlardan anlamak mümkündür. Obama’nın rakibi McCaine’e oranla sosyal medyayı daha
başarılı kullanmıştır. Rakamların diliyle belirtecek olursak hem Facebook arkadaş sayısında,
hem Youtube izlenme sayısında hem de web sitelerinin tekil ziyaretçi sayısında Obama,
McCain’in 4 katından fazla bir sayıya ulaşmıştır. Yine aynı şekilde McCain 201 milyon dolar
bağış toplarken, Obama’nın offline bağışları 156 milyon dolar civarındadır. Obama’nın ekibi
online da 500 milyon dolar bağış toplamışlardır. Sonuç olarak tekrarlanan finansal bağış
çağrılarından toplamda 750 Milyon dolar toplanarak Amerika seçim tarihinde bu alanda bir
rekor kırılmıştır. Nihayetinde, Obama’nın seçim kampanyası, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
politikada kullanımında bir devrim yaratmıştır (http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME2ISSUE4_files/tojdac_v02i405.pdf)
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Şekil 3: www.youBama.com Web Sitesi
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http://www.denizergurel.net/abd-secimleri-ve-sosyal-medya/
Obama 2012 seçimlerinde kampanyasının startını kendisinin görsel olarak yer
almadığı kısa bir video ile Youtube üzerinden verdi. Bu videoda Birleşik Devletlerin farklı
yerlerinden farklı insanların Obama’ya duydukları sempatiye yer veriliyordu. Böylece
Obama; ilk etapta karşıtlarına kendi yüzünü göstermeyerek, onların sevmedikleri yüzü
onlardan gizleyerek ilk mesajını veriyordu. Bu, videonun sonuna kadar izlenebilmesi için ince
ve önemli bir ayrıntı olarak düşünülmüştü. İstatistikler, Amerika seçimlerinde sosyal medyada
birçok rekorun kırıldığını ortaya koymaktadır.
Seçim günü Twitter üzerinden seçimle ilgili yaklaşık 32 milyon mesaj gönderildi.
Fotoğraf paylaşım sitesi Instagram ise Obama’nın başkan seçilmesinin ardından sadece bir
kaç saat içinde 250 binden fazla seçimle ilgili fotoğraf paylaşımına sahne oldu. Obama’nın
“Four more years” (Dört yıl daha) dediği Twitter mesajı yaklaşık 1 milyon kere paylaşıldı ve
bugüne kadar en çok paylaşılan mesaj oldu. Türkiye’de bilinen internet sitelerinin dışında
Çin’in kendine özgü Twitter benzeri Weibo sitesinde ise 6 Kasım ertesinde Amerika
seçimleriyle
ilgili
25
milyondan
fazla
mesaj
paylaşıldı
(http://ozkanomer.files.wordpress.com/2013/03/sosyal-medyanin-siyasi-sec3a7imlereetkisi.pdf)

14.3. Türkiye’de Sosyal Medyada Siyasal İletişim
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal medya kullanıcı sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Alternatif Bilişim Derneğinin 2013 yılı sonuna doğru Türkiye’de İnternet’in
durumunu tüm boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir rapor hazırlamiştır, Araştırmada sosyal
medya ortamlarında üretilen ve dolaşıma sokulan içeriğe ilişkin başlatılan yasal işlemler ve

222

Gezi Parkı Eylemlerine koşut olarak siyasi iktidarın sosyal medya ortamlarının kullanımına
yönelik ürettiği söylemin yoğunluklu olarak tartışıldığı bir platform olduğu ortaya çıkmıştır.
Türkiye’de yeni medya ortamlarının kullanımı ile ilgili sayısal verilere kısaca göz atıldığında,
TÜİK (Türkiye istatistik kurumu 2013 verilerine göre İnternet erişimi olan bireylerin yüzde
73,2'si İnternet’i, sosyal gruplara katılmak amacıyla kullanmaktadır. Aynı araştırmada bir
önceki yıla göre İnternet’i haber okuma, haber alma amaçlı kullananların sayısının arttığı
görülmektedir. 2012 yılında oran yüzde 72,5 iken 2013 yılında bu oranın yüzde 75,6'ya
yükseldiği görülmektedir. Türkiye sosyal medya ortamlarının kullanımı bakımından dünyada
en üst sıralarında yer almaktadır. Financial Times tarafından derlenen ve Webrazzi tarafından
yayınlanan Twitter kullanım rakamlarına göre Türkiye, Twitter'ın İnternet kullanıcıları
arasında en yaygın olduğu ülkedir. Türkiye'nin İnternet popülasyonunun yüzde 31.10'u
Twitter kullanmaktadır. Derlenen bu rakamlara göre İnternet nüfusunun 36,455,000 olduğu
Türkiye'de
Twitter
kullanıcı
sayısı
11,337,505'tir.
(http://www.alternatifbilisim.org/wiki/T%C3%BCrkiye'de_%C4%B0nternet'in_2013_Durum
u
Sosyal medyanın gücü siyasiler tarafından fark edilmiştir. Sosyal medya, seçmen
kitlesine kolay ve hızlı ulaşım, birebir ve içten iletişim imkanı sunmakta, doğru bilgilerin
anında verilebilmesi ve söylentilerin önüne geçilebilmesini sağlamakta, görsel iletişim
imkanları ile daha etkili mesajların seçmenlere iletilmesini sağlamakta ve tüm bu yönleri ile
siyasiler için vazgeçilemez bir iletişim aracı olmaktadır. Sosyal medyanın gücünün farkına
varan ana akım ve diğer küçük siyasi oluşumlar, bu nimetten faydalanmak için siyasal iletişim
kampanyalarına sosyal medyayı da dahil etmektedirler (http://ersinbayraktar.blogspot.com.tr/)
Türkiye’de 2002 Genel Seçimlerinde siyasi partilerin interneti iletişim stratejilerinde
websitelerini güncelledikleri ve görsel tasarımları yeniledikleri saptanmıştır. Yine 2002 Genel
Seçimlerinde e-broşür niteliği taşıyan bu websiteleri parti mevzuatı, gündemi, genel başkanın
ulusa seslenişi ve parti kollarının örgüt şeması gibi bilgileri içermekteydi. 2007 Genel
Seçimleri sırasında ise, siyasi partiler, genç seçmenlere ulaşabilemek için gençlik kollarını
harekete geçirerek, sanal topluluklara, forumlara, çeşitli sözlüklere, haber ve eğlence
portallarına siyasi reklamlar vererek, podcast’ler ve bloglar aracılığıyla yoğun seçmen
etkileşimli bir seçim kampanyası yürütmüştürlerdir. 2007 Genel Seçimlerinde siyasi partiler
tarafından parti etkinliklerinin ve özellikle lider mitinglerinin duyurulması, basın
açıklamalarıyla interneti etkin bir biçimde kullandıkları söylenebilir. 2009 Yerel Seçimlerinde
siyasi partilerin gençlik kollarının özellikle Facebook gibi toplumsal paylaşım ağını parti
politikasını anlatmak ve etkinlikleri duyurmak için yoğun olarak kullandıkları, bazı belediye
başkan adaylarının da Facebook duvarından seçmenlerine seslendiği görülmüştür. Seçmenler
Facebook ortamında parti ve adaylarını takip edebildikleri gibi, açılan hesapların duvarlarına
görüşlerini, tepki ve eleştirilerini yazarak geri bildirim sağlayabilmektedirler. Türkiye’de 29
Mart 2009 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde birçok parti ve aday Facebook’u siyasal
reklam aracı/ortamı olarak kullanmıştır (Bayraktutan, G. Binark, M. Çomu, T. Vd,2012)
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül partiler üstü bir konumda olmasına rağmen Türkiye’de
sosyal medyayı en etkin kullanan siyasi figür olarak gösterilebilir. Kendi adına açılmış olan
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Twitter hesabında Gül, anlık paylaşımlar yaparak takipçilerini bilgilendirmekte ve hatta
onlarla birebir iletişime geçmektedir. Yeri geldiğinde yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile ilgili
paylaşımlarda bulunan Abdullah Gül, yeri geldiğinde ülke siyasetine yönelik önemli
açıklamalarını da sosyal medya üzerinden yapmaktadır. Abdullah Gül’ün resmi Twitter
hesabında 2012 yılı Kasım ayı itibarıyla 2 milyon 364 bin takipçisi bulunmaktadır
(http://ersinbayraktar.blogspot.com.tr/)
Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Sosyal Medya ve Çalışma Grubu,
TBMM’deki milletvekillerinin Twitter’daki performanslarını ölçümleyen bir araştırmayla
“Milletvekillerinin Twitter Kullanımı Raporu”nu hazırlamıştır. Rapor, 18 Mart – 1 Nisan
2013 tarihleri arasında Twitter’da hesabı bulunan 301 milletvekilinin hesaplarından elde
edilen veriler temel alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada milletvekillerinin Twitter
performanslarını ölçümlemek üzere Twitter’a giriş tarihleri, takip ve takipçi oranları, toplam
ve günlük tweet sayısı, sahte takipçi oranları (fake), takipçilerle etkileşime geçme oranı
(outreach), takipçileri etkileme potansiyeli (Klout), Twitter’da en aktif oldukları gün ve
saat, en çok hangi platformdan tweet paylaştıkları gibi ölçütler milletvekilinin üyesi olduğu
siyasi parti, seçildiği bölge ve cinsiyet değişkenleriyle ilişkilendirilerek analiz edilmiştir.
Araştırmanın gerçekleştirildiği tarihe dek 20’den az tweet atan milletvekillerinin hesapları
araştırma dışında tutulmuştur (http://usmed.org.tr/sosyal-medya-ve-siyaset/)
Türkiye’deki seçim kampanyalarına ve siyasal iletişim stratejilerine baktığımızda
online dünya ve sosyal medya yalnızca tek yönlü iletişim için kullanılmaktadır. İnteraktif bir
iletişim söz konusu değildir. Twitter üzerinden iktidar muhalefeti, muhalafet iktidarı
eleştirmektedir. Yaratıcı hiçbir uygulama yapılmamaktadır. Sosyal medya yalnızca tek yönlü
iletişim, daha doğrusu iletim aracı olarak kullanılmaktadır. AKP’nin blogu varken, CHP blog
konusunda bir çalışma yapmamıştır. Seçmenleri siyasal iletişimin bir parçası yapacak,
yenilikçi bir uygulamayı iki partide henüz geliştirmemiştir.
Siyasal iletişim alanında sosyal medyanın önemi gittikçe artmaktadır. Özellikle genç
seçmenlerin sosyal medyada daha çok zaman geçirdikleri bilinmekteyken, siyasi aktörlerin bu
düzene ağırlık vermesi tavsiye edilmektedir. Gelecek, siyasetçilerin sosyal medya kullanımını
arttıracağını ve e–katılımcılığı yaygınlaştıracağını göstermektedir. Bu gelişmeler beraberinde
fazla, yapılandırılmamış bilgiyi, karmaşıklığı getirecektir. Siyasal iletişimde internetin
kullanımı politik araştırmalar açısından sosyal medya araştırmacılarına ölçüm yapma
kolaylığı ve siyasal katılımcılara e-katılım imkanı sağlayacaktır.
Siyasal partiler sosyal medyayı yalnızca duyurum amacı ile kullanmaktadırlar. Sosyal
medyada yaratıcı uygulamalar ile seçmen dikkatini çekmek yerine geleneksel medyaya
yardımcı olarak görmektedirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyasal iletişim alanında sosyal medyanın önemi gittikçe artmaktadır. Özellikle genç
seçmenlerin sosyal medyada daha çok zaman geçirdikleri bilinmekteyken, siyasi aktörlerin bu
düzene ağırlık vermesi tavsiye edilmektedir. Gelecek, siyasetçilerin sosyal medya kullanımını
arttıracağını ve e–katılımcılığı yaygınlaştıracağını göstermektedir. Bu gelişmeler beraberinde
fazla, yapılandırılmamış bilgiyi, karmaşıklığı getirecektir
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Bölüm Soruları
1.

Sosyal medyanın siyala iletişim alanına sağladığı avantajlardan hangisi yanlıştır?

a) seçmen kitlesine kolay ve hızlı ulaşım sağlaması
b) bireysel bir iletişim aracı olduğu için aynı anda herkese ulaşılması
c) söylentilerin önüne geçilebilmesi
d) birebir ve içten iletişim imkanı sunması
e) sadece kendi seçmenine ulaşması
Doğru cevap: E
2)Sosyal medyayı siyasal iletişim amaçlı ilk hangi ülkede kullanılmıştır?
a) Almanya
b)Fransa
c) A.B.D.
d)İngiltere
e) Rusya
Doğru cevap: C

3)Sosyal medyayı siyasal iletişim amaçlı kullanan başkan adayı kimdir?
a) Regan
b) Bush
c) Merker
d) B.Obama
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e) J.F.Kenedy
Doğru cevap: D

4)Sosyal medyanın politikacılar tarafından tercih edilme nedenlerinden hangisi yanlıştır?
a) seçmen kitlesine kolay ve hızlı ulaşım sağlaması
b) bireysel bir iletişim aracı olduğu için aynı anda herkese ulaşılması
c) söylentilerin önüne geçilebilmesi
d) birebir ve içten iletişim imkanı sunması
e) doğru bilgilerin anında verilebilmesi
Doğru cevap: C
5)İki dönem siyasal seçim kampanyasında sosyal medyayı kullanan başkan kimdir
a)B.Obama
b)Bush
c)Merker
d)Regan
e)J.F.Kenedy
Doğru cevap: A
6)Obama ikinci defa hangi yıl seçimlerde sosyal medya kullanmıştır?
a)2011
b)2004
c)2014
d)2005
e)2012
Doğru cevap: E
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7)Obama seçimlerinde kampanyasının startını kendisinin görsel olarak yer almadığı kısa bir
video ile hangi sosyal medya mecrasında yer almıştır?
a) Twitter
b) Facebook
c)Instagram
d) Youtube
e) Blog
Doğru cevap: D
8)Obama seçimlerinde kampanyasının startını kendisinin görsel olarak yer almadığı kısa
bir video hangi yıl sosyal medya mecrasında yer almıştır?
a) 1972
b)1991
c) 1968
d) 2012
e) 1963
Doğru cevap: D
9)Türkiye’de sosyal medyayı en iyi kullanan parti hangisidir?
a) AK parti
b) CHP
c) İyi Parti
d) MHP
e) HDP
Doğru cevap: A
10)Siyasal iletişim amaçlı sosyal medya ilk hangi ülkede kullanılmıştır
a)
b)
c)
d)
e)

Türkiye
Fransa
A.B.D.
Almanya
İngiltere
Doğru cevap: C
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