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ÖN SÖZ
İletişim araçları, enformasyon teknolojileri ve internet erişimiyle ilgili gelişmeler,
bilgisayarları gündelik yaşamın vazgeçilmez araçlarından biri hâline getirmiştir. Günlük
yaşam aktivitelerimizin birçoğunda internet ve internet teknolojilerinden faydalanarak
gündelik işlerimizi hızlı ve daha az çabayla yapabilmekteyiz. Bu teknolojiler bize Castells’in
anlatımıyla, küresel ve yerel olarak örülmüş ve birbirine bağlı bir ağ toplumu içinde yaşayan
bireyler hâline geldiğimizi göstermektedir.
İnternet teknolojileri yeni medya ve onun uzantısı olan sosyal medyayı hayatımıza
sokarak büyük bir fenomen hâline gelmesini sağlamıştır. Sosyal medyanın en önemli özelliği,
kullanıcıları hem üretici hem de izleyici konumuna yerleştirmesidir. Artık herkes kendi
içeriğini oluşturup geleneksel ya da klasik medyaya ihtiyaç duymadan kendini ifade
edebilmektedir; bu büyük bir güç. İkinci en önemli özelliği anında feedback ya da cevap
alabilme özelliğini taşımasıdır. İçeriği oluşturanlarla izleyiciler arasında anında oluşabilen bir
iletişim süreci söz konusudur ve bütün bunları yaparken zaman ve mekân uzaklıkları söz
konusu olmadan kültürler arasında iletişimi çoğaltan bir işleve sahip olmuştur.
Prof. Dr. Seçkin Özmen
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KISALTMALAR

1

YAZAR NOTU

2

1. KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİMİN TEMELLLERİ

3

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kültür, kültürler arası iletişim öğrenilecektir.

4

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

“Kültür” kavramını “iletişim” kavramıyla birlikte düşündüğünüzde kültürün
iletişim ve iletişim süreçlerine etkileri neler olabilir?

Dünyanın farklı bölgelerinden farklı kültürlere sahip insanların kültürel
özellikleri kişilerarası iletişim ve kitle iletişim süreçlerinde nasıl farklılıklar ortaya çıkarabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kültürler arası iletişim

Yeni medya ve onun bir aracı
olarak düşünebileceğimiz sosyal
medyanın önemini kavramada
önemli olan temellere dikkat
çekilecektir.

Temel kavramlar, tanımlar ve
bağlantılara dikkat çekilerek
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kültür



Kültürler arası iletişim



Kültürleşme



Kültürel farkçılık
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Giriş
İletişim hayatımızın her aşamasında ilişkilerimizi düzenlemek için ihtiyaç
duyduğumuz ve aynı zamanda kitle iletişim araçlarıyla da gün içinde sıklıkla etkileşimde
bulunduğumuz bir alandır. İlerleyen teknolojilerin iletişim alanına getirdiği yeniliklerle hızla
değişip hayatımızı etkilemektedir. Bu süreci etkileyen birçok faktörü ve süreci
inceleyeceğimiz dersimizin bu bölümünde kültürler arası iletişimin temel kavramlarını
açıklayarak bundan sonraki bölümlerin konuları hakkında da fikir edineceğiz.
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1.1. Kültür
Kültür sözcüğü Latince “cultura”dan gelmektedir. “Cultura”, inşa etmek, işlemek,
süslemek, bakmak anlamlarına gelen “colere”den türetilmiştir. Kültür sözcüğü
“ekin,sipariş,bakım” demektir (Kartarı 2014: 31).
Hall’e göre; kültür insan aktarıcısıdır; insan yaşamı kültürle ilintilidir. Kültür, sembol,
anlam ve normların aktarım sistemidir (Kartarı 2014:33).
Türk Dil Kurumu sözlüğü, kültürü (ekin, eski dilde hars) şu şekilde tanımlamaktadır;
tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları
yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.
Kültür, kaynağını insandan alır. Bu görüşe göre, insanların günlük yaşamında
kullandığı bir tür “yazılım” olarak nitelendirilir; yapılan bütün tanımlarda tespit edilebilen
ortak özellik, insanların taşıdığı temel varsayımlar, değerler ve normlardır (Martinelli ve
Taylor 2000: 18). Claude Levi Strauss, kültürü ortak sembolik sistem olarak tanımlamaktadır.
İletişim kavramı dilimize Latinceden aktarılmıştır. Kaynağında, communis “ortak”
communi-care “bir nesneyi iki grup arasında paylaştırmak; karşılıklı bildirimde bulunmak,
konuşmak, görüş alışverişinde bulunmak” communica-tio “(kamusal) bildirim” olarak görülen
söz veya söz öbekleri bulunmaktadır. İletişim, genel olarak insanların toplu hâlde yaşamaya
başladıktan sonra karşılıklı etkileşimlerde rol oynayan, sembolik mesajların karşılıklı
ulaştırılmasıyla bazı anlamları aralarında paylaşmaları süreci olarak tanımlanmaktadır (Oskay
2001).
Kültürler arası iletişim, dil-kültür ve iletişim arasında ele alınabilecek bir kavramdır.
Kültürler arası iletişim söz konusu olduğunda, yeni iletişim modelleri karşımıza çıkmaktadır.
Bu modeller heuristik (ilişkilerin bilincine varma) prognose (olguları önceden öngörebilme)
organisation (bireysel bakış açılarını uyarlayabilme ve düzenleme) Messung (bulguları nitelik
ve nicelik olarak tanımlayabilme) ökonomie (oluşturulan ilişkileri yorumlayabilme) olanakları
sağlar(Çakır 2012).
Bu bağlamda kullanılan dilsel kodlar iletişimde birincil rolü üstlenir. Farklı dilleri
konuşanlar arasındaki iletişim köprüsü de çevirmenlerdir. Kültürlerarası bir iletişim
sözkonusu olduğunda hem iki dillilik hem de iki kültürlülük özellikleri ortaya çıkar (Fishman
1980: 12). Bennett (1993: 29) ise kültürler arası duyarlılığı, bireyin kişisel gelişim
aşamalarına göre oluşturduğu model çerçevesinde tanımlar. Onun modelini oluşturan ana
kavram “farklılaşma” olarak adlandırılır ve farklılığı tanıma ve farklılıkla birlikte yaşama
yeteneğinin gelişimini temel alır. “Farklılaşma” iki olguya değinir: İlki, insanların aynı şeye
çeşitli yollarla bakıyor olması, ikincisi ise “kültürlerin birbirinden farklılaşma modelleri veya
dünya görüşleri açısından farklılık göstermeleridir.” Kültürlerin, gerçekliğin anlaşılmasının,
çevremizdeki dünyanın görülmesinin yollarını sunduğu gerçeğine göndermede
bulunmaktadır. Gerçeklik hakkındaki bu anlayış veya dünya görüşü, bir kültürden diğerine
9

değişir. Buna göre kültürler arası duyarlılık, temelde dünyanın algılanışında kültürler
arasındaki temel farklılıkların nasıl tanınabileceğini ve başa çıkılabileceğini öğrenmektir. Bu
öğrenme süreci de ayrı bir çalışma alanını gerektirir. Kültürler arası iletişim, ötekini kültürel
bir nesne değil, obje olarak algılayabilme becerisi olarak tanımlanabilir. Başka deyişle evren
bütünleşik, ama aynı zamanda alışılmış mekanik ya da doğrusal yollardan anlayamayacağımız
kadar zengin ve çeşitli olan karmaşık bir sisteme sahiptir (Çakır 2012).

1.2. Kültürlerin Etkileşimi
Yabancı dil öğretimi, bir anlamda kültürler arasında yapılan bir gezintidir. Bireyler dil
öğrenirken, sadece öğrendikleri dile ilişkin yapıları değil; aynı zamanda öğrendikleri her bir
sözcükle yakından ilintili bir tarihi, kültürü ve bunların yaratıcısı olan ulusu da yakından
tanımakta ve yeni bir dünyayı öğrenmektedir (bkz. Fishman 1980; Akarsu 1998).
Bu durum aslında oldukça uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreç her ne kadar dil öğrenme
süreci olarak ortaya çıkmakta ise de aslında bireysel bir çabayla iç içe geçmiş, yoğun bir
düşünsel etkinlik ve etkileşim ağını gerektiren bir yapıdır. Bir yabancı dili ilk defa duyan bir
kişi, bu dilin uluslararası alandaki iletişim gücünün yanı sıra, söz konusu dilin tınısından da
etkilenmekte ve ait olduğu sosyal ve kültürel katmana bağlı olarak onu öğrenmeye karar
vermektedir. Böylece yeni bir dil ile ilk defa karşı karşıya gelen birey, aslında kendi
kültürünün dışındaki bir başka kültürü de kabul etmeye hazır olmaktadır (bkz. Roche 2001:
16).
Bu süreç içinde birey kendi diline tam olarak hâkim değilse, yani dilini iyi bilmiyorsa,
öncelikle ikinci dili öğrenme aşamasında zorlanır. İki dil arasında bitip tükenmeyen nedensiz
karşılaştırmalar yaparak, öğrenmeye çalıştığı yapılar arasında kurmayı denediği neden sonuç
ilişkileri aracılığıyla anlamlı bir sonuca ulaşmaya çalışır. Bu çabanın doğal bir uzantısı olarak
bireyde kendi diline, tarihine ve kültürüne karşı sorgulama süreci başlar. Sözcük düzeyinde
başlayan bu karşılaştırmada varılan ilk sonuç “birinci dilin ne kadar da yetersiz olduğu ”
şeklinde kendini gösterir. Bu durum, bireyin eğitim altyapısının yetersiz olması ve kendi
kültürünü içselleştirememiş olmasının bilinç dışı yansımasıdır. Burada birey yeterli
entelektüel birikime sahip değilse, karşılaştığı her bir farklı durumu kendi kültürü ile
karşılaştırma edimlerinden zihinsel olarak yorgun düşer. Bir süre sonra geldiği yol ayırımında
ya tam olarak hâkim olmadığı birinci dile ek olarak öğrenmeye çalıştığı ikinci dili
öğrenmekten vazgeçer ya da yabancı/ikinci dili öğrenme sürecini kural ve sözcük ezberleme
düzeyine indirger. Bu etkinlik de zamanla angarya olarak algılanan bir çabaya dönüşür. Birey
yabancı dil öğrenme çabasından olumlu bir sonuç alamadığı gibi, her yeni girişim arzu edilen
düzeye gelmeyince ya tamamen vazgeçer ya da toplumsal baskı veya zorunluluk karşısından
her seferinde yeniden başlayan bir kısır döngüye dönüşür. İkinci bir alternatifte ise, şu şekilde
yaşanabilir: Birey yaptığı karşılaştırmalardan usanıp, kendini tamamen öğrendiği ikinci dile
(kendini onu konu- şan topluma adayarak) verir. Karşılaştığı her bir yeni olguyu ki bu bazen
tek bir sözcük bile olabilir, hayranlıkla karşılar ve bundan nedensiz zevk alır. Hatta
karşılaştığı her yeni olgu, onun için mutlak bir ideal olarak vazgeçilmez bir anlam kazanır.
Süreç bireyin kültür ve kimlik çatışmasına kadar uzanabilir (bkz. Roche 2001, 37).
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Burada görülen çatışmanın kaynağını oluşturan kültürel farklılıklar semboller,
kahramanlar, ritüeller ve değerler olmak üzere dört grupta sınıflandırılır (Kartarı 2006: 64).
Bu aşamada, arayış içinde olan birey kültürel farklılıkları görmezden gelmeye başlar. Kendini
dıştan gelen farklı etkilere karşı savunmaktan vazgeçer. Kimi zaman açıklayamasa da
karşılaştığı farlılıkları sorgulamadan kabul ederek “alışılmadık” olana saygı duymaya, olumlu
bulduklarını algılamaya, benimsemeye, kendi yaşamında uygulamaya başlar ve sonuçta kendi
kültürüne ait olanlardan rahatsız olmaya ve ötekini tercih edecek şekilde özünü dışlamaya
varan bir dizi duygusal süreç yaşar. Bu duygusal süreçte gerekli desteği alamazsa, kendisiyle
ilgili kimlik ve değer yargılarında dalgalanmalarla birlikte, özgüven yitimi gözlenir.
Kültürleşme (acculturation), iki ya da daha çok kültürün, karşılıklı etkileşme sonucu,
benzeşme yönünde değişmeye uğramalarıdır denilebilir. Etkiler, çoğu zaman, çift-yönlü
olmaktan çok, tek-yönlüdür. Bu anlamda kültürleşme “kültürel özümsenme” sürecinin belli
bir evresi, ya da “zorla kültürleme” sürecinin yanlış gösterilen/algılanan bir biçimi olarak
düşünülebilir. Örneğin, Türk kültürünün Arap-Fars kültürleriyle, bugün ise Batı kültürleriyle
“etkileşmesi”, kültürleşmeden çok, bilinçli-bilinçsiz özümsenme örnekleri olarak
değerlendirilmek gerekir. Burada kültür, “bir grubun ya da insan kategorisinin üyelerini
birbirinden ayıran kolektif zihni yazılım” (Hofstede 1993: 19’dan aktaran Kartarı 2006: 65)
dır.

1.3. Kültür ve İletişim
Toplumların gelişme süreci içinde oluşturduğu maddi ve manevi değerlerin bütünü
olan kültürü, Hofstede zihnin kolektif programlanması olarak tanımlamıştır. İnsanlar,
başkaları ile iletişim kurarken, daima içinde yetiştikleri ve yaşadıkları kültürün belirlediği
alanda etkinlik gösterirler. İletişim açısından kültür, insanların deneyimlerini yorumlamak ve
eylemlerine karar vermek için rehber aldıkları anlamlar ve değerler bütünüdür.
Değişmekle birlikte her toplumun kendine özgü gelenek ve görenekleri, inançları,
estetik değerleri ve alışkanlıkları vardır. Farklı kültüre ait bireyler arasında oluşan iletişim de,
tıpkı aynı kültürün fertleri arasında olduğu gibi, insanların birbirlerine duygularını,
düşüncelerini, bilgilerini, geleneklerini aktardıkları bir alışveriş sürecidir, ancak iletişim
sürecine katılan fertlerin farklı kültürlerden gelmeleri, onların aynı inançları, değerleri,
davranış kurallarını paylaşmadıkları anlamına gelir. Farklı kültürlerin bireyleri arasında
yaşanan sorunların tümünü, kültürler arası iletişim sorunları olarak nitelendirilemez. Ortaya
çıkan anlaşmazlıkların kültürel farklılıklardan kaynaklandığına dair verilere sahipsek, bu
sorunları kültürler arası iletişim sorunları olarak adlandırılabiliriz. Günlük yaşamımızda
hergün farklı insanlarla iletişim kuruyoruz. Aynı kültürel değerlere sahip insanlarla birlikte
olduğumuz sürece, iletişimimizi herhangi bir sorgulamaya gereksinim duymadan
gerçekleştiriyoruz. Burada bir sorun yaşamazken başka kültürlerden gelen insanlarla aramızda
iletişim sorunları yaşanabilir. Örneğin, Türk kültüründe el öpmek yaşlılara saygı göstermenin
bir yoluyken, başka kültürlerde anlam taşıyan bir davranış olmayabilir, hatta başka kültürün
insanlarında tamamen olumsuz bir anlama sahip olabilir.
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1.4. Kitle İletişim Araçları ve Kültürler arası İletişim
İletişim ve kültür kavramlarının ayrılmazlığı bir toplumun üyelerinin ya da toplumsal
grupların yaşam biçimlerine göndermelerde bulunan, böylece toplumsal yaşamın maddi ve
manevi sürekliliğini mümkün kılan kültürün, insana ilişkin diğer pek çok kavram gibi,
birbirinden farklı sayısız tanımlaması yapılmıştır. Bir tanıma göre, ʺkültür bilgi, inanç, ahlak,
hukuk, gelenek gibi, insanların bir toplumun üyesi olarak edindikleri her türlü alışkanlık ve
yeteneği içeren karmaşık bir bütünlüktürʺ (Ergil,1984,18).
Anthony Giddensʹa göre ise ʺbir toplumu oluşturan insanların nasıl giyindiklerini,
evlilik gelenekleriyle aile yaşamlarını, çalışma kalıplarını, dinsel törenlerini ve boş zaman
etkinliklerini içermektedirʺ (Giddens;2000,18).
Doğuştan sahip olunan değil, yaşam içinde, zamanla edinilen bir zenginlik olan kültür,
davranışsal ve işlevselci terimlerle kavramlaştırılabilir. Yaşam biçimi ve koşulları, toplumsal
ve bireysel ilişkiler, kültürün davranışsal özelliklerin yansıtan manevi yapısı iken, kullanılan
araç ve gereçler, doğaya karşı girişilen mücadelenin niteliği, bu zenginliğin maddi yönünün
ifadesidir. Toplumları oluşturmak, kültürü öğrenmek, aklamak ve aktarmak ancak iletişim ile
mümkündür. İletişimin ne olduğuna ilişkin pek çok tanımlama yapılmıştır. Her biri
düşünürünün bakış açısını yansıtmasına karşın, hepsinin ortak özelliği, bir karşılıklılığı, bir
amaç ve çözümü barındırmasıdır. Bu tanımlamalardan bir kaçını söyle sıralamak mümkündür:
“İletişim, gündelik yaşamımızda bize nesneleri, insanları tanımlar, iş bölümü içinde değişik
toplumsal roller yüklenmiş insanlara bu rolleri yerine getirirken, bu rol dağılımından oluşan
toplumun o tarih dönemindeki hayat tarzını öğretir, olumlatır (Oskay;1992, 8).
İletişim, insanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği yaratıp düzenledikleri
süreçtir”, “iletişim, katılanların bilgi yaratıp, karşılıklı bir anlamaya ulaşmak amacıyla bu
bilgiyi birbirleriyle paylaştıkları bir süreçtir”, “ iletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız
ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreçtir”, “iletişim esas olarak simgeler
aracılığıyla bir kişiden ya da gruptan diğerine (veya diğerlerine) bilginin, fikirlerin, tutumların
ve duyguların iletimidir” (Mutlu 1995, 168).
Teknolojik yeniliklerin 19. yüzyılda, iletişim alanındaki kullanımının hız kazanması,
toplum gibi iletişim kavramının da bilimsel çalışmalara konu olmasını sonuçlanmıştır.
Binsekizyüzlerdeortaya çıkan buluşlar şöyle sıralanabilir: ʺfotoğraf (1842), 1832ʹde Samuel
Mors tarafından icad edilen telgraf, telsiz (1895ʹde Marconi 1600 metre ve ertesi yıl G.Bell
15.000 km. uzaklıktaki yerlerle haberleşebiliyordu), telefon (Antonio Menucci tarafından icat
edilmiş ancak mucidin parasal sorunları nedeniyle kullanılamamış, ancak beş yıl sonra lisansı
alan A.G.Bell tarafından hizmete girmiştir), fonograf (1877) (Baldini,2000,89).
Avrupaʹda 1500ʹlü yıllarda ilk örnekleri basılan ve 1700ʹlü yılların sonuna doğru
gündelik olarak yayınlanmaya başlayan gazeteler de, ilk dönemlerinde itibaren topluma yön
veren ve kamuoyu oluşturan en etkili kitle iletişim araçlarının başında gelmektedir. Gazetenin
hızlı gelişiminde, yayınlandıkları tarihsel ve toplumsal koşullar kadar, teknolojinin matbaada
kullanılması da önemli bir etkendir. Örneğin; 1831 yılında İngiltereʹde 114 kentte 274, sadece
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Londraʹda 42 gazete basılırken yıllık tiraj 39 milyona ulaşmış, aynı yılda Fransaʹda 59ʹu
Parisʹte olmak üzere 219 gazete 42 milyon baskı yapmıştır. Bütün bu yenilikler, zaman ve
mekan kavramını alt üst ederken dünyanın giderek küçülmesine ve iletişimin toplumların
temel niteliği hâline gelmesine neden olmuş, ancak gerçek büyük devrim radyo ve daha sonra
televizyonun işlerlik kazanması ile yaşanmıştır. Radyonun özellikle II. Dünya Savaşı
sırasında propaganda aracı olarak kullanılması ve inkar edilemez başarısı, iletişimin maddi
olduğu kadar manevi gücünü de ortaya koymuştur. Günümüzde televizyon da farklı bir
yöntem ile aynı amaç doğrultusunda ancak ulusal değil, uluslararası boyutlarda işlev
görmektedir. Her toplum biçimin farklı kültürel yapısı olduğu gibi, farklı iletişim modellerinin
de olması, bu konunun kısa süre içinde, sosyal bilimlerin en önemli çalışma alanlarından
birine dönüşmesine neden olmuştur. Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi,
iletişim, toplum ve kültür kavramlarının ayrı ayrı düşünülmesi mümkün değildir. ʺBelli bir
dönemde hakim olan iletişim teknolojisinde meydana gelen değişiklikler, o dönemde egemen
olan yaşamı çeşitli biçimlerde etkilemektedirʺ (Batuş, 2007).
Başka bir ifade ile, bir toplumda var olan iletişim sistemi, o toplumun yapısı ve kültürü
hakkında ip uçları verir. Bu bağlamda, toplumları dönemsel, kültürel ve geçerli iletişim
sistemi açısından bir sınıflama girişimi mümkün görülmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

“Kültür” kavramını nasıl tanımlayabiliriz.

2)

Gündelik yaşamımızda kültürün etkilerini nasıl tanımlayabilirsiniz?

3)
Günlük hayat ritüellerimizi düşünecek olursanız kültürel bir özellik olarak
adlandırabileceğimiz örnekler veriniz.
4)

“Kültürler arası” dediğimizde ne anlıyoruz?

5)

“Kültürel farkçılık” ne demektir?

6)

Kültür ve iletişim ilişkisini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kültür, kaynağını insandan alır. Bu görüşe göre, insanların günlük yaşamında
kullandığı bir tür “yazılım” olarak nitelendirilir; yapılan bütün tanımlarda tespit edilebilen
ortak özellik, insanların taşıdığı temel varsayımlar, değerler ve normlardır. İletişim kavramı
dilimize Latinceden aktarılmıştır. İletişim, genel olarak insanların toplu hâlde yaşamaya
başladıktan sonra karşılıklı etkileşimlerde rol oynayan, sembolik mesajların karşılıklı
ulaştırılmasıyla bazı anlamları aralarında paylaşmaları süreci olarak tanımlanmaktadır.
Kültürler arası İletişim, dil-kültür ve iletişim arasında ele alınabilecek bir kavramdır. Kültürler
arası iletişim söz konusu olduğunda, yeni iletişim modelleri karşımıza çıkmaktadır. Bu
modeller heuristik (ilişkilerin bilincine varma) prognose (olguları önceden öngörebilme)
organisation (bireysel bakış açılarını uyarlayabilme ve düzenleme) Messung (bulguları nitelik
ve nicelik olarak tanımlayabilme) ökonomie (oluşturulan ilişkileri yorumlayabilme) olanakları
sağlar.
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Bölüm Soruları

1.İletişimde birincil işlevi hangisi üstlenir?
a. Kültürel kodlar b. Dilsel kodlar

c. Görsel kodlar d. Yerel kodlar e. Geleneksel kodlar

2. Kültürler arası iletişim aşağıdaki hangi kavramlar arasında ele alınabilir?
a. Dil-kültür ve iletişim

b. Kültür-dil ve gelenekler

d. Kültür-iletişim ve gelenekler

c. Dil-iletişim ve etkileşim

e. Değerler-iletişim ve gelenekler

3. İki ya da daha çok kültürün, karşılıklı etkileşme sonucu, benzeşme yönünde değişmeye
uğramaları aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a. Kültürlerarasılık,
e. Zorla kültürleme

b. Farklılaşma,

c.Kültürleşme,

d. Kültürel özümsenme,

4. Aşağıdakilerden hangisi “kültür”ün göstergesi değildir?
a. Bir toplumu oluşturan insanların nasıl giyindikleri,
b. Evlilik gelenekleriyle aile yaşamları,
c.Çalışma kalıplarını, dinsel törenleri,
d.Boş zaman etkinlikleri,
e. Meslekleri

5. İki ya da daha çok kültürün, karşılıklı etkileşme sonucu benzeşme yönünde değişime
uğramalarına ne ad verilir?
a. Kültürlerarası iletişim
b. Kültürleşme
c. Yerelleşme
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d. Kültürel farklılık
e. Yozlaşma

6. İlk gazete örnekleri hangi yıllarda basılmıştır?
a. 1400’lü yıllar

b. 1500’li yıllar

c. 1600’li yıllar

d. 1700’li yıllar

e. 1800’li yıllar

7. İlk gazete örnekleri nerede basılmıştır?
a. Avrupa

b. Kuzey Amerika c. Güney Amerika d. Avustralya

e. Asya
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2. KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kültürler arası iletişim öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kültürler arası iletişim ve iletişim arasında nasıl bir ilişki vardır?

2)

Kültürler arası iletişimin dinamikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kültürler arası iletişim

Kültürlerarsı iletişimin iletişim
süreciyle ilgisi daha detaylı
öğrenilecektir.

Temel kavramlar, tanımlar ve
bağlantılara dikkat çekilerek
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kültürler arası iletişim



Çok kültürlülük
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Giriş
Kitle iletişim araçları kültürün içeriği ve yapısı ortaya çıkarırken, aynı zamanda
kültürün taşıyıcılığını da yapmaktadır. Teknolojik ilerlemeler popüler kültürün var olan yerel
dünyasına hakim olarak köklü bir değişime neden olmuştur ve böylece kitle kültürü ortaya
çıkmıştır. Kitle kültürünün oluşumu belli bir toplumda iletişim süreçleri ve teknolojik
araçlardan geçerek oluşmuştur
.
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2.1. Çok Kültürlülük
Dünyada gelişen teknolojik imkânlarla birlikte farklı kökenlerden gelen grupların
varlığı ortaya çıkardığı çeşitlilik ve farklılıklarla zenginlik olarak nitelendirilmektedir. Hatta
demokratik toplumların da beslenme kaynağı hâline gelmiştir. Popülerleşen kültür ve bunu
yaratan kitle iletişim araçları zihinlerde basit genellemeler ve açıklamalar oluşturarak bu
farklılık ve çeşitliliği meşrulaştırsa da bu çeşitlilik ve farklılık arz eden kültürel öğelerin bir
arada olduğu toplumlarda, iletişim kurmada yaşanan problemler bulunmaktadır, çünkü
kültürel faktörler çeşitli olguların algılanma şekillerini kısıtlar ve biçimlendirir. Kültür
kavramı, belli bir toplum anlayışı ile ilgili değerleri içermektedir. Her kültür kendi insantoplum ve dünya anlayışına ve birbirinden farklı değerlere sahiptir. Örneğin; aynı ülkenin
kırsal alanıyla kentlerinde yaşayan insanların veya farklı ülkelerin toplumlarının kültürel
değerlerinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir.
Kültür olgusunu incelediğimizde, kültürün insanın kendisiyle, yaşadığı toplum ve
dünyasıyla ilgili olduğu görülmektedir, bundan dolayı insanın yarattığı değerleri ve
değişimini/gelişimini, yani insanı anlamak kültürün temelidir. İnsanı, evrensel kültür, yerel
kültür, ulusal kültür ve çok-kültürlülük bağlamında ele almak kültürün toplumlar üzerindeki
etkisini anlamak için gereklidir. Evrensel kültür, insan eliyle yaratılan tüm evrensel değerleri
içermektedir. Bunlar; toplum bilim, fen bilimleri, sanat ve felsefedir. Ulusal kültür, bir ulusu
diğer uluslardan farklı yapan örf, adet, davranış ve imgesel özellikleridir. Türk kültürü gibi.
Yerel kültür, bir zaman diliminde aynı bölgede yaşayan belli insan grubuna ait değerlerdir.
Buna doğu kültürü, işçi kültürü, şehir kültürü örnek gösterilebilir. İşte tüm bu kültürlerin bir
arada bulunmasına da çok kültürlülük denir. Çok kültürlülük, kültürel göreceliğe de sebep
olmaktadır. Kültürel görecelik, her grubun yaşama tarzının bir kültür olduğu ve her birinin
birer kültür olmak bakımından eşit olduğu anlayışına dayanmaktadır (İyi, 2003: 22).
Kültürel çatışmaya ve değişmeye de neden olan çok kültürlülük, kırsal kesimden kente
göç eden insanların kent kültürü ve geldikleri kültür arasında yaşadıkları gerilimi ve çatışmayı
kültürel çatışma ile ifade ederiz.
Çok kültürlülük, kültürlerin çoğulculuğu veya çokluğu olarak da ifade edilebilir.
Kültür, ‘nesilden nesile’ öğrenme yoluyla aktarılan paylaşılan inanç, değer, gelenek-görenek,
davranış’lar olarak tanımlandığında, çok kültürlülükte bir toplum içerisinde bir kültürler
çeşitliliğinden de söz edilmektedir. Avrupa Birliği; kültürel çeşitlilik kavramı, barış ve
demokrasi için, farklı ülke ve kültürlerin barışçıl ve uyumlu etkileşimi kavramı üzerine inşa
edilmiştir (Fergeson, 2008: 5).
İnsan olmanın önemli bir diğer parçası da toplumsallaşma sürecine katılmaktır.
Toplumsallaşma süreci, tüm bireylerin doğdukları andan itibaren aileden başlayıp okul, iş
hayatıyla birlikte içinde bulundukları çevrede doğal olarak yaşadıkları bir süreçtir. Her bir
ortamda her geçen gün kültürü de içine alarak genişlemektedir. Bireyin yaşamını devam
ettirdiği süre içerisinde oluşturduğu tüm sosyal ilişkiler ve kültürel yapı, davranış kalıplarını
doğrudan etkilemektedir. Her bir birey yaşadığı süre boyunca üzerinde yaşadığı coğrafyadaki
kültürel yapıyı ve kalıpları öğrenerek içselleştirir. Yeryüzünde bulunan coğrafi bölgeler
25

arasında etkileşim içerisinde bulunup yer değiştirerek bir toplumdan başka bir topluma geçiş
süreci yaşayan kültür, maddi veya manevi kültürel değerlerin, toplumsallaşmış bireyler
arasında yaygınlaşması, dağılması ve kişiler tarafından öğrenilmesi esasına dayanmaktadır.
Kültürler arasında ortak özellikleri olan ülkelerde kültürel yayılma daha kolay ve hızlı
olmaktadır. Yayılma, iki farklı kültürden insanın evlenmesi, savaş, ticaret veya aynı Tv
programının izlenmesi söz konusu olduğunda dolaysız, ürünler veya kalıplar A toplumundan
C toplumuna, iki toplum arasında ilk elden iletişim olmaksızın, B toplumu aracılığıyla
geçtiğinde dolaylı olmaktadır (Kottak, 2003: 43). Özellikle kitle iletişimi bu süreçleri
hızlandıran bir özelliğe sahiptir. Teknolojik gelişmelerin iletişim alanını etkileyecek araçları
hayatımıza dâhil etmesiyle birlikte yeni medya ve onun uzantısı olan sosyal medya bu sürecin
içerisinde yer almıştır.
Çok kültürlü yapının temeli olan kültürleşme süreci için en az iki farklı kültür ve bu
kültürlerin aynı zamanda sürekli bir ilişki içinde olması gerekmektedir. Bu anlamda
kültürleşme, toplumun kendi içinde gerçekleşen kültürlenme sürecinin dış dünyaya, yabancı
dil ve kültürlere açılmasıdır (Güvenç, 2002: 87). Kültürleşme, bir toplumun diğer bir
toplumdan öğrendikleri veya insanın başka toplumlardan edindiği öğeler ve farklı toplumların
karşılıklı olarak birbirinden etkilenmesidir diyebiliriz (Bostancı,2003:118). Farklı toplumların
karşılıklı olarak birbirinden etkilenmesi sürecinde bireyler arası etkileşim ve eğilimler önemli
bir role sahiptir. Bireyler arası kurulan ilişkiler esnasında yaşanan farklı eğilimler kültürler
arası iletişim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu eğilimlere yabancı olan bireyler, diğer
bireyin davranışlarını olduğundan farklı yorumlayacağı için etkin iletişim kuramamaktadır.
Örneğin;el öpmek Türk toplumu için saygı ifade eden bir harekettir, bunun başka toplumlar
için aynı anlama gelmemesi iki toplumun insanları arasında bir iletişim problemi ya da
iletişimsizlik doğuracaktır.
Kitle iletişim araçları kültürün içeriği ve yapısı ortaya çıkarırken, aynı zamanda
kültürün taşıyıcılığını da yapmaktadır. Teknolojik ilerlemeler popüler kültürün var olan yerel
dünyasına hâkim olarak köklü bir değişime neden olmuştur ve böylece kitle kültürü ortaya
çıkmıştır. Kitle kültürünün oluşumu belli bir toplumda iletişim süreçleri ve teknolojik
araçlardan geçerek oluşmuştur. Bir toplumda teknolojik araçlara dayalı simgesel iletişim
kurulduktan sonra hızla yaygınlaşmakta ve popüler kültürü bulunduğu yerden sürerek kendi
egemenliğini ilan etmektedir (Alemdar ve İrfan, 1994:122). İlerleyen teknolojinin kitle
iletişim araçlarına da yansımasıyla, teknolojik, sosyolojik ve ekonomik gelişmeler kitlesel
kültürün daha da yaygınlaşıp popüler hâle gelmesine neden olmuştur. İnsanların kitle iletişim
araçları ile bilgi ve haber paylaşımına son derece kolay ulaşabilmeleri ve günümüzde de yeni
medya olarak tanımladığımız sosyal medya ve diğer yeni kitle iletişim araçlarıyla toplumlar
ve bireyler arasındaki farklı değerler ve yargılar ortadan kalkmıştır. Bu şekilde yaygınlaşan
kitle kültürü, kültürü yitirmenin ya da dejenere edilmesinin bir sebebi olarak da
görülmektedir. Kitle kültürünün yerelleşmesinde toplumsal değişme ve gelişmelerin de etkin
bir rolü olduğunu söylemek gerekir.
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte artan tüketim toplumunun
temelinde var olan dayatılan kültür; yani popüler kitle kültürü iletişim sayesinde yaygın ve
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geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Kitle kültürü, iyi örgütlenmiş bir tüketim toplumunu
göstermektedir. Bireysel ve toplumsal bilinç üzerinde gerekli etki gösterecek ve kitle kültürü
ürünlerine talebi güvence altına alacak reklamları ve birbiri ile entegre olmuş yüksek düzeyde
kitle iletişim araçları ağını içine almaktadır. Kitle kültürü insanı tekelci devlet kapitalizminin
toplumsal-ekonomik ve siyasi kurumlarıyla kaynaştırmaya ilişkin burjuva anlayışların
korunup sürdürülebilmesinin bir aracıdır (Çalışırlar, 1997: 273). Artık, toplumsallaşma süreci
yaşayan bireyler, çocukluktan erişkinliğe ve ölene kadar yoğun bir mesaj bombardımanına
maruz kalmakta ve popüler kültür anlayışının içerisinde yoğun bir tüketim süreci
yaşamaktadır. Hem maddi anlamda tüketim hem de manevi anlamda birçok değerin tüketimi
söz konusudur. Değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle; din, kültür, dil gibi manevi
alanlardaki değerlerin de yitirilmesi kaçınılmaz bir sonuçtur.
Türkiye’nin toplumsal ve kültürel yapısının dinamikleri incelendiğinde: batıya yönelen
bir tüketim eğilimi olduğu ve bunu “dil” yoluyla sağlanmak istendiği rahatlıkla
gözlemlenebilmektedir. Küreselleşme ve yerellik arasında tutturulmaya çalışan denge, Türk
reklamlarındaki metinlerde sıklıkla görülmektedir. Örneğin, bazı Türk markalarının
isimlerinin İngilizce olduğu gözlenir ve hatta bazı yabancı ülke markalarının reklamlarının
görseller aynı kalmak suretiyle Türkçeye çevrildiğinde görülür. Yabancı dil kullanımının
nedenleri; farklı olma, ilginç olma olarak öne çıkar. Sonuç olarak; bir dilde yazılan reklam
metni, diğer bir dilde eşdeğer bir anlam ifade etmez. Bu nedenle de “dil” kullanılırken, her
toplumun kendi kültürüyle çerçevelenmiş olduğu unutulmamalıdır (Topçuoğlu, 1996: 200).
İnsanbilimci Geertez, bir toplumun ilk (primordinal) varlığını ya da kimliğini belirleyen,
besleyen dil, din, topluluk duygusu (bilinci), ortak soy sop (kan) bağı, ortak tarih ve töre gibi
farklı boyutlar üzerinde dururken, meslektaşı Anderson, milli varlık bilincinin oluşmasında,
konuşma ve yazı dilinin (yani bireylerle kurumlar arası iletişimin) önemini vurgular.

2.2. Kültürler Arası İletişim
Kültürler arası iletişim, birbirine yabancı olan iki toplumsal dünyanın oluşturduğu bir
ortam da gerçekleşir. Bu iki toplumsal dünya arasında farklı kültürlere sahip bireylerin
birbirlerini anlamaya yönelik davranışların içinde olmaları, birbirlerinin içinde bulundukları
kültürel ilişkiler yumağını bilişsel olarak kavraması, kabul etmesi, toleransla karşılaması ve
kendi kültürel bağlamı ile karşı kültürün davranışı arasında eleştirisel ilgi kurması gerekir
(Kartarı, 2014;135).
Farklı kültürlerden gelen bireyler arasında iletişim kurabilmek bu şekilde mümkün
olur. 11 Eylül saldırılarından sonra, dünyada en çok konuşulan kavramlardan biri kültürler
arası iletişim olmuştur. Bilim adamlarına göre bu saldırıların ardında, kültürler arası
iletişimsizlik yatmaktadır. Peki, kültürler arası iletişim nedir? Her şeyden önce kültür nedir?
Kültürler arası iletişimin araştırma sebepleri nelerdir? Kültürler arası iletişimin konuları
nelerdir? Kültürler arası iletişimle, kültürler arası olmayan iletişim arasındaki fark nedir?
Kültürler arası iletişim nerede başlar ve nerede biter? Kültürler arası iletişim araştırmaları
yaparken, kültür kavramını ne derece göz önünde bulundurmamız gerekir ve bunun için bir
taslak oluşturmak zorunlu mudur? Nasıl bir metot kullanalım ki, kültürler arası iletişim
kavramlarını ortaya çıksın ve iletişim sağlıklı/anlaşılır olsun? (Akay, 2005)
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Kültürler arası iletişimi özellikle son yıllarda ön plana çıkan bir araştırma konusudur.
Bunun nedenleri arasında iletişim teknolojilerinde ki ilerlemelerle birlikte ekonomik ve
sosyolojik şartlardaki değişimler ve bütün bunları etkileye, dünya üzerindeki politikalara yön
veren küreselleşme kavramının ortaya çıkışıdır. Sosyal bilimlerin her alanı hatta tıp bile
kültürler arası iletişim konusunu araştırma alanına dâhil etmiş bulunmaktadır. Bu açıdan
sorunun ilk bölümünü şöyle cevaplayabiliriz: (a) Birbirinden farklı kültürlerin olması. (b)
Kültür ve iletişimin birbiriyle bağıntı içinde olması. (c) İletişimi yapanların aynı zamanda bir
kültürün parçası olması. (d) Kültürün iletişimde kendini göstermesi -kültüre sahip olmadan
iletişim olmaz-. (e) Bir kültüre ait olmanın iletişimi özel kılması. (f) Aynı kültüre sahip
olmanın iletişimi kolaylaştırması. (g) Farklı kültüre sahip olmanın ise iletişimi zorlaştırması.
Özellikle bu nokta bize farklı kültürlerin varlığını göstermektedir. Aksi takdirde kültürler
arası iletişimden bahsetmek zorunda kalmazdık (Akay, 2005).
Farklı kültürlere sahip insanlar birbirleriyle iletişim kurdukları zaman, farklı kültürlere
sahip oldukları için iletişim özellikleri ortaya çıkar. Bu gibi iletişim özellikleri, iletişimin
etkileri veya iletişim sonucunda ortaya çıkan unsurlar şunlardır: Anlaşamama, yanlış
anlamalar, önyargılar, mesafeli durma veya psikolojik ve sosyal izolasyonlar. Bu etkiler tabi
ki, sadece kültürler arası iletişimin sonuçlarının görülmesi açısından bir model olabilir.
Elbette kültürler arası iletişimde ideal olanın, sorunların olmamasıdır. Ama o zaman kültürler
arası iletişimden söz etmek zorunda kalınmazdı ve buna da normal iletişimin sorunlarından
biriymiş gibi bakabilirdik.
John Gumperz (1982) analizlerine baktığımızda, iletişim kuranlar farklı etnik
kökenlere sahip olmalarına karşın, kullandıkları dil İngilizcedir. Analiz sonunda
anlaşamamalarının sebebi daha çok sözcüklerdeki anlamsal ifadeleri kavrayamamaktan ileri
geldiği görülür. Hâlbuki burada da kültürler arası bir iletişimin olduğundan bahsetmek çok
zordur. Nedeni ise nativ ve non-native speaker iletişiminin olmamasıdır; bu şekilde de siz
kültürler arası iletişimden bahsedemezsiniz. Çünkü sınırlı sayıda sahip olduğunuz sözcüklerle
veya dilbilginizle zaten kültürünüzü karşı tarafa aktaramazsınız. Fakat, aynı zamanda farklı
etniklik veya dilsel bilgiler tek bir kriter değildir. Dil ve etniklik elbette kültürler arası
iletişimde önemli bir kaynaktır ama cinsiyet, sınıf ve diyalekt de kültürler arası iletişim
araştırmalarında önemli rol oynar. Diğer yandan bu aynı zamanda bizim sahip olduğumuz
kültürlere bakış açımızla veya kavramları nasıl tercüme ettiğimizle de ilgilidir. Gerçi diğer
yandan sağlıklı veriler ışığında ölçülebilen bir kültürde bile kültürler arası ve kültürler arası
olmayan iletişimi farklı kılan veriler bulmak kolay değildir. Çünkü farklılığı gösteren kriterler
bulmalıyız ki, bireyleri bağlı kılsın. Bir gruba ait olma kriterleri genellikle bizi yanlış
kriterlere götürür veya cinsiyet farklılığı bir kriter olabilir. Belki sınıfları da kültür kavramı
içerisinde inceleyebiliriz. Bu modeller içerisinde farklılıklar ortaya çıksa da, bu sonuçların
doğruluğu konusunda tam emin olamayız(Akay, 2005).
Ward Goodenough kısmen cevap vermiştir: “Bir toplumun kültürü bilgilerin ve
inançların diğer bireyler tarafından da kabul edilebilir ölçüde olmalıdır. Kültür sadece
nesnelerden, insanlardan, davranışlar veya diğer unsurlardan oluşmaz, daha çok insanların
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düşüncelerindeki organizasyon şeklinden başka bir şey değildir. Bu şekilde ilişkilerini
kurarlar veya yorumlarlar” (1964: 36).
Kısaca “kültür” insanların düşüncelerinde oluşan bir olgudur. Birlikteki kültür demek,
aynı bilgilere sahip olmak ve toplumu oluşturan bireylerin davranışlarının karşılıklı kabul
edilmesidir. Elbette sadece bilgiyi kabul etmek yetmez, bilakis isteyerek bilgiyi üretmek de
gerekir. Bu da ancak paylaşılabilen bilgi ile mümkün olur. Dell Hymes (1973) tarafından
geliştirilen iletişim şemasında bilginin organizasyonunu şekillendirerek bir model
geliştirilmiştir. Bu modelin amacı, toplumu oluşturan bireylerin “konuşma işlevinden
oluşundan hareket ederek, konuşmanın işlevini toplumsal bir olguya dönüştürmektir” (Hymes,
1973: 341).
Bu iletişim şemasına zamanla bir de “sınıflandırma kategorisi” geliştirilmiş ve bu da
iletişim yetisinin (kompetenz) toplum bireyleri arasındaki gelişimini tamamlamasına yardımcı
olabileceğini düşünmüştür. İletişimin şeması örneğin, kimin kiminle, ne zaman ve hangi
biçimde ve hangi dil koduyla konuştuğunu belirler. Bu şemaya göre kültürler arası iletişim,
insanlararası konuşmanın değişik bir şekilde yorumlanması, uygulanması veya
biçimlendirilmesi şeklinde açıklanabilir. Bir durumun farklı şekilde yorumlanmasından, o
durumun yanlış anlaşıldığı sonucu çıkarılmamalıdır. Bu normal bir davranış türüdür. Örneğin;
bir eve nasıl girileceği, yaşlılara saygı veya bir içeceğin nasıl ısmarlanacağı hep kültürün
konuşma aracılığıyla yorumlanması ile ilgilidir. Pierre Bourdieu‟e (1982) göre bir başka
problem şudur: Düşüncede hâkim olan kültür dile yansımazsa ve vücut hareketine bağlı olursa
ne yapılmalıdır? Bourdieu‟e göre kültür sadece düşüncede oluşmaz, bilakis bütün vücut
parçaları da bir kültürün parçası olabilir ve bu şekilde toplumun bütün katmanlarına
yayılabilir. Örneğin; insanların yaptıkları jestik ve mimik hareketleri buna en iyi örnektir.
Özellikle John Gumperz metinleştirme çalışmalarıyla bu konuda örnekler vermiştir. Bourdieu
vücut dilinin bir toplumda çok önemli olduğunu ve neredeyse toplum içindeki iletişimin
yarısını teşkil ettiğini söylemektedir. Ona göre bir toplumun iletişim alanındaki en önemli
birikimdir. Toplum ile iletişim, bireyi birbirine bağlar ve bu pratikte uygulanabilir. Ayrıca,
Bourdieu’e göre, vücut dili, “dili ekonomik kullanmaktan” başka bir şey değildir ve bireylerin
toplum içindeki maddi sınıflarını da gösterir(Akay, 2005).
Her farklı kültür toplumun düşünce yapısında da farklı ayrım çizgilerine yol açar.
Bundan en çok toplumlararası iletişim etkilenir, çünkü bir toplumda farklılıklar oluştu mu,
artık siz o toplum adına konuşamaz ve hareket edemezsiniz. Kültürler arası iletişim için bir
kültür taslağı oluşturmak ve bunu da değer yargılarından kurtarmak oldukça zordur. Çünkü
toplum tarafsız davranamaz, kültür toplumun ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Ama hangi
kültür taslağı oluşturursanız oluşturun, iletişimin olabilmesi için bir aracıya ihtiyaç vardır.
Toplum iletişimini ön plana çıkaran Bourdieu bölgesel araştırmalar yapmıştır. Dili kullanan
bireylerin bir şekilde kültürler arası anlaşmanın gerçekleşmesi için kategoriler geliştirdiklerini
tespit etmiştir. Ludwig Wittgenstein‟in (1980) ulaştığı sonuç gibi, ona göre iletişim “dilsel
oyun”dur ve dilbilgisi kurallarından başka bir şey değildir. Bourdieu de bu sonuca ulaşmıştır.
Sadece kültür değil, aynı zamanda dilin kuralları da kültürler arası iletişimde büyük rol
oynamaktadır.
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Toplumsal iletişimde bazen kısıtlamalardan söz edebiliriz:
(1) Yapılan araştırmalar daha çok gelenek ve göreneklerin dile çok yansıdığı veya
kullanıldığı küçük bölgelerde yapılmıştır. Anlık ve belirli kurallara bağlı olmayan iletişim
incelenmemiştir.
(2) Bir dil içinde olan, dil oyunları incelenmiştir. Gerçi, bu bize diğer kültürlerle
yapılan iletişimin nasıl olacağı konusunda ipucu vermemektedir, çünkü kültürler arası iletişim
yoluyla siz dilbilgisi sınırlarınızı genişletebilirsiniz. Siz karşı tarafla iletişim kurarken ya
kendi kurallarınızı uygularsınız ya da karşı tarafın kurallarını uygularsınız. Bu bütün iletişim
değil, iletişimin bir kısmını ilgilendirir. Bir iletişimin geçerli olabilmesi, ancak farklı
kültürlerin yüz yüze (face to face) karşılıklı olarak iletişim kurmasıyla mümkün olabilir.
Sürekli farklı kültür taşıyıcılardan bahsetmemize rağmen ve son olarak yüz yüze
konuşmaktan, bağlı bir kültürün kriteri oluşturma arayışına devam etmekteyiz. Biz burada
düşüncemizin oluşturduğu kavramsal bir yapıdan çok bilimin yaptığı bir yapıdan
bahsedebiliriz. Acaba biz hem iletişim yapıp hem de bunu analiz eden bilim adamları için
geçerli olacak bir kültür taslağı geliştirebilir miyiz? Aynı zamanda dil oyunları yardımıyla
iletişim yapanları aynı kategori içinde değerlendirebilir miyiz? Bu sorular sadece kültürler
arası iletişim açısından önemli değildir. Değerlendirme kategorileri nasıl olmalıdır? Bizim
görüşümüze göre iletişim katılımcıları bulundukları yerde, yani konuşma durumuna göre bir
şekilde anlaşma sağlamak durumundadırlar (Akay, 2005).
Bourdieu‟e göre “bilim, iletişimin oluşturduğu şartları hesaba katmalıdır, çünkü bu
şartlar dilsel üretimin ana unsurlarıdır” (1982: 649).
Kültürler arası iletişimin daha iyi incelenmesini sağlayacak verilerin elde edilebilmesi
için:
(1) Kültürler arası iletişimle ilgili teori oluşturabilmek için yüz yüze iletişime dayalı
ampirik çalışmalar yapılmalıdır.
(2) İlk önce anlamsal yeti daha sonra öğrenilen bilişsel ve yorumlama yetileri işin
içine katılmalıdır.
(3) İletişimin işlev kısmının yanı sıra işlevsel olmayan kısmı da araştırılmalıdır.
(4) Kodlama ve kodlamanın tecrübeleri göz önüne alınmalıdır.
(5) Kodlamaya dayalı tecrübelerin yanı sıra dil dışı faktörleri de göstermelidir.
(6) İletişimin pratik yönlerini ve kültürler arası iletişimin güç yapısını da göstermelidir
(Akay, 2005).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1.Çok kültürlülük ve kültürel göreceliği tartışınız.
2. Kitle iletişim araçlarının kültürün içeriği ve yapısına olan etkisini tartışınız.
3. Kültürlerarası iletişimin oluşmasında kitle iletişim araçlarının etkisini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kültürler arası iletişimi özellikle son yıllarda ön plana çıkan bir araştırma konusudur.
Bunun nedenleri arasında iletişim teknolojilerinde ki ilerlemelerle birlikte ekonomik ve
sosyolojik şartlardaki değişimler ve bütün bunları etkileye, dünya üzerindeki politikalara yön
veren küreselleşme kavramının ortaya çıkışıdır. Sosyal bilimlerin her alanı hatta tıp bile
kültürler arası iletişim konusunu araştırma alanına dâhil etmiş bulunmaktadır. Bu açıdan
sorunun ilk bölümünü şöyle cevaplayabiliriz: (a) Birbirinden farklı kültürlerin olması. (b)
Kültür ve iletişimin birbiriyle bağıntı içinde olması. (c) İletişimi yapanların aynı zamanda bir
kültürün parçası olması. (d) Kültürün iletişimde kendini göstermesi -kültüre sahip olmadan
iletişim olmaz-. (e) Bir kültüre ait olmanın iletişimi özel kılması. (f) Aynı kültüre sahip
olmanın iletişimi kolaylaştırması. (g) Farklı kültüre sahip olmanın ise iletişimi zorlaştırması.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisinin kültürlerarası iletişimin oluşmasıyla ilgisi yoktur?
a. Birbirinden farklı kültürlerin olması.
b. Kültür ve iletişimin birbiriyle bağıntı içinde olması.
c. İletişimi yapanların aynı zamanda bir kültürün parçası olması.
d. Kültürün iletişimde kendini göstermemesi.
e. Aynı kültüre sahip olmanın iletişimi kolaylaştırması.
2. Wittgenstein’a göre iletişim nedir?
a. Kategoriler topluluğu
b. Dilsel bir oyun ve dilbilgisi kuralları
c. Kültürün taşıyıcısı
d. Jestler ve mimik hareketleri
e. Kültürel bir değiş-tokuş

3. Hangi ögenin iletişim açısından birincil derecede önemi yoktur?
a. Dil

b. Beden dili

c. Mimikler d. Cinsiyet e. Semboller

4. Kültürlerarası iletişimin daha iyi incelenebilmesi için hangisi gereklidir?
a. Yüzyüze iletişime dayalı ampirik çalışmalar yapmak,
b. Bilişsel ve yorumlama yetilerini göz ardı etmek,
c. Toplumun demografik özelliklerini bilmek,
d. Sosyo-ekonomik göstergelere dikkat etmek,
e. Beden dili ikinci plana almak.

5. Kültürlerarası farklılıklar iletişimde neye sebep olabilir?
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a. Anlaşamama
e. İsteksizlik

b. Önyargı

c. Psikolojik ve sosyal izolasyon d. Yanlış anlama

6. “Vücut dili, “dili ekonomik kullanmaktan” başka bir şey değildir ve bireylerin toplum
içindeki maddi sınıflarını da gösterir” ifadesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a. Wittgenstein b. Gumperz

c. Hymes

d. Bourdieu

e. Goodenough

7. Hangisi Bourdieu’nin kültürlerarası iletişim konusunda söylediklerinden değildir?
a. Kültür sadece düşüncede oluşmaz, bilakis bütün vücut parçaları da bir kültürün parçası
olabilir ve bu şekilde toplumun bütün katmanlarına yayılabilir.
b. Vücut dili, “dili ekonomik kullanmaktan” başka bir şey değildir.
c. Bireylerin toplum içindeki maddi sınıflarını da gösterir.
d. Milli varlık bilincinin oluşmasında, konuşma ve yazı dilinin (yani bireylerle kurumlar
arası iletişimin) önemini vurgular.
e. Dili kullanan bireylerin bir şekilde kültürler arası anlaşmanın gerçekleşmesi için kategoriler
geliştirir.

8. “Bir toplumun diğer bir toplumdan öğrendikleri veya insanın başka toplumlardan edindiği
öğeler ve farklı toplumların karşılıklı olarak birbirinden etkilenmesidir” aşağıdakilerden
hangisinin tanımıdır?
a. Kültürleşme,

b. Kültürlerarası iletişim c. Kültür

d. Kültürel yapı

e. Çok kültürlülük
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3. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE KÜLTÜRLER ARASI
İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iletişim teknolojilerinin kültürler arası iletişime olan etkisi özellikle yeni
medya araçları çerçevesinde öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Teknolojinin gelişimi kitle iletişim araçlarına nasıl yansımıştır?

2)

İletişim teknolojilerinin kültürler arası iletişime olan etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Teknolojinin iletişim süreçlerini
İletişim teknolojileri ve kültürler
nasıl etkilediğini ve bunun kültür
arası iletişim süreçleri
üzerindeki etkisinin kavranması.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler ve örnek olaylarla
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İletişim teknolojileri



Yeni medya



Multimedya (çoklu ortamlar)



Kültürel çalışmalar
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Giriş
Değişmekle birlikte her toplumun kendine özgü gelenek ve görenekleri, inançları,
estetik değerleri ve alışkanlıkları vardır. Farklı kültüre ait bireyler arasında oluşan iletişim de,
tıpkı aynı kültürün fertleri arasında olduğu gibi, insanların birbirlerine duygularını,
düşüncelerini, bilgilerini, geleneklerini aktardıkları bir alışveriş sürecidir, ancak iletişim
sürecine katılan fertlerin farklı kültürlerden gelmeleri, onların aynı inançları, değerleri,
davranış kurallarını paylaşmadıkları anlamına gelir. Gelişen iletişim teknolojileri zaman ve
mekân farklılıkları tamamen ortadan kaldırarak farklı kültürlerin birbirine yaklaşmasına
olanak vermiştir.
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3.1. İletişim Teknolojileri ve Küreselleşme
'Yeni medya' terimi 1990'ların ortalarından itibaren iş ve sanat çevrelerinde
multimedya (çoklu ortamlar) kavramının yerine kullanılmaya başlar. Multimedya 'veri, ses,
metin, hareketli ya da hareketsiz grafik görüntü, resim ve film gibi farklı iletişim elemanlarını
bir iletişim şebekesi içinde bir arada bulunduran bir platformdur' (Özçağlayan 1998:146).
İnternet tabanlı olan yeni medya dolayısıyla bilgisayar teknolojisine dayanmaktadır.
Etkileşim ve multimedya özelliğine sahip olması yeni iletişim teknolojilerinin onu geleneksel
medyadan ayıran önemli bir özelliğidir.
Formasyon biçimlerinin sayısal olarak aktarılması, işlenmesi ve çoğalabilmesidir.
(Törenli 2005:157-158)
Gazete, radyo ve televizyon geleneksel medya olarak
adlandırılmıştır. Burada yeni olan ise, video, kablo, uydu yayıncılığı, videotekst ve
teleteksttir. Yeni medya olarak ifade edilen medya internet tabanlı ya da internet
teknolojilerine dayanarak oluşturulan medyadır. Mikroişlemciler, kablo televizon, fiber optik,
uydu yayıncılığı, teletekst, kelime işlemci, elektronik posta, video konferans, bilgisayar
oyunları bunun içinde ifade edilmektedir.
Törenli'ye göre yeni medyayla birlikte ortaya çıkan temel eğilimler şöyle özetlenebilir:
•

Maliyetler düşerken performans hızla yükselmektedir.

•

Teknolojik bütünleşme-yöndeşme hız kazanmaktadır.

•

Taşınabilirlik yaygınlaşmaktadır.

•

Kullanım kolaylaşmaktadır.

•

Sistemlerin şebekeleşme ve ağ yetenekleri (networking) artmaktadır.

•

Hedefleme yeteneği artmaktadır (2005: 94-97).

Yeni medya ile ilgili kuramsal yaklaşımlar çok boyutlu olmakla birlikte esas olarak üç
perspektifi öne çıkarmak mümkün: Birincisi Nicholas Garnham(1992), Peter Golding ve
Graham Murdock (1997:49-77) gibi kuramcıların öncülüğünü yaptığı ekonomi-politik temelli
analiz akımı, İkincisi ise toplumsal-kültürel pratikler bağlamında yeni medyayı ele alan,
Kültürel Çalışmalar geleneğinden beslenen çalışmalardır. Üçüncü yaklaşım ise liberalçoğulcu paradigma içinde demokrasinin işlerliği açısından konuyu ele almaktadır. Yeni
iletişim teknolojilerini medya ortamının ekonomi-politik boyutuna odaklanarak incelemenin
gerekliliğine işaret eden araştırmacılardan Nicholas Garnham "yeni teknolojiler pazarı
genişletilmesi, ihtiyaçların üretilmesi için birer araçtır" (1992:14-15) der ve yeni medya ile
değişen ya da değişmeyen sahiplik yapılarına ve tüketim pratiklerinin ekonomisine
odaklanılmasını savunur. Yeni teknolojiler sadece sundukları kullanım olanakları açısından
değil, kullanılabilme olanakları açısından da değerlendirilmelidir. Ayrıca bazı yazarlar yeni
teknolojilerin teknik tasarımları içinde ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerin de yaratılmasına
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yol açabilecek bir taraflılığın olduğunu vurgularlar (Mansel ve Silverstone'dan akt. Dursun
1999: 51). 'Yeni medya türleri, öznelerin sembolik sermayelerinin de göstergeleridir.
Bilgisayar ortamında gündelik hayatının bir bölümünü geçirenlerin sembolik sermayeleri ile
okuma yazma bilmeyenlerin sembolik sermayeleri arasında derin bir uçurum vardır' (Dursun
1999: 45). Teknoloji yansız değildir. Bunu reddeden ideologların politik ve ekonomik
çıkarları gizlemeye çalıştıklarının göz ardı edilmemesi gerekir. Yeni iletişim teknolojilerine
ilişkin kamusal sorunların depolitizasyonu güncel bir mesele olarak karşımızda durmaktadır
(Dursun 1999: 51). Ticarileşmenin hüküm sürdüğü bir ortamda iletişim teknolojilerinin de
yardımıyla hedef kitleler gittikçe daha küçük birimlere bölünür. (Törenli 2005:155). Medya
ürünleri hiç olmadığı kadar pazarla iç içedir. Reklam verenler için hedef kitleye ulaşmak, bu
kitlenin özelliklerini saptamak, ürünleri onların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda
tasarlamak kolaylaşmıştır. Tüketici kitleye ulaşmak kolaylaşmaktadır.
Yeni iletişim teknolojilerinin tarifi konusunda iki farklı yaklaşım göze çarpmaktadır.
Birinci yaklaşım yeni teknolojileri getirdiği olanaklar üzerinden tarif ederken, ikinci yaklaşım
daha çok kullanımların toplumsal ve kültürel bağlamı üzerinde durmaktadır. Getirdiği
olanaklar bağlamında yeni iletişim teknolojilerini ele alan yaklaşımlar "eski" ve "yeni"
arasındaki altı temel fark üzerinde durmaktadır (Thomham, Basset ve Marris 2009: 791-792).
Buna göre:
İlk temel fark ölçekle ilgilidir. Yeni iletişim teknolojileri kullanıcılarım özel alan
da dahil olmak üzere giderek artan bir şekilde geniş global ağlara bağlamakta, iletişim
sürecinde ölçek giderek büyümektedir.
•

İkinci fark yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği bütünleşme olanaklarıdır. Bu
bütünleşme dar anlamda eski medya teknolojilerinin yeni dijital sistemlerle bütünleşmesi,
göreli olarak birbirinden bağımsız endüstrilerin bir arada kullanıldığı yeni bir örgütlenme ve
daha önceleri birbirinin aynısı olan tür ve formatların kaynaşmasıdır. Daha geniş anlamda ise
bu bütünleşme birbirinden ayrı medya sistemlerini bir araya getiren ve sonuçta yer değiştiren
bir küresel medya ekolojisinin gelişimi ile ilgilidir.
•

Üçüncü fark yeni teknolojilerin getirdiği açık mimari ve taşınırlıktır. Taşımdık eşit
olmayan bir şekilde dağıtılmasına ve web tarayıcı savaşları, arka plandaki uyumluluk konuları
gibi belirli bir düzeyde tehdit altında olmasına rağmen dijital konverjansm ve / veya dijital
denkliğin teknik vaatlerinden birisidir. Platformlar arası içerik göçü ve içeriğin yemden
kullanılmasıyla ilgili teknik sınırlılıklar daha çok fikri haklar mücadelesi etrafında ortaya
atılan ticari ve hukuki bir sorundan kaynaklanacaktır.
•

Dördüncü fark resmi bir dijital mimari olarak interaktivitedir. İnteraktivite,
izleyici /kullanıcı ve kullandıkları içerik ve sistem arasındaki ilişkiyi yeniden tarif etmektedir.
•

Beşinci fark dijital medya sistemi çoğunlukla medya olarak adlandırılan alanı
genişletmektedir. Bu ilaveler arasında en önemli olanlar güvenlik hizmetleri için kullanılan
data izleme sistemleri (CCTV ve Google Earth), kamu yararına kullanılan geniş veri tabanları,
sağlık ve idari hizmetler (sağlık ve sosyal güvenlik kayıtları) ve çeşitli taşınır konumlandırma
•
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sistemleri (GPS gibi) gibi her çeşit medyaya eklenmiş olan sınır belirleyici yeteneklerdir.
Daha radikal genişleme konvansiyonel medya sistemlerininin (günlük kullanım ya da
televizyon prodüksiyonu için dijital kamera) uzman sistemlerle (tıp biliminde, genetikte ve
astronomide çok küçük ve uzak nesneler için kullanılan görüntüleme sistemleri) ilişkilendirilmesi, bağlanmasıdır. Bunun sonuçlarından birisi görsel ve endeksel arasındaki ilişkinin
kültürel algılanışında yaşanan değişikliktir.
Altına ve son fark değişimin hızıdır. Yeni medya teknolojileri (donanım araçları,
kod standartları, platformlar) çok hızlı yükselip düşmektedir. Kullanıcılar bir kullanım
biçiminden diğerine rastgele geçmektedir (en çok bilinenler My Space'den Facebook'a, daha
uzun bir dönemde, ana sayfalardan bloglara ya da IRC'den Twitter'a). Yeni bir araçtan
diğerine geçme sürecinde icadın hızı eski ve yeni medya arasında konverjans oranını da
etkilemiştir. Yeni medya ekolojisi bir tür makinasıdır, eski medyayı bitirir, yeniden
yapılandırır, yeniler (icat eder), yeni sosyal etkileşim biçimleri, yeni sembolik içerikler ve
yeni kamusal alanlar üretir.
•

Yeni bilgi-iletişim teknolojileri aileyi tecrit eden, evi içsel olarak parçalayan ve
çalışma ve tüketim kalıplanın değiştiren ve bunun yanı sıra kamusal olanla özel olanın ilişkisini değiştiren bir etkiye sahiptir (Morley 2007: 236).
Sonia Livingstone "yeni medya nelerden oluşuyor" sorusu yerine "yeni medya ile
toplum için yeni olan ne" sorusunu sorduğu için ikinci grupta yer almaktadır. (Flew 2002:10).
Livingstone'a göre yeni medya teknoloji (interaktivite, dijitalleşme, konverjans vb) ya
da hizmetler (enformasyonun dağıtımı, eğlence, politik katılım, eğitim, ticaret vb) veyahut
metin biçimleri (melezlik, çizgisel olmama, hiper-texhıality, multimedya vb) bağlamında
tartışılıyorsa da son on yılda eski ve yeni medyanın ilişkileri, kullanıldıktan toplumsal bağlamla ilgili sorular etrafında da tartışılmaktadır (Livingstone 2002: 18).
Yeni medyanın izleyiciler açısından ne gibi yenilikler getirdiği, değişen toplumsal
çevreye katkısının ne olduğu sorunu dört başlıkta İncelenmektedir (Livingstone 2002:19-20).
Bu yaklaşımlara göre:
İlk farklılık kişisel olarak sahip olunan medyalardaki artıştır. Buna göre medya
ürünlerinin fiyatlarının düşmesi ile mobil medyanın büyümesi kamusal ve özel arasındaki
ilişkinin yemden tarifini zorunlu kılmaktadır. "Aile televizyonu" gibi cinsiyet ve kuşak
farkları açısından hiyerarşik bir kavram çok sayıda televizyon ve diğer izleme olanaklarıyla
değişim geçirmektedir. Bu değişim yeni bir sosyal bağlam olarak görülmektedir.
•

İkinci fark medyanın biçim ve içerik olarak çeşitlenmesi sonucunda medya
kullanımının geleneksel sosyokültürel belirleyicilerden kurtularak farklı ve genellikle de ulus
ötesi "yaşam biçimlerine bağlanmasıdır.
•

Üçüncü fark enformasyon ve telekomünikasyonun tekbir iletişim aracında
birleşmesinin ev-ofis, eğlence-bilgi, eğitim-boş zaman gibi farklı sosyal sınırlan birbirine
•
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bağlamasıdır. Bu alandaki sınırlar geleneksel hiyerarşik ilişkileri de taşıdığından bu değişim
daha demokratik bir toplumsal düzene temel olarak görülmektedir.
Dördüncü fark ise kitle iletişiminden daha interaktif iletişime geçiş olarak
belirtilmektedir.
•

Yeni iletişim teknolojilerini toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel değişim
bağlamında tarif eden yaklaşımların bu süreci belirleyen yapısal faktörlerin getirdiği sınırları
gözden kaçırmaları önemli bir sorundur. Bilgiye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki dijital
bölünme hem yerel hem küresel düzeyde yapısal eşitsizliklerin göstergesidir. Özellikle
internet gibi demokratik ve eşitlikçi açılımları olabilecek yeni medyanın potansiyelinin
önündeki engeller de bu yaklaşımlarca gözden kaçırılmaktadır (Flew 2002:208).
Teknolojinin gelişmesi, medyanın toplum içindeki etkinliğini arttırmaktadır. Ona göre,
bir yanda gazeteciler ve medya patronları ve hükûmetler çarpışırken, şimdiye dek sessiz kalan
halk da kendi hakları için mücadele vermeye başlamıştır. Bunun sonucunda bazı meseleler
gündeme gelir: Erişim, bilgilenmedeki eşitlik, medyaya katılım, doğrulan bilmek ve
mahremiyet hakkı. Erişim önemli bir unsur olarak belirir. İfade özgürlüğü, onu yayacak
araçlar olmadan anlamsız kalacaktır. ABD'de azınlıklar, öğrenciler, siyahlar, dini gruplar erişim haklan için mücadele vermektedirler. Kanal sayısının veya gazetenin artması yani
niceliksel iyileşmeler, niteliksel bir iyileşmenin garantisi olarak görülmemelidir. İletişim
kapasitesi arttıkça söylenen şey dağılmakta ve azalmaktadır. Bilgi eğlencenin içinde erimektedir. İyi planlanmış ve üretilmiş programlar pahalı olduğu için, uzun televizyon yayın
saatleri niteliksiz yayınlarla dolmaktadır (Schreiber, 1972: 274-281).
Bilgi alışverişi potensiyel olarak küreselleşmekte, iletişim akışının zaman-mekân
boyutu, insan etkileşimleri ve karar alma süreci değişmektedir. Yeni iletişim teknolojileri
potansiyel olarak interaktiviteyi hem gönderen hem de alan açısından arttırdığı için her iki
taraf da iletişim sürecine katılım konusunda daha fazla kontrol sahibi olabilmektedir. Olumlu
bakışın örneklerinden birisi Amanda Mitra'dır. Mitra, Güney Asya'da dijital teknolojilerin
kullanımının kadınlar gibi geleneksel olarak görünmeyen grupların "sessizlik" duygusunu
dönüştürdüğünü, onların seslerini duyurabilecekleri bir alan açtıklarını söylemektedir (Mitra
2004:492-493). Mitra internette okuyucuların daha aktif olduğunu, okuyucunun kolaylıkla
kaynak olabildiğini söylemektedir (Mitra 2004:495) Süreci olumlu olarak gören bir diğer
yaklaşım Manuel Castells'indir. Castells'e göre mikroelektronik temelli enformasyon ve
iletişim teknolojileri kitle iletişiminin tüm biçimlerinin bir arada kullanılması dijital, küresel,
çokmodlu, çok kanallı hipertext olarak mümkün hâle getirmiştir. Castells "kitlesel öz iletişim"
dediği sürecin sistem kullanıcılarının interaktif kapasitelerini hem farklılaştırdığını hem de
arttırdığım söylemektedir. Castells'e göre iletişimde bulunan özneye çok geniş bir otonomi
sağlayan bu süreç global medya sahipliği tarafından şekillendiriliyor olsa da yeni teknolojiler
farklı kanallara imkân sağlamaktadır (Castells 2009:135-136). Castells'e göre internetin
yaygınlaşması çokluktan çokluğa mesaj gönderme kapasitesini arttırmış, yeni bir tür interaktif
iletişimi mümkün kılmıştır. Castells'in "kitlesel öz iletişim" kavramı küresel bir izleyici
kitlesine ulaştığı için kitle iletişimi, mesaj üretimi bireysel olduğu, potansiyel alıcılar bireysel
seçildiği için kişilerarası iletişimi kapsamaktadır (Castells 2009:55). John R. Pierce de
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teknolojinin birçok kanal yaratarak her tür iletişim kapasitesini arttırdığını söyler. Pierce'a
göre mikroelektronik ve diğer gelişmiş teknolojiler bu ağlan ve kullanımları birleştirecek ana
araç olacaklardır (Pierce 1969: 309).
Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal, ekonomik ve kültürel değişim sürecindeki
rolüne ilişkin şüpheci bir tutum alanlardan birisi olan Tery Flew, yaşanan dijitalleşme
sürecinin çağ açtığını vurgular. Ancak yeni teknolojilerin yarattığı potansiyelin önündeki
yapısal sınırlara dikkati çekmektedir (Flew 2002). "Medyanın gelişiminde teknolojinin rolünü
düşündüğümüzde yapılan seçimlerle ilgili şüpheci olmalıyız" diyen Hutchison da benzer bir
tutum almaktadır. Hutchison'a göre aynı karar vericiler farklı tercihlerde bulunabilirler. Bu
nedenle teknolojik gelişmeye yüklenen bu anlam bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçek
ekonomik ve politik güçlerin etkisini maskelemek için kullanılabilecektir (Hutchison
1999:53). Erol Mutlu da medyanın küreselleşmedeki en önemli halka olarak ele alınması ve
düşünme, algılama ve kavrama tarzımızı değiştirdiği yönündeki yaklaşımlan safdillik olarak
ele alır. Mutlu'ya göre bu 'küreselleşme' mitinin sırf teknolojik gerekircilik boyutunu görmek,
sosyal, siyasal ve ekonomik boyutlarına ise kör ve sağır kalmak tehlikesini beraberinde
getirmektedir (Mutlu 2005:208-211).
Armand Mattelart da iletişim modunda yaşanan teknik gelişmenin insan ilişkilerinde
anlaşmayı geliştireceği yönündeki ideolojik yaklaşımı eleştirmektedir. Mattelart siyasal
özgürlüğün insanın kendi iradesini uygulaması olarak özetlenemeyeceğini, çünkü özgürlüğün
o iradenin oluşum sürecine egemen olma hakkından kaynaklandığını söylerken enformasyon
toplumu savunucularının özgürlük açılımına yanıt vermektedir (Mattelart ve Mattelart
1998:148). David Morley de sanal dünyanın açıklık ve araştırma imkânlarım arttırdığı
şeklindeki sunumunun doğru olmadığını söylemektedir. Morley'e göre sanal dünya pratikte
"aynı düşünenler' tarafından oluşan kapalı cemaatlere, aynı e-mail grubuna üye olanlar ya da
aynı sohbet odasına girenler arasında işleyen bir alana dönüşmüştür. İnternet, spam barajları
ve bilgisayarları tehdit eden virüslerle "Balkanlaşma"nın işaretlerini göstermekte, "yeni net"
te yalnızca tanınan ve güvenilir göndericiler kabul edilmektedir (Morley 2007: 237-238).
Modernleşme Kuramı çerçevesinde yapılan çalışmalarda, kitle iletişim araçları,
toplumsal ilişkiler ve ekonomik kalkınma bağlamında bağımsız değişken olarak ele alınmıştır.
Buna göre kitle iletişimi toplumsal ve kültürel değişmenin taşıyıcısı olarak görülmüş, belirli
araç ve kurumlarla "geleneksel" ya da "azgelişmiş" toplumların modernleşeceği
varsayılmıştır. "Kalkınma iletişimi" olarak nitelenen girişimlere göre "gelişme" kitle iletişim
araçlarına sahip olunması ve bu araçların yardımıyla kültürel değişimin sağlanmasıyla
olacaktır. Özellikle Lemer, Rogers, Pye, Schramm, Pool, McCleland ve Inkeles'in
çalışmalarının bu yönünün ağır bastığı görülür (Alemdar-Erdoğan, 2005:383-385; Türkoğlu,
2004:115-129). Bu yaklaşım açısından Türkiye geleneksellikten modernliğe geçen "başarılı"
bir örnektir.
Bağımlılık kuramı" ise ekonomik yapıyı temel alan bir yaklaşımdır. "Kitle iletişimi",
"medya emperyalizmi" ve "kültür emperyalizmi" kavramları çerçevesinde ele alınmıştır. Bu
yaklaşıma göre teknolojik araçların, örgüt yapılanmasının, değerlerin ve ideolojilerin transferi
siyasal, ekonomik ve kültürel anlamda ulusal ve uluslararası sermayenin çıkarlarına uygun
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yapılar yaratacaktır. Modernleşme kuramının getirdiği toplumsal değişme modelinden farklı
olarak, değişimin ancak toplumdaki egemenlik ilişkilerinin ve eşitsiz ekonomik yapının
değişmesiyle olacağı söylenmektedir (Alemdar-Erdoğan, 2005:384). Modernleşme kuramının
evrensellik ve yansızlık iddiasını reddeden bu yaklaşıma göre bu süreç, sömürgecilikten yeni
sömürgeciliğe geçiştir. Buna göre ekonomik ve siyasal yapı transferinin gerçekleştirilmesi
için ihtiyaç duyulan ideolojik transfer, gidilen ülkedeki sosyal bilinci ve kültürü
biçimlendirirken kendi egemenlik ilişkilerini yeniden üretecektir (Alemdar-Erdoğan, 2005:
393-402).
Bu tartışma kitle iletişim araştırmaları açısından da belirleyici olmuştur. Modernleşme
okulunun etkisinde yapılan çalışmalar, teknolojik gelişme ve kitle iletişiminin
yaygınlaşmasının toplumların gelişmesi, insan hakları ve demokrasi alanında kazanımların
artışıyla sonuçlanacağını ileri sürerler. Bağımlılık kuramına göre ise Kuzey'den Güney'e ve
Batı'dan Doğu'ya, tek yanlı bir bilgi akışı vardır ve azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler
ekonomik zayıflıklarına bağlı olarak, bilgiye erişme ve onu üretme anlamında geride
kalmaktadır. Böylelikle, kitle iletişiminin yoğunlaşması insanların toplumsal yaşamlarına
ilişkin sorunlar üzerinde bilgi sahibi olmalarım getirmemektedir.
Modernleşme kuramının savunucularından ve ana akım iletişim araştırmalarının
önemli isimlerinden Wilbur Schramm'm 1964 yılında yazdığı "Kitle Medyası ve Ulusal
Gelişme" isimli kitap "özgür bilgi akışı" ve kalkınma arasında son derece olumlu bir ilişki
kurmaktadır. Ona göre kitle iletişimi az gelişmiş bir toplumun eğitilmesi açısından önemli
görevler üstlenebilecektir (Tekinalp,1990 :103). Bağımlılık kuramına göre ise gelişmiş Batılı
ülkeler kendi dünya görüşlerim ve kültürel normlarım özgür iletişim ve haber akışı
sloganların ardına sığınarak tek yönlü olarak gelişmekte olan ülkelere aktarmaktadır. Bu
akımın temsilcilerinden olan Schiller, üçüncü dünya ülkelerinin satın aldıkları araç gereç ve
programlarla bir yaşam biçimini de ithal ettiğini söylemektedir. Dünya ekonomisini çokuluslu
şirketler düzenlemektedir. Şermin Tekinalp bu süreci açıklamak için kullanılan kültür
emperyalizmi kavramım "bir toplumun modern dünya sistemi içine itilme sürecini ve egemen
yapıların ve değer yargılarının kalıcı kalması için o toplumdaki yapının bazen çekici kılınarak
bazen baskı, kuvvet ve hatta rüşvetle yeni sosyal kurumlar ve değer yargılarına nasıl
dönüştüğünü açıklayan bir kavramdır" şeklinde tanımlamaktadır (Tekinalp,1990 :101-104).
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Uygulamalar

48

Uygulama Soruları

1.”Yeni medya” nın özellikleri ve “eski medya” ayrılan yönlerini tartışınız.
2. “Yeni medya”nın kuramsal boyutları hangileridir? Tartışınız.
3. İnteraktivite nedir? Hangi unsurlar arasındaki ilişkiyi ifade eder, tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumların gelişme süreci içinde oluşturduğu maddi ve manevi değerlerin bütünü
olan kültürü, Hofstede zihnin kolektif programlanması olarak tanımlamıştır. İnsanlar,
başkaları ile iletişim kurarken, daima içinde yetiştikleri ve yaşadıkları kültürün belirlediği
alanda etkinlik gösterirler. Günlük yaşamımızda her gün farklı insanlarla iletişim kuruyoruz.
Aynı kültürel değerlere sahip insanlarla birlikte olduğumuz sürece, iletişimimizi herhangi bir
sorgulamaya gereksinim duymadan gerçekleştiriyoruz. Burada bir sorun yaşamazken başka
kültürlerden gelen insanlarla aramızda iletişim sorunları yaşanabilir.
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Bölüm Soruları
1.Hangisi “yeni medya”nın “eski medya”dan farklılıklarından biri değildir?
a. Ölçek b. Bütünleşme olanakları c. Taşınabilirlik d. Süreklilik e. Hız

2. Hangisi iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni medya izleyicilik
kavramını açıklayan bir ifade değildir?
a. İnteraktif iletişim
b. Yeni kamusal
d.Ulus ötesi yaşam biçimlerine bağlanma
bağlanması

alan
c.Bireysel özgürleşme
e. Farklı sosyal sınırların birbirine

3. “Kitlesel öz iletişim” kavaramını hangi biliminsanı kullanmıştır?
a.Mitra b. Livingstone c. Morley d. Pierce e. Castells

4. Hangisi yeni medya olarak ifade ettiğimiz kitle iletişim araçlarından değildir?

a. Web sayfaları
5.

b. Sosyal Ağlar

c. Bloglar

d. Elektronik posta

e. Televizyon

Hangisi yeni medya teknolojilerinin sağladığı hizmetlere örnek değildir?

a. Enformasyon dağıtımı
b..İnteraktivite
c.Politik katılım,
d.Eğitim
e. Ticaret

6. Yeni medya hangi yıllarda ortaya çıkmış bir kavramdır?

a.1970

b. 1980

c. 1990

d. 2000

e.2010

7. Multimedya nedir?

a. Veri, ses, metin, hareketli ya da hareketsiz grafik görüntü, resim ve film gibi farklı
iletişim elemanlarını bir iletişim şebekesi içinde bir arada bulunduran bir
platformdur.
b. Video, kablo, uydu yayıncılığıdır.
c. Videotekst ve teletekstir.
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d. Mikroişlemciler, kablo televizyon, fiber optik, uydu yayıncılığı, teletekst, kelime işlemci,
elektronik posta, video konferans sistemleridir.
e. Formasyon biçimlerinin sayısal olarak aktarılması, işlenmesi ve çoğalabilmesidir.

8. Hangisi yeni medyayla ortaya çıkan bir eğilim değildir?
a. Maliyetler düşerken performans hızla yükselmektedir.
b. Teknolojik bütünleşme-yöndeşme hız kazanmaktadır.
c. İletişim teknolojiyi yönlendirmektedir.
d. Taşınabilirlik yaygınlaşmaktadır.
e. Sistemlerin şebekeleşme ve ağ yetenekleri (networking) artmaktadır.
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4. KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMEYLE İLGİLİ
KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde küreselleşme ve küreselleşmeyle ilgili ana kavramlar öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Küreselleşme ve kitle iletişim araçları arasında nasıl bir bağ vardır?

2)
Kitle iletişim araçlarının ürünlerinin farklı ülkelere satılmasının küreselleşme
çerçevesinde nasıl yorumlarız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Küreselleşme ve
küreselleşmeyle ilgili
kavramlar

Küreselleşme ve sonuçlarının ortaya
Metinler ve verilecek örneklerle
konularak, medya ve iletişim
konuların daha kolay anlaşılması
süreçlerindeki rolünü öğrenmeye alt
sağlanacaktır.
yapı oluşturulacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Küreselleşme



Akışkanlık



Emperyalizm



Küreyerel
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Giriş
Küreselleşme, artan akışkanlıkları ve insanların, nesnelerin, mekânların, bilginin
büyüyen çok yönlü akıntıları ile bunların karşılaştığı ve yarattığı yapıları içeren gezegen
çapındaki bir süreç ya da bir dizi süreçtir; bu yapılar da bu akıntıları engeller ya da hızlandırır.
Küreselleşme ekonomiden, siyasete, iletişimden kültürel ilişkilere kadar uzanan çağımızın en
önemli akımıdır. Burada küreselleşmenin dinamiklerini ve özellikle kültür ve onun
uzantısında medyaya olan etkisini ortaya koymaya çalışacağız.

58

4.1. Küreselleşme
Küreselleşme, artan akışkanlıkları ve insanların, nesnelerin, mekânların, bilginin
büyüyen çok yönlü akıntıları ile bunların karşılaştığı ve yarattığı yapıları içeren gezegen
çapındaki bir süreç ya da bir dizi süreçtir; bu yapılar da bu akıntıları engeller ya da
hızlandırır..
Küreselleşme dediğimiz zaman karşımıza onunla ilintili başka kavramlarda çıkmaktır.
Ulusaşırıcılık, ulus-aşırı aidiyet
Ulus-aşırıcılık: Bireyleri ve toplumsal grupları özgül jeopolitik sınırlar karşısında
birbirine bağlayan süreçler.
Küreselleşmeyle söz konusu olduğunda bakmamız gereken bir terim de, “bireyleri ya
da toplumsal grupları özgül jeopolitik sınırlar karşısında birbirine bağlayan süreçler” olarak
da tanımlanabilen ulus-aşırıcılık’tır (transnationa-lism) (Giulianotti ve Robertson’den akt
Ritzer 2007b: 62). Buna bağlı bir diğer kavram da “ulus-devletlerin geleneksel yola çıkış
noktasıyla açıklanamayan, yeni toplulukların ortaya çıkışı ve yeni toplumsal kimliklerin ve
ilişkilerin oluşması” olarak tanımlanan ulus-aşırı aidiyet’tir (transna-tionality) (William
Robinson’den akt Ritzer 2007: 1199-201).
Ulus-aşırı aidiyet: Ulus-devletler gibi tanımlanması mümkün olmayan yeni
toplulukların ortaya çıkışı ve yeni toplumsal kimlik ve ilişkilerin oluşması. Küreselleşme ve
ulus-aşırıcılık sıklıkla birbirinin yerine kullanılır; ancak ulus-aşırıcılık açıkça,
küreselleşmeden daha sınırlandırılmış bir süreçtir. Ulus-aşırıcılık, jeopolitik sınırları, özellikle
de iki ya da daha fazla ulus-devletin birleştiği sınırları aşan karşılıklı bağlantılarla anlatan bir
terimdir. Almanya’da yaşayan Türklerin Türkiye’de ki ailelerine havaleyle gönderdikleri
dövizler buna örnektir. Küreselleşme bu tür bağlantıları da içerir; ancak daha geniş ölçekli,
gezegen çapındaki süreçleri de kapsamaktadır. Yine örneklersek, internetin sağladığı zaman
ve mekân sınırlamasından kurtularak dünyanın çeşitli yerlerinden birbiriyle iletişime geçen
insanlar arasındaki doğrudan ilişkiler de küreselleşmeyi kapsar. Dahası, jeopolitik sınırlar
küreselleşmenin karşı karşıya kaldığı ve çoğu kez de alt ettiği engellerden sadece bir tanesidir.
Ulus-aşırıcılık, çoğu kez bir ülkeden başka bir ülkeye taşman ama yine de çeşitli biçimlerde,
gelmiş oldukları ülkeyle ilişkilerini sürdüren göçmenleri incelerken ya da bunlar hakkında
düşünürken kullanılır (Portes 2001b).
Beysbol örneği, küreselleşme ile ulus-aşırıcılık arasındaki farkı belirginleştirmekte
yararlıdır (Kelly 2007: 79-93). Beysbol ulus-aşırı bir spordur; çünkü bu sporun esaslarının
çoğu (teknikleri, stratejileri vb) ve oyuncuları, özellikle Japonya, Tayvan, Küba, Dominik
Cumhuriyeti ve elbette ABD gibi az sayıda ülkenin sınırları arasında dolaşıp durur. Ne var ki
bu spor küresel değildir; çünkü dünyanın büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde, gezegen
çapında bir akıntı oluşturmamıştır.
Futbol ise aksine, daha belirgin şekilde küresel bir spordur; çünkü dünyanın hemen
hemen her bölgesinde oynanır. Örneğin, dünyada iki yüzü aşkın ülke küresel bir
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örgütlenmenin, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) üyesidir. Spor alanında
küreselleşmenin bir başka örneği de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından
desteklenen ve benzer sayıda ülkenin katıldığı yaz (ve kış) Olimpiyatlarıdır. Şayet
günümüzdeki küreselleşme hakkında tek bir terim kullanacak olsak, açıktır ki, akışkanlık
kelimesi listemizin en tepesinde ya da onun yakınlarında yer alırdı. Bu ifadeyle, dünyada artık
katı yapılar yoktur demiş olmuyoruz; geç modernlik sayılsa bile hâlâ modern bir dünyada
yaşamaktayız. Modernlik ise uzun bir süre katılıkla bağlantılı olmuştur. Küreselleşme üzerine
düşünürken akışkanlık ile yakından ilişkili ve onun bütünleyici bir parçası olan bir başka
anahtar kavram da akıntılardır. (akışlar [flows]) (Appadurai 1996).

4.2. Akıntılar
Akışkanlar katılardan daha kolay hem de çok daha kolay akar. Küreselleşmeyle ilgili
yayınlarda malların, bilginin hakkında yaygın olarak kullanılan işte bu akıntı kavramıdır ve bu
kitabın esasına dair fikir verecek olan da gene bu kavramdır.
Akışkanlık: Küresel çağda insanların, malların, bilginin ve mekânların hareketlerinin
kolaylaşmasındaki artıştır.
Dünyanın büyük bir bölümü “erimiş” ya da “erime” sürecinde olduğundan ve
sıvılaştığından, küreselleşme de her türden -insanlar, nesneler, bilgi, kararlar, mekânlar vbgiderek artan oranda akışkan hâle gelen gözenek erin olguların büyük akıntıları ile karakterize
ediliyor. Sözgelimi, her çeşit çoğalmasından gıda maddesinin dünyadaki dolaşımı artarak
devam ediyor; buna kökeni kaynaklanan Japonya olan ve küreselleşen suşi de dâhil (Bestoı
2005: 13-20). Şilililer hareketleri, artık ABD pazarının (ve başka yerlerin) her yöresinde
üretim hâlindeler (Goldfrank 2005: 42-53); San Francisco’da (dünyanın birçok bölgesinde)
Hint yemekleri bulunuyor vb (Mankekar 2005: 197-214). Pek çok durumda, akıntılar
okyanuslar, dağlar ve özellikle ulus-devletlerin sınırları gibi herhangi bir mekân temelli engel
tarafından daha az sekteye uğratılır hâle geliyor. Böyle bir durum, 2008 yılının sonlarında
Amerikan kredi ve mali krizinin Avrupa’ya (ve başka yerlere) yayıldığı sırada kendini
gösterdi: “Küresel bir finans sisteminde ulusal sınırlar geçirgendir” (Landler 2008a: Cl).
Akıntının çok farklı bir türüne bakıldığında, dünyanın pek çok yerindeki birçok insan
kendinin göçmenlerin, özellikle de yoksul ve yasadışı göçmenlerin seline kapıldığına
inanacaktır (Moses 2006). Bunların gerçekten de bir sel olup olmadığı bir yana, pek çok
insana böyle görünürler. Birçok ülkede de onları bu şekilde göstermeyi kendine iş edinmiş
politikacılar ve medya mensupları da bu tabloya katkıda bulunanlar arasındadır. Bunun en çok
bilinen örnekleri, yasadışı göçmenliğin iki muhalifi olan, Fransız sağından politikacı JeanMarie Le Pen ile Amerikalı TV haber spikeri Lou Dobbs’tur. Le Pen, göçmen sorunlarını öne
çıkarması sayesinde 2002 yılındaki başkanlık seçimlerinde ikinci sırada yer almıştır ve Dobbs
da CNN’deki haber kuşağında (ve kitaplarında) ağırlıklı olarak yasadışı göçmen “serlerinin
yarattığı tehlikeye dikkat çekmektedir.
Şüphesiz, maddi olmadıklarından ötürü düşünceler, görüntüler ve bilgiler hem yasal
(bloglar olarak) hem de yasadışı (örneğin, çocuk pornografisi) kişiler arası ilişkiler ve medya,
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şimdilerde ise özellikle internet aracılığıyla her yerde (fiilî olarak) dolaşıma çıkmıştır.
Bauman’ın akışkanlık hakkındaki tezleri, bu kitabın küreselleşmeye dair yönelimini destekler
yöndedir. Sıvı olgular uzun süre ve kolayca şekillerini koruyamazlar. Ne zaman ne de mekân
bakımından sabittirler. Daha da önemlisi, sıvılar yollarına çıkan engelleri eritmeye de
yatkındır.
Konuyla yakından ilgili bir kavram da “akıntılar” tezidir. Küreselleşme giderek daha
fazla insanı, nesneyi, kararı, bilgiyi ve mekânı içeren sıvı olguların akışıyla karakterize
ediliyor. Birçok küresel akıntı karşılıklı bağlantı içindedir; yani soyutlanmış hâlde meydana
gelmezler. Kimileri de çok yönlü olabilir; dünyada her türden şey bilinebilen her yönde ve her
noktadan geçerek akar. Çatışan akıntılar, küresel süreçlerin çözümlemesine başka bir
karmaşık düzlem ilave eder. Nihayet, ters akıntılar da sıklıkla bumerang etkisi yaratırlar.
Yani, kendi kaynaklarına geri akarlar ve çoğu kez onun üzerinde olumsuz bir etki oluştururlar.
Giderek artan akışkanlığa ve çeşitli türlerde mevcut daha fazla akıntıya rağmen, dünya
hâlâ büyük bir eşitsizlikle karakterize ediliyor. Akıntıların mutlaka her yere gitmesi
gerekmiyor. Böyle olduğu durumlarda bile, farklı yerleri değişik yoğunluklarla etkiliyor.
Başka bir metafor kullanırsak, küreselleşmenin her yerde düzgün bir şekilde akmaktan ziyade
bir yerden diğerine “zıpladığı” da ileri sürülebilir. Küreselleşme gelişmiş dünyada daha kolay
akarken, azgelişmiş dünyadaki pek çok bölgenin kıyısından geçmektedir.
Küreselleşme aynı zamanda ağır, hafif ve ağırlıksız metaforları sayesinde de
çözümlenebilir. Tarihsel sırasıyla incelersek, ağır olan şeylerden hafif olan şeylere doğru bir
hareket söz konusu olmuştur ve çok yalçın dönemde de bu hafiflik ağırlıksızlığa yönelmiştir.
Endüstri öncesi ve endüstri toplumları “ağır” toplumlardı ve hareket ettirilmesi zor şeyler
tarafından karakterize edilirlerdi. Ulaşım ve teknolojideki gelişmeler malları, insanları ve
mekânları daha hafif kıldı. Hâlihazırda sadece hafiflik ile değil, giderek çoğalan bir
ağırlıksızlık ile tanımlanan bir çağda bulunmaktayız.
Küreselleşme konusunda görüşler ikiye ayrılmıştır; küreselciler ve kuşkucular.

4.3. Küreselciler, Kuşkucular
Küreselciler: Küreselleşme diye bir şeyin olduğuna ve bunun fiilen bütün yerküreyi
kapsadığına inanırlar.
Kuşkucular: Küreselleşme diye bir şeyin olmadığını iddia ederler.
Küreselciler, küreselleşmeyi sadece bugüne ait bir varoluş olarak görmekle
yetinmiyor, onu giderek güçlenen ve etkisi artan bir olgu olarak ele alıyor. Bu görüşe göre,
küreselleşme, pek çok şey arasında dünyada önde gelen bir aktör olan ulus-devletin bu
konumunu kaybetmesine yol açan bir dizi süreci içeriyor. Kuşkuculara göre, belli bir zamanda
küreselleşme denilebilecek bir süreç ortaya çıkmış olabilir; ancak artık bunun da sonuna
gelinmektedir. Onlar, son yıllarda ulus-devletin kendini yeniden ispatladığını ve merkezi
dünya gücü olarak tarihsel rolünü yeniden kazandığını ya da kazanmakta olduğunu iddia
ediyor. Bu durum, sözgelimi, hâlihazırda Meksika sınırındaki ABD icraatlarında gözlenebilir;
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burada Ulusal Muhafızlar tarafından takviye edilen ve sayıları giderek artan sınır
devriyelerinin yer alması, yüksek teknolojili gözlem teçhizatının ve sınır duvarının
kullanılması gündeme geliyor. Küreselciler küreselleşmeyi nispeten yeni bir olgu olarak
değerlendirirken, kuşkuculara göre küreselleşme dünyanın çeşitli parçalarının birbiriyle
ilişkiye geçtiği eski, hatta antik bir süreç için kullanılan yeni bir terimden başka bir şey değil.
Kültürel açıdan, küreselciler küresel bir popüler kültürün, yani çok sayıda insan için ortak
olan ve dünyanın çoğu yerinde oluşan bir kültürün ortaya çıkmasına büyük önem veriyor.
Kuşkucular, ortak küresel bir kültür tezini, özellikle de ABD tarafından yönlendirilen böyle
bir kültürü reddediyor. Onlara göre, böyle bir kültürün tamamı abartılmış bir şeydir. Küresel
bir popüler kültür, belli ölçülerde var olup geliştiyse de son yıllarda ulusal ve bölgesel kültürel
bağımsızlığın yeniden değer kazanmasıyla bu da düşüşe geçmiştir ve genel olarak kültür,
giderek pek çok farklı etkilerle pek çok farklı kanallar tarafından çeşitlenmekte ve
şekillenmektedir. Sözgelimi, internet dahi büyük ölçüde ulusallaşmıştır ve artık bir Alman ya
da Japon internetinden söz etmek mümkündür.
Konuya ilişkin olarak, küreselciler sabit politik kimliklere katı şekilde bağlı insanların
azaldığına vurgu yapıyor. Böyle bir azalma, insanları küresel popüler kültüre daha açık hâle
getiriyor. Kuşkucular ise bunun tersine, bir kez daha, milliyetçiliğin ve ulusal kimliklerin son
dönemlerde yeniden ortaya çıktığına işaret ediyor. Bu durum tek başına sadece küreselleşme
açısından önem taşımaz, aynı zamanda güçlü ulusal kimliklerin küresel bir popüler kültürün
etkisini sınırlamaya hizmet edebileceğini de öngörür. Küreselleşme dünyanın büyük bir
kısmını etkileyen süreçleri ve yapıları tarif ederken bunlar üzerinde düşünürken öne çıkan bir
terim hâline geldi. Bununla birlikte, küreselleşmenin kapsamına giren onunla ilişkili tarihsel
ya da gerçekliği tasvir eden daha pek çok kavram var.
Emperyalizm: Bir bölge (ya da bölgeler) üzerinde güç kazanmak ve orada denetim
kurmak amacıyla bir ulus-devletin uyguladığı yöntemler. Emperyalizm terimi Roma’daki
imperium (Markoff 2007b: 609-14) kelimesinden gelir ve ilk kez bu bağlamda bir ya da daha
fazla komşu ülke üzerindeki hâkimiyet ve politik kontrol ile bağlantılı olarak kullanılmıştır.
“İmparatorluk” terimi de imperiumdan türetilmiştir ve Roma kanunlarına özgü olan politik
biçimleri, özellikle liderin (Roma imperatorunun ya da imparatorunun) büyük gücünü ve
kanun koyucunun gücü ile yönetilenler arasındaki muazzam uçurumu tasvir etmek üzere
kullanılmıştır (Gibbon 1998).
Zaman içinde, imparatorluk düşüncesi ve emperyalizm süreci çok geniş coğrafi alanlar
ve burada yaşayan insanlar üzerindeki hâkimiyet ile bağlantılı hâle gelmiştir. İşte bu özellik
de emperyalizm ve küreselleşme arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmaktadır. Kültür
giderek daha fazla dijital bir biçimde var oluyor. Bu yüzden filmler, videolar, müzik kitapları,
gazeteler, fotoğraflar ve benzeri dijital kültürel formlar internet sayesinde küresel düzlemde
indirilebiliyor ve paylaşılabiliyor. Kendilerini aynı kültürün bir parçası sayanlar da
birbirleriyle e-mail yoluyla ya da Skype üzerinden yüze konuşarak ilişkilerini sürdürebiliyor.
Ayrıca var oldukları kültürü ve/veya içinden geldikleri kültürle bağlarını, örneğin evlerinde
otururken çevrimiçi gazete okuyarak koruyabiliyor. Dijital kültürün küresel dolaşımı giderek
kolaylaşırken, şurası da bir gerçek ki bu dolaşımın önünde hâlâ engeller bulunuyor ve bu
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engeller de özellikle Güney’de yaşayan insanların (“küresel dijital bölünme” yüzünden)
internete erişim imkânlarından yoksun olmalarından kaynaklanıyor.
Kültürel emperyalizm, pek çok başka şeyin yanı sıra, keşif ve misyonerlik ve insani
görevler, seyahat, eğitim ve yayıncılık aracılığıyla Avrupalı düşüncelerin yayılmasını da
içerir. Kültürel emperyalizm: Az ya da çok bilincinde olarak kendisini diğer kültürlere
dayatan kültürler. Medya emperyalizmine örnek vermek gerekirse; Günümüzde de pek çok
eski sömürge, bir İngiliz sporu olan kriketi oynamayı sürdürmekte ve sadece kendi aralarında
değil İngiltere’yle de iddialı maçlar yapmaktadır. “Yeni emperyalizmin bir biçimi olarak tarif
edilen futbol da böyledir; pek çok Afrika ülkesinde (Economist 2008: Şubat 14) ve hatta genel
olarak Kuzey, özel olarak da İngiltere’ye yönelik epey eleştirel tutumları olan ülkelerde, ateşli
futbol fanatikleri dinsel bir huşu içinde İngiltere’den yayımlanan maçları izlemektedir
(Economist 2007: Kasım 1 )İngiliz kültürel emperyalizminin başka bir biçimi de BBC’nin ve
özellikle BBC World Service’in küresel faaliyetinde dikkat çekmektedir.
Öte yandan, kültürel bir perspektiften bakıldığında ABD’de en güçlü küresel güç
hâline geldi ve bu güç II. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra ve yirminci yüzyılın ikinci
yarısında özellikle dikkat çekmeye başladı. Kültürel emperyalizmle ilgisi bakımından,
ABD’nin yürüdüğü kulvarlar arasında sinema, televizyon ve kitap yayıncılığı yer alıyor. Yine
de yirmi birinci yüzyılın başlarında, Amerikan kültürel emperyalizminin zirveden düşüşe
geçtiği yolunda pek çok işaret de bulunuyor
Medya emperyalizmi: Az gelişmiş ülke kültürlerine tahakküm eden Batılı (özellikle
ABD kaynaklı) medya ve bunların teknolojileri.
Kültür yerkürenin her tarafında nispeten kolayca dolaşıma çıkabiliyor; ancak bu, bütün
kültürlerin ve kültürel formların aynı kolaylıkla ya da benzer oranda dolaşabildiği anlamın
gelmez. Bir örnek vermek gerekirse, dünyanın en güçlü toplumlarının (en fazla da ABD’nin
kültürleri, dünyada nispeten zayıf ve uçta olan toplumların kültürlerinden daha fazla dolaşımı
çıkar. Benzer şekilde, bazı kültür türleri (örneğin pop müziği) yerkürenin etrafında daha hızlı
ve kolay dolanabilir; oysa diğerleri (sosyal bilimlerdeki yenilikçi teoriler) daha yavaş hareket
edebildiğinden dünyanın pek çok yerine asla ulaşamaz. Sözgelimi politikada, dünyanın dört bir
yanındaki, ısrarla farklı kalmış olan ulus-devletlerin (“farkçılık”), giderek birbirine benzemekte
olduğu (“çakışma”) ya da dünyanın pek çok farklı bölgesinden türemiş çeşitli politik
biçimlerin bileşimlerini daha fazla içerdiği (“melezleşme ileri sürülebilir. Bu kapsamlı
uygulanabilirliğe rağmen, burada ağırlık vereceğimiz nokta, bu üç teorinin küresel kültürle
ilişkisi olacaktır.
Kültürel farkçılık: Kültürler ısrarlı bir şekilde birbirlerinden farklı kalmaya yatkındır.
Melezleşme: Dışsal ve içsel akıntıların karşılıklı etkileşime girmesi ve kendi
unsurlarını bir araya getirmek suretiyle benzersiz bir kültürel melez yaratması.
Farkçılık söz konusu olduğunda, ağırlık noktası olarak daha çok kültürleri (ve başka
şeyleri de) benzer kılmaya hizmet edecek olan akıntıları önleyen engeller ortaya çıkıyor. Bu
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görüşe göre, kültürler, ısrarlı bir şekilde birbirlerinden farklı kalmakta direnir. Çakışma bakış
açısına göre ise, engeller daha zayıf, küresel akıntılar ise daha güçlüdür ve bunun sonucu
olarak da kültürler benzer akıntıların pek çoğuna tabi hâle gelirler ve benzer şekilde gelişmeye
yatkındırlar. En aşırı biçimiyle çakışma görüşünde, yerel kültürlerin, daha güçlü başka
kültürler tarafından ya da küresel açıdan türdeş bir kültür tarafından alt edilebileceği ileri
sürülür. Nihayet, melezleşme bakış açısına göre de, dışsal ve içsel akıntıları birleştiren tek bir
melez kültürün üretilmesi amacıyla dışsal akıntılar içsel akıntılarla etkileşime geçer.
Melezleşme bakış açısında, dışsal kültürel akıntılar karşısında engellerin mevcudiyeti söz
konusudur; ancak bunlar bütün dışsal kültürel akıntıları tamamen bloke etmede yeterince
güçlü değildir. İçeri girmeyi başaran bir dışsal kültür, yerel kültürle birleşerek tek bir melez
kültür yaratır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Küreselleşme ve küreyerelleşme kavramlarını tarışınız?,
Küreselleşmenin kültürle olan ilişkisini tartışınız.
Küreselleşme ve ulus-aşırıcılık kavramları arasındaki farkı
örnekle tartışınız.
Akıntılar, akışkanlık kavramları ne demektir?
Küreselleşmenin kültürel emperyalizm üzerinde ki etkisi
nelerdir?
Brezilya’da Nike marka ayakkabı giyen bir gençle Türkiye’de
aynı ayakkabıyı giyen gençleri öğrendiğimiz kavramlar ışığında
analiz ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Son yıllarda ulus-devletin kendini yeniden ispatladığını ve merkezi dünya gücü olarak
tarihsel rolünü yeniden kazandığını ya da kazanmakta olduğunu iddia ediyor. Bu durum,
sözgelimi, hâlihazırda Meksika sınırındaki ABD icraatlarında gözlenebilir; burada Ulusal
Muhafızlar tarafından takviye edilen ve sayıları giderek artan sınır devriyelerinin yer alması,
yüksek teknolojili gözlem teçhizatının ve sınır duvarının kullanılması gündeme geliyor.
Küreselciler küreselleşmeyi nispeten yeni bir olgu olarak değerlendirirken, kuşkuculara göre
küreselleşme dünyanın çeşitli parçalarının birbiriyle ilişkiye geçtiği eski, hatta antik bir süreç
için kullanılan yeni bir terimden başka bir şey değil. Kültürel açıdan, küreselciler küresel bir
popüler kültürün, yani çok sayıda insan için ortak olan ve dünyanın çoğu yerinde oluşan bir
kültürün ortaya çıkmasına büyük önem veriyor. Kuşkucular, ortak küresel bir kültür tezini,
özellikle de ABD tarafından yönlendirilen böyle bir kültürü reddediyor. Onlara göre, böyle bir
kültürün tamamı abartılmış bir şeydir. Küresel bir popüler kültür belli ölçülerde var olup
geliştiyse de, son yıllarda ulusal ve bölgesel kültürel bağımsızlığın yeniden değer
kazanmasıyla bu da düşüşe geçmiştir ve genel olarak kültür, giderek pek çok farklı etkilerle
pek çok farklı kaynaklar tarafından çeşitlenmekte ve şekillenmektedir. Sözgelimi, internet
dahi büyük ölçüde ulusallaşmıştır ve artık bir Alman ya da Japon internetinden söz etmek
mümkündür.
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Bölüm Soruları
1. Ulus-aşırıcılık nedir?
a. Yeni toplulukların ortaya çıkışı ve yeni toplumsal kimliklerin ve ilişkilerin
oluşması,
b. Toplulukların doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü aşarak, sınırlar
ötesine müdahil olması,
c. Bireyleri ya da toplumsal grupları özgül jeopolitik sınırlar karşısında birbirine
bağlayan süreçler,
d. İnsanların, nesnelerin, mekânların, bilginin büyüyen çok yönlü akıntıları ile bunların
karşılaştığı ve yarattığı yapıları içeren gezegen çapındaki bir süreç,
e. İki ya da daha fazla ulus-devletin birleştiği sınırları aşan karşılıklı bağlantılar.

2. Ulus-aşırı aidiyet ne demektir?
a. Ulus-devletler gibi tanımlanması mümkün olmayan yeni toplulukların ortaya
çıkışı ve yeni toplumsal kimlik ve ilişkilerin oluşması.
b. Bireyleri ve toplumsal grupları özgül jeopolitik sınırlar karşısında birbirine
bağlayan süreçler.
c. İnsanların, nesnelerin, mekânların, bilginin büyüyen çok yönlü akıntıları ile bunların
karşılaştığı ve yarattığı yapıları içeren gezegen çapındaki bir süreç ya da bir dizi süreç.
d. Küresel çağda insanların, malların, bilginin ve mekânların hareketlerinin
kolaylaşmasındaki artış süreci.
e. Yeni toplulukların ortaya çıkışı ve yeni toplumsal kimlik ve ilişkilerin oluşması
yerine bir bütünleşmenin meydana gelerek ulusların birleşmesi.

3. Hangisi “ulusaşırıcı” bir spordur?
a. Futbol

b. Beysbol

c. Atletizm

d.Tenis

e. Boks

4. Hangisi ulusaşırı-küresel farkını ortaya koymaktadır?
a. Yurtdışında yayınlanan Türk ve Amerikan dramaları,
b. Iphone ve Samsung marka telefonlar
c. Mango ve Benetton giyim mağazaları
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d. Starbucks ve Cafe Nero kahve dükkanları
e. Pizza ve Hamburger

5. Hangisi küresel bir sorun değildir?
a. Yeryüzünün ısınması
b. Ozon tabakasının delinmesi
c. Depremler
d. Yağmur Ormanlarının yokolması
e. Buzulların erimesi

6. Hangisi melezleşme için bir örnek değildir?
a. Dil

b. Gelenekler c. Etnik köken

d. Sinema

e. Yerel kültür

7. Kültürlerin giderek birbirine benzemesine ne denir?
a. Melezleşme
e.Kültürleşme

b. Farkçılık

c. Çakışma

d. Emperyalizm

8.”Akışkanlık” nedir?
a. Küresel çağda insanların, malların, bilginin ve mekânların hareketlerinin
kolaylaşmasındaki artıştır.
b. Kültürler ısrarlı bir şekilde birbirlerinden farklı kalmaya yatkındır.
c. Dışsal ve içsel akıntıların karşılıklı etkileşime girmesi ve kendi unsurlarını bir araya
getirmek suretiyle benzersiz bir kültürel melez yaratması.
d. Bireyleri ve toplumsal grupları özgül jeopolitik sınırlar karşısında birbirine bağlayan
süreçler.
e. Küreselleşme diye bir şeyin olmadığına inanıp herşeyin akışkan olduğu iddiasını
savunanlar.
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5. İLETİŞİM ARAÇLARI; GELENEKSEL VE YENİ MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iletişim araçları, geleneksel ve yeni medyayı öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kitle iletişim araçlarını geleneksel ve yeni medya olarak sınıflandıran
farklılıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

İletişim araçları, yeni
medya ve eski medyanın
özellikleri

İletişim araçlarını eski ve yeni
medya olarak
Metinler ve örneklerle konuların
sınıflandıramamızı sağlayan
daha kolay anlaşılması
farklılıklar ve bu farklılıkların
sağlanacaktır.
getirdiği olanaklar
öğrenilecek.
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Anahtar Kavramlar


Geleneksel medya



Yeni medya
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Giriş
Yeni medya demek hız demektir. Teknoloji, Virilio’nun belirttiği gibi, hız ve
verimlilikle yakından ilişkilidir. Fikir oluşturmak için ayrılan zamanın hızlandırılması, daha
derin ve sağlam bir görüşün yerine çoğunlukla yüzeysel perspektifler üretilmesine yol
açabilir. Böylelikle kendimizi daha fazla enformasyonu daha çabuk aldığımız, ama dünyayı
daha anlamlı kılacak yorumlayıcı fırsatları kaybettiğimiz bir konumda bulabiliriz. Gazete,
dergi ve televizyon gibi geleneksel basın-yayın organlarıyla internet medyasının en temel
farkı; geleneksel medyanın (yayıncıdan alıcıya) tek yönlü, sosyal medyanın ise karşılıklı
(interaktif) kullanımı ve etkileşimi olarak ifade edilebilir. İnternet haberciliği derken, sosyal
medyanın da ihmal edilmemesi gerektiğini düşünen bazı medya uzmanları sosyal medyayı her
şeyin üzerinde tutarken, bazıları da asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirtirken, yine de
gereğinden fazla mesai harcamanın da tamamen zaman kaybı olduğu görüşünde.
Küreselleşmeyle birlikte ülkelerarası sınırların ortadan kalkmasıyla zaman, mekân
gözetmeksizin bilgi akışı sağlanabilmekte ve iletişimin sürekliliği ve etkileşimliliği sayesinde
aktif bir izleyici kitlesi oluşmaktadır.
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5.1. İletişim Araçları ve Küreselleşme
Teknolojinin toplumsal dünyamızın ayrılmaz bir parçası olduğu ve gündelik
etkinliklerimizin yerine getirilmesinde başat bir rol oynadığını hepimiz biliyoruz. Teknoloji
ilerledikçe toplumsal yaşam alanı içindeki bütün etkinliklerimizde teknolojini bize sunduğu
aletleri kullanıyoruz. İletişim kurmak, bilgi ve haber almak, mal üretmek, hizmet sağlamak,
eğlenmek ve hatta eğitim almak için teknolojinin bize sunduğu araçları kullanıyoruz.
Hayatımızı bir yandan kolaylaştıran, mesafeleri kısaltarak ve zaman farkını yokederek
dünyayı küçülten bu araçlar bir yandan da hayatımızı kontrol altına alan araçlardır. Bu
amaçla, kitle iletişim araçları ve teknolojinin kullanımıyla küresel dünya üzerinde bütün
bireyler birbirine bağlanarak küreselleşirken, aynı zamanda izlenerek takip edilmektedirler.
İletişim teknolojileri, egemen güçler tarafından hem bir fikri, ideolojiyi yaymak hem de
krizleri azaltmak; böylece de toplumsal patlamaları önleyerek mevcut düzeni, desteklemek
için kullanılan, toplumu manipüle ederek gerçeklerden uzaklaştırmak için kullanılmaktadır.
Teknoloji, Virilio’nun belirttiği gibi, hız ve verimlilikle yakından ilişkilidir. Fikir
oluşturmak için ayrılan zamanın hızlandırılması, daha derin ve sağlam bir görüşün yerine
çoğunlukla yüzeysel perspektifler üretilmesine yol açabilir. Böylelikle kendimizi daha fazla
enformasyonu daha çabuk aldığımız, ama dünyayı daha anlamlı kılacak yorumlayıcı fırsatarı
kaybettiğimiz bir konumda bulabiliriz. Örneğin, olayların hızının gittikçe artırılması empati
ve üzüntü duyma kapasitemizi engeller. Görünüşe göre medya, ara vermeksizin taze haberler
ve farklı perspektifler arayarak sürekli yoluna devam etmektedir. Bu da modern çağda,
sağduyulu ve anlamlı düşünce biçimlerini giderek zorlaştırmaktadır. Yeni medyanın en
önemli özelliğinin etkileşim olduğunu söyleyebiliriz. Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya
çıkardığı medya alıcı ile verici arasındaki kanalda bir etkileşimi ortaya çıkarmıştır. Klasik
medyada olmayan bu özellik yeni medya ile farklı kullanımları ve imkanları ortaya
çıkarmıştır. Teknolojinin bu şekildeki gelişiminin en önemli sonuçlarından biri de kültür
üzerinde yarattığı dönüşüm olmuştur. Levy'e göre; teknik ve kültür birbirinden ayrı olarak
asla var olamazlar. Teknolojinin tek başına bir anlamı yoktur, ancak bir kültür içinde var
olduğu zaman gerçek anlamını bulur (Çakmak, 1999; Ersöz, 2003; Geray, 2003). Bazı
düşünürler, enformasyon, iletişim ve eğlence makineleri dünyasını enformasyon kültürü diye
adlandırmaktadır. 'Enformasyon kültürü' teriminin kullanmasının nedeni teknolojinin sunmuş
olduğu araçların ve parçası oldukları toplumsal yapıların, kültür üzerinde etkili olmasındandır
Turan, S., Esenoğlu, C. (2006).
Kitle iletişim araçları açısından Virilio’nun güncel tartışmalara temel katkısı,
teknolojik yenilikler karşısında şüpheci bir ses olması ve dikkatimizi iletişim sistemlerinin
zamansal boyutlarına odaklamasıdır.
Gazete, dergi ve televizyon gibi geleneksel basın-yayın organlarıyla internet
medyasının en temel farkı; geleneksel medyanın (yayıncıdan alıcıya) tek yönlü, sosyal
medyanın ise karşılıklı (interaktif) kullanımı ve etkileşimi olarak ifade edilebilir. İnternet
haberciliği derken, sosyal medyanın da ihmal edilmemesi gerektiğini düşünen bazı medya
uzmanları sosyal medyayı her şeyin üzerinde tutarken, bazıları da asla ihmal edilmemesi
gerektiğini belirtirken, yine de gereğinden fazla mesai harcamanın da tamamen zaman kaybı
olduğu görüşünde. Küreselleşmeyle birlikte ülkelerarası sınırların ortadan kalkmasıyla zaman,
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mekan gözetmeksizin bilgi akışı sağlanabilmekte ve iletişimin sürekliliği ve etkileşimliği
sayesinde aktif bir izleyici kitlesi oluşmaktadır. Internet gibi iletişim ve bilgi teknolojileri
farklı stratejilerin, kültürlerin ve demokratik toplumların gelişimine mi yoksa mevcut küresel
ana akım ve düzenin pekişmesiyle kurumsal kontrole mi yöneleceği sorunsalını ortaya
çıkarmıştır. Örneğin, elektronik posta, tartışma siteleri, sohbet sistemleri, tele ve
videokonferans, world wide web Internet’teki demokratik katılımı arttırırken aynı zamanda,
küresel gözetim ve denetimi de arttırmaktadır. İnternet süreciyle başlayan küresel ölçekte
enformasyon akışının son noktalarından biri olan toplumsal paylaşım ağları, zaman ve mekan
kavramlarını bir kere daha yapıbozumuna uğratarak bireysel ve toplumsal hayatın yeniden
yorumlanmasını sağlamışlardır. Bu nedenle küresel bir ağ döngüsü içerisinde gerçekleşen bu
yeni sürecin tanımlanması ve anlaşılmasına denk düşen en anlamlı toplum tanımlaması ‘ağ
toplumu’dur. Manuel Castells’in deyişi ile, “bireyler artık küresel ve yerel olarak örülmüş,
birbiriyle bağ(ıntı)lı ağ toplumu içinde yaşamaktadır. Ulus sınırlarının ötesinde bir örgütlenme
tasavvuru geliştiren küreselleşmeyi, kendisini vareden ve geliştiren unsurlardan en önemlisi
hiç kuşkusuz iletişim araçları ve ağları olmuştur. Küreselleşme sürecinin sınırları kaldırarak,
ortak ve homojen bir dil, kültür ve toplum yaratma fikri, bireysel ve toplumsal dönüşümün
itici gücü olmuş, böylece iletişim araçları yoluyla yeni bir toplum biçimine doğru yol
alınmıştır (Sanlav 2014).

5.1.1. Geleneksel Medya
Geleneksel medyada mesajlar yayın organlarıyla insanlara duyurulur ve bu yolla
iletişim kurulan bir ortamı vardır. Bu yayın organları genel olarak tek yönlü bir iletişim
sürdüren, yani propaganda yapan ve gerek yayınlanan içeriğin, gerekse yapılan reklam ve
duyurularının tam olarak hangi kitleye nasıl ulaştığını ve bu çalışmaların sonuçlarım
ölçümleyemeyip, sonuçlarını analiz edemeyen bir yapıya sahiptirler. Geleneksel medya ve
yeni medya birbirinden birçok açıdan farklılaşır. İzleyici birey olarak sadece tüketicidir.
Tüketir ve yorum yapamaz, içerik üzerinde değişiklik yapamaz ve yayımlayamaz. Yeni
medyada geleneksel medyanın neredeyse bütün içeriklerine ulaşma imakanı vardır.
Televizyon reklam filmlerinden gazete haberlerine, sinema filmlerinden fotoğraflara,
müziklere, görüntülere de ulaşmak mümkün. Geleneksel medya içerikleri artık dijital
ortamlara da uygun şekilde üretiliyor. Bir reklam filmi televizyonda yayınlanırken bir yandan
da reklam ajansı tarafından dijital ortamlara uygun hâliyle de sosyal ağlarda, paylaşım
sitelerinde yayınlanıyor. Bu şekilde, reklam mesajının alıcısı konumundaki tüketiciler reklama
dair fikirlerini, eleştirilerini paylaşabiliyor ya da diğer tüketicilerle tartışabiliyor. Tüketiciler,
üretim aşamasında dahi reklam ajansları tarafından sürece dâhil edilebiliyorlar. Özellikle
televizyon, gerisinde kaldığı yönündeki eleştiriler karşısında, dijital mecralarda en çok yer
alan medya türü. Dijital ortamlarda televizyonun tek yönlü iletişimi yerine, tartışmanın, fikir
alışverişinin, görüş bildirmenin, yorum yapabilmenin, paylaşabilmenin ve zamana bağlı
kalmadan izleyebilmenin mümkün olduğu bir sistem var. İzleyici konumunda olmayan bir
kullanıcı da içeriğe dijital ortamda ulaşabiliyor. Aynı mesajı farklı bir mecrada da alan
kullanıcılar açısından ise mesajlar pekişiyor, tüketicilerin dikkati daha fazla çekilebiliyor.
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Geleneksel medyada yürütülen bir reklam kampanyasına ek olarak, dijital ortamlarda
destekleyici çalışmalar yapılabiliyor. Uygulamada baktığımızda giderek yaygınlaşan dijital
ortamlar yanında, geleneksel medyanın da yenilikçi ve yaratıcı bir gözle değerlendirildiği
takdirde, sürecin gerisinde kalmadığını söylemek de mümkün. Geleneksel medya, artık
gelişen mobil sistemler sayesinde her an her yerde ulaşılabilecek bir medya türü hâline geldi.
Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya konulan gerek reklam, gerek eğlence gerekse de hizmet
amaçlı içerikler birçok farklı formatta ve mecrada tüketicilerle buluşuyor. Reklamlar
açısından bakıldığında da televizyon hâlâ en yüksek payı alan mecra.
Yeni medyayı geleneksel medyadan farklılaştıran özelliklere bakalım. Yeni medyayla
birlikte, hızı ve kapsama alanı geleneksel medyanın önüne geçen; düzeyi ve etkinliği sözlü
iletişimdeki kadar olmasa bile bilginin istenildiği anda seçilebildiği, adreslenebildiği,
paylaşılabildiği ve geri bildiriminin amnda yapılabildiği bir “sanal” etkileşim çerçevesi sunan;
bilginin kolayca depolanabildiği çok büyük miktarlarda bir belleğe sahip yeni bir iletişim
biçimi ortaya çıkmıştır. Bu iletişim biçiminin özellikleri çoklu ortam (multimedia),
etkileşimlilik (interactivity), yayılım, sanallık (virtuality), kitlesizleştirme, asenkron olabilme
onu geleneksel medyadan ayıran ve onun “yeni” olarak tanımlanmasını da sağlayan
özelliklerdir (Sanlav 2014).

5.1.2. Çoklu Ortam (Multimedia)
Bir basılı gazetenin içinde haberlerin görüntülerini görmek, seslerini duymak ya da
televizyonda bir haber izlerken bir köşe yazarının haberle ilgili yorumunu istenildiği an
televizyon ekranından okumak etkili olabilirdi. Dijital teknoloji marifetiyle bugün, aynı
olmasa da bunlara benzer iletişim ortamlarını kullanmaktayız. Bütün bilgiler “bit”lerden
oluştuğu zaman, yani sayısal olduğunda, farklı medya türlerini bir araya getirmek
kolaylaşmaktadır, çünkü sesler, görüntüler, metinler türdeş bir yapılanmayla aynı nüveye, 0
ve l’lere dönüşmüştür. Dolayısıyla, bu bilgileri aynı iletişim ortamı ya da tekbir iletişim aracı
içerisinde kullanmak mümkündür.
Çoklu ortam, çok sayıda iletişim aracı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir
iletişim ortamında ya da çok sayıda iletişim ortamı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir
iletişim aracında gerçekleşmesidir. Ses, görüntü ve metin bilgileri bir bilgisayarda, bir CDDVD ortamında ya da internet gibi bir ağ yapılanması üzerinde kolaylıkla birleştirilip
etkileşimli bir şekilde kullanılabilir. İnternetin yanı sıra kablolu ve etkileşimli televizyonlar,
IPTV, Mobil TV gibi yeni medya ortamları, sayısal teknolojinin sağladığı çoklu ortam
özelliği sayesinde seslerin, metinlerin ve görüntülerin birbiri içerisinde yapılandırılmasını ve
etkileşimli kullanılmasını sağlayarak devrim niteliğinde bir gelişmeyi işaret etmektedirler
(Sanlav 2014).

5.1.3. Yeni Medyanın Gücü
Yeni Medya’yı hayatımızın birçok alanında iletişim sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran
uygulamalar sunan, diğer radyo, televizyon, gazete gibi mecralara ulaşmamızı sağlayan bir
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araçtır. Günlük yaşantımızdan olan yeni medyanın etkisini birçok alanda görüyoruz (Sanlav
2014):
Otobüs duraklarında; Neredeyse bütün otobüs duraklarına yerleştirilen, “Ne kadar
kaldı?” sorusuna cevap veren, artık otobüsün kaç dakika içinde bulunduğunuz durağa
geleceğini gösteren bilgi ekranları mevcut. Artık yeni araçların hepsinde ve eski araçların da
birçoğunda bulunan durak bildirme ekranı ile hem görüntülü hem sesli olarak nerede
olduğunuzu veya gelecek durağın neresi olduğunu öğrenebilirsiniz.
Telefon ile konuşurken;Günümüz teknolojisinin desteklediği 3G ve yaklaşık 3-4 gün
önce çıkan 4G özelliği sayesinde sevdiklerinizle görüntülü konuşmalar yapabilir; kesintisiz ve
akıcı bir şekilde anlık olarak iletişim kurmak mümkündür.
Oyun oynarken; Günümüz teknolojisinin akıllı telefonlar ya da tabletlere yüklenebilen
oyunları.
Doğal afetlerde; Bu konuda en yakın örneğimiz Van depremidir. İnsanlar
ulaşamadıkları isimleri Google aracılığı ile yayınlamış ve herhangi biri oisimden haber
aldığında direkt Google ile merak eden insanlara haber verebilmişlerdi. Van bölgesi için
yapılan bir haritada, enkaz altında olabileceği düşünülen isimler Google Map üzerinden
işaretlenmiş ve arama çalışmaları o bölgeye yönlendirilmişti.
Gazetelerde; Gazetelerdeki satış oranı neden düştü? Neden artık gazeteler tercih
edilmiyor? Geleneksel gazetecilik yerini sosyal medya gazeteciliğine yani anlık haber
yayıncılığına yavaş yavaş bırakmaktadır. Okuyucular gazete alıp, yanlarında taşımak yerine
bilgisayar başında ya da telefon, tablet gibi araçlar ile hangi gazeteyi okumak isterse onun
sitesine girip veya o gazetenin uygulamasını indirip gündemi anlık olarak takip
edebilmektedirler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1.İletişim araçları ve küreselleşme kavramı hangi noktalarda birleşmektedir. Tartışınız.
2. Çoklu ortam ne demektir? Kitle iletişimine katkıları neler olabilir tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Medya’yı hayatımızın birçok alanında iletişim sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran
uygulamalar sunan, diğer radyo, televizyon, gazete gibi mecralara ulaşmamızı sağlayan bir
araçtır. Günlük yaşantımızdan olan Yeni Medya’nın etkisini birçok alanda görüyoruz.
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Bölüm Soruları

1. Yeni medyanın geleneksel ya da eski medya olarak adlandırdığımız medyadan farkı
hangisidir?

a.
b.
c.
d.
e.

Geniş bir izleyici kitlesine erişmesi,
Sadece genç izleyici kitlesine hitap etmesi,
Herhangi bir para ödemesi yapmadan ya da ucuz bir fiyata içeriğe ulaşılması,
İnteraktif yani çift yönlü olması,
Herkesin kullanımına açık olması.

2. Hangisi yeni medyadaki iletişim biçiminin özelliği değildir?
a. Çoklu ortam

b. Sanallık

c. Sekron olabilme

d. Yayılım

e. Etkileşimlilik

3.Yeni medya toplumsal hayatta aşağıdaki uygulamalardan hangisinde bulunmaz?
a. Otobüslerdeki bilgi ekranlarında,
b. Doğal afetlerde yer tespitinde,
c. Görüntülü telefon konuşmalarında,
d. Bakkal siparişlerinde,
e. Oyun oynarken.

4. Teknik ve kültürün birbirinden ayrı olamayacağını söyleyen hangisidir?
a. Virilio

b. Fuchs

c. Castells

d. Manovich

e. Levy

5. Enformasyon, iletişim ve eğlence makineleri dünyasını ne olarak adlandırılır?
a. Popüler kültür
b. Enformasyon kültürü
c. Bilgi toplumu
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d. Enformatik bilgi
e. Kitle kültürü

6. “Çok sayıda iletişim aracı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim ortamında ya
da çok sayıda iletişim ortamı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim aracında
gerçekleşmesi” aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
a. IPTV

b. Etkileşimlilik

c. Çoklu ortam (multimedya)

d. Sanallık

e. CD-DVD

7. Yeni medya izleyiciye hangi özelliği sağlamaz?
a. İzleyici olma

b. Üretici olma

c. Tüketici olma

d. Katılımcı olma

e. Homojen olma

8. Hangisi yeni medyada yeralmaktadır?
a. Televizyon

b. Sinema

c. Radyo

d. DVD

e. Dergi
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6. SOSYAL MEDYA TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal medyanın tarihi konusu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal medyanın ortaya çıkışında teknolojinin rolünü tartışınız.

2)

Sosyal medya kullanımı diğer medyalardan farklı olarak ne sağlamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Sosyal medya tarihi

Yeni medya ve onun uzantısı
Metinler ve örnekler ile
olan sosyal medyanın ortya
konuların daha kolay
çıkışıyla ilgili ortamları ve
anlaşılması sağlanacaktır.
gelişmeleri öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Sosyal ağ



Erişim



Erişilebilirlik



Özgürlük

90

Giriş
Sosyal medya insanların hayatına daha çok girdikçe, eski mecralara olan ilgide
yavaşça azalmaya başladı. Küresel şirketlerin tamamına yakını Facebook, Twitter gibi sosyal
ağlarda birer hesap açtı. Markalar önceleri bu alanı nasıl kullanacağını tam olarak
kavrayamadılar fakat zaman geçtikçe bu acı tecrübeleri onlara yol gösterdi. Markaların
yaşadığı kötü tecrübeler, sosyal medyanın ciddi bir alan olduğunu ve bu işin ciddi bir şekilde
yapılması gerektiğini hem onlara hem de bizlere öğretti. Sosyal medya süreci sürekli
yenilenme ve takip gerektirmektedir, iyi yönetilmediği zaman marka ve kişilere katkı değil
zarar getirir. Sosyal medya gazete, televizyon, radyo gibi geleneksel medyadan farklıklar
gösterirler. Genellikle geleneksel medya enformasyonun yayınlanması için belirli kaynaklara
ihtiyaç duyarken, bilgiyi yayınlamak veya erişmek için sosyal medya daha masrafsızdır ve
erişim araçları herkese açıktır, medya içeriğini bireylerin kendisi de oluşturabilir ve
yayınlayabilir.
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6.1. Sosyal Medya Tarihi
Sosyal bir yapı olan internet 1970’lerin başında gönderilen ilk elektronik posta ile
oluşmaya başladığı andan itibaren sosyal bir iletişim sağlayarak insanların zaman ve mekan
farklılıklarını yok eden ilk iletişim aracı oldu. Ward Christensen ve Randy Suess 1978 yılında
arkadaşları ile bilgi paylaşımı içerisinde bulunmak, onlarla irtibatta kalmak için BBS isimli
bir yazılımı hayata geçirerek ilk sosyal ağı hayata geçirmiş oldular. Bundan 11 yıl sonra
İsviçre’de ilk web sitesi kuruldu ve devamında insanlar ile iletişim kurmamızı sağlayan MIRC
programı 1995 yılında ortaya çıktı. MIRC takma isimler kullanarak, tanımadığımız kişiler ile
iletişim kurmamızı sağladı. Kullanıcılar kendileri hakkında detaylı bir bilgi vermek zorunda
değillerdi fakat iletişim kurdukları kişi hakkında da net bilgiler alamıyorlardı. Ardından gelen
ICQ programı, tanıdığımız kişileri bir anlamda bir araya toplamamızı sağladı denilebilir.
ICQ’da da ismimizi kullanamazken, programın bize verdiği kullanıcı numaraları bizim ICQ
kimliğimizi oluşturuyordu. Bu döneme sosyal medyanın tam anlamı ile sanal olduğu
dönemler diyebiliriz. Zira kendimiz hakkında gerçek bilgiler vermemiz gerekmiyordu
1994 yılında kurulan GeoCities’in internet kullanıcılarına kendi web sitelerini kurma
olanağı sunması ve ilk tarayıcı Mosaic ile birlikte ‘halka inen’ internet 1994 yılında
‘Informatin Superhighway’ olarak tanımlanıyor.
1994 yılında ilk sosyal ağ Friends United İngiltere’de kuruluyor. Bu ağ kullanıcılarına
eski okul arkadaşlarını bulmalarını sağlıyor. Aynı yıl içerisinde halka açılan GeoCities, 3.57
milyar dolara Yahoo tarafından satın alınmış. 1997 yılında Google’ın kurulduğunu ve
AOL’nin anlık mesajlaşma servisinin yayında olduğunu görüyoruz. 1995 yılında dünya
üzerinde toplam web sitesi sayısı 1 milyona ulaşıyor. 2000 yılında 70 milyon bilgisayar
internete bağlı duruma gelirken, üç ay içerisinde üç milyon kullanıcıya sahip olan Friendster
kullanılıyor. 2000 yılından itibaren MySpace’in kuruluşunu ve en popüler sosyal ağ olmasını,
LinkedIn’in kuruluşunu, Blogger’ın Google tarafından satın alınmasını, Facebook’un ABD’de
üniversite öğrencileri arasında yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Bunlarda sonra sosyal
medyanın hızlı yükselmeye başladığını görüyoruz.
Türkiye’de sosyal medya adına atılan önemli bir adımda 2004 yılında kurulan sosyal
paylaşım platformu Yonja.com’du. Pek çok üye edinen Yonja kayda değer reklam gelirleri de
elde ediyordu, daha gelişmiş sosyal ağlar ortaya çıktıkça hâlen yayında olmasına rağmen eski
popülerliğini kaybetti.
Sosyal medya tarihçesi kronolojik olarak incelediğimizde bugün günlük hayatımızın
içine giren ve her işimizi hallederken başvurduğumuz bir araç olarak hayatımızın önemli bir
parçası hâline gelen sosyal medyanın ne kadar hızlı geliştiğini görebiliyoruz.
Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri gün geçtikçe büyürken ileride nasıl bir gelişme
göstereceğini tahmin etmek gerçekten pek kolay değil.
Sosyal medya tarihçesini kronolojik olarak sıralarsak;
1971- İlk E-Posta Gönderildi
92

1974- BBS(Bulletein Board System) Telefon hatları kullanılarak iki kullanıcı arasında
ilk veri transferi yapıldı.
1978- İlk Web Tarayıcısı Örnekleri USENET aracılığıyla dağıtıldı. İlk Online Bülten
Listesi örenekleri hayata girdi.
1979- Ticari Online Servisler COMPUSERVE ve THE SOURCE yayına başladı. Özel
network alanında indirilebilir dosyalar,programlar ve mesaj boardları sağlayan servislerin
öncüsü oldular.
1994- İlk Network Sosyal Sitesi GEOCITIES kuruldu. Kullanıcılar kendi içeriklerini
altı adet şehire göre girebiliyorlardı.
1995- THEGLOBE.COM kullanıılarına içerik paylaşımı ve kendi ilgi alanlarındaki
insanlarla iletişim kurma deneyimi kazandırdı.
1996- ICQ yayın hayatına başladı.
1997- AOL Anlık Mesajlama yazılımı yayınlandı.
1997- SIXDEGREES.COM kullanıcılarının profil oluşturmasını ve arkadaş listelerini
yayınladıkları site yayın hayatına başladı.
1988- İlk IRC istemci ve sunucu yazılımı yazıldı.
2000- ilk sosyal ağ siteleri de dahil olmak üzere internetin büyümesiyle yıllardır
körüklenen .com balonunun patlaması web girişimcilerini iş başına göndermiş oldu.
2001- WIKIPEDIA kuruldu. Kullanıcılarında makale girebildiği internetin özgür
ansiklopedisi yayın hayatına başladı.
2002- FRIENDSTER arkadaş çevrelerinin internette buluştuğu üç ayda üç milyon
kullanıcı sayısına ulaşan site yayın hayatına başladı.
2004- Daha önce birkaç tane sosyal medya sitesi olmasına karşın the Facebook
Harvard öğrencilerine ilk kez bu yıl tanıtıldı.
MySpace de aynı yıl tanıtıldı ve çok kısa sürede bir milyon kullanıcıya ulaştı.
Digg insanların internette bulduğu haberleri paylaşmasu için sosyal haber sitesi olarak
kuruldu.
Flickr imajlara ev sahipliği yapan bir site olarak tanıtıldı. Flickr’a fotoğraflarınızı
yükleyebilir ve toplulukla paylaşabilirsiniz.
LinkedIn profesyoneller için kurulan bir sosyal ağ olarak bir önceki sene kurulmuştu
ve yoluna devam ediyordu.
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2005- The Facebook, Facebook olarak anılmaya başlandı ve lise versiyonu da ortaya
çıktı. Daha sonra limitlerini kaldırarak bazı büyük şirketlerin çalışanlarına üyelik verdi.
Şubat ayında YouTube.com aktif hâle getirildi ve “Me at the Zoo” (Ben, hayvanat
bahçesindeyken) 23 Nisan tarihinde ilk video olarak yüklendi.
Reddit kullanıcıların kayıt olarak içerik ve paylaşımda bulunabileceği bir sosyal
medya ve haber sitesi olarak tanıtıldı.
2006-Twitter tanıtıldı. 140 karakter limiti hayatımıza girdi.
En çok ziyaret edilen site MySpace oldu. Ancak 13 yaş ve üstü herkesin geçerli bir
email adresi ile üye olabildiği Facebook kısa süre içinde zirveye oturdu.
2007- Tumblr bir microblogging sitesi olarak tanıtıldı ve iki hafta içinde 75,000
kullanıcıya ulaştı.
2008- Facebook MySpace’i geçerek en çok ziyaret edilen site olmaya devam etti.
Sosyal medya başkanlık seçimlerinde kilit rol oynadı.
2009- Pinterest kuruldu fakat 2010 yılına kadar resmi olarak tanıtılmadı.
Facebook “Beğen” butonunu kullanmaya başladı ve içeriğin değerine karar veren bir
ölçütü devreye soktu.
Foursquare konum temelli bir sosyal ağ sitesi olarak kuruldu fakat sınırlı geçerliliğe
sahipti.
2010- Instagram Pinterest ile birlikte sahneye çıktı.
Google, Gmail ile entegre çalışan bir sosyal ağ sitesi olan Buzz’ı tanıttı.
Foursquare tüm konumlardan check-in yapmayı mümkün kılan değişiklikler yaptı.
2011- Google+’a yoğunlaşılması için Buzz’dan vazgeçildi.
Google+ yalnızca davet yoluyla tanıtıldı.
Pinterest gördüğü ilgiyi artırdı. Sitenin trafiği 2011 yılında %429 artış gösterdi.
Google+ herkese açıldı. Davet koşulu ortadan kaldırıldı.
Snapchat belli bir süre limiti dahilinde görülmek üzere kullanıcıların arkadaşları ile
fotoğraf ve video paylaşmasına olanak sağlayan bir site olarak tanıtıldı.
2012- Vine video paylaşım servisi kuruldu ve Twitter tarafından tanıtıldı.
Facebook bir milyar kullanıcıya ulaştı.
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Pheed tanıtıldı.
Sulia belli konulara abone olmayı ve bağlanmayı sağlayan bir sosyal ağ olarak
tanıtıldı.
Thumb kitle kaynaklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan bir sosyal medya ağı olarak
ortaya çıktı.
2013- Medium bir blogging platformu olarak tanıtıldı.
Kleek Facebook içerisinde en yakın arkadaşlarınızla özel bir ağ oluşturulması amaçlı
bir sosyal ağ olarak ortaya çıktı.
Viddy video bazı sosyal medya paylaşımları yapılabilen bir web sitesi.
2014- Atmospheir bir sosyal medya bağlantı yöneticisi ve kişisel bilgilerinizi
profesyonellerden ayırıyor. Her bir bağlantınıza ayrı her şeyin listelendiği ayrı bir ID
veriliyor.
Learnist ise Pinterest’in çok içerikli versiyonu olarak ortaya çıktı. Burada video,
makale, imaj ve webinar bulabilirsiniz.

6.2. Sosyal Medya ve Markalar
Sosyal medya insanların hayatına daha çok girdikçe, eski mecralara olan ilgide
yavaşça azalmaya başladı. Son olarak Facebook’un 1 milyar üye sayısını geçmesi, artık bu
alanın ne kadar ciddi bir alan olduğunu kanıtladı. Durum bu şekilde olunca dünya çapında
markalarda, televizyon ve yazılı basına ayırdığı reklam bütçesinin yanına birde sosyal
medyayı eklemek zorunda kaldı. Küresel şirketlerin tamamına yakını Facebook, Twitter gibi
sosyal ağlarda birer hesap açtı. Markalar önceleri bu alanı nasıl kullanacağını tam olarak
kavrayamadılar fakat zaman geçtikçe bu acı tecrübeleri onlara yol gösterdi. Markaların
yaşadığı kötü tecrübeler, sosyal medyanın ciddi bir alan olduğunu ve bu işin ciddi bir şekilde
yapılması gerektiğini hem onlara hem de bizlere öğretti. Sosyal medya süreci sürekli
yenilenme ve takip gerektirmektedir, iyi yönetilmediği zaman marka ve kişilere katkı değil
zarar getirir.

6.3. Geleneksel Medyadan Farkları
Sosyal medya gazete, televizyon, radyo gibi geleneksel medyadan farklıklar
gösterirler. Genellikle geleneksel medya enformasyonun yayınlanması için belirli kaynaklara
ihtiyaç duyarken, bilgiyi yayınlamak veya erişmek için sosyal medya daha masrafsızdır ve
erişim araçları herkese açıktır, medya içeriğini bireylerin kendisi de oluşturabilir ve
yayınlayabilir. Bir matbaa yatırımı veya TV yayını yapmak için zorunlu olan lisansa ihtiyaç
duyulmaz.
Geleneksel medya genellikle “konvansiyonel” veya “eski” medya olarak tanımlanır.
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Sosyal medya’nın ve geleneksel medyanın ortak taşıdığı bir karakteristik özellik,
küçük veya büyük kitlelere ulaşabilmeleridir; örneğin, hem bir blog yazısı hem de bir
televizyon programı sıfır kişiye de ulaşabilir milyonlarca kişiye de ulaşabilir. Sosyal medya
ve geleneksel medya arasındaki farkları tanımlamaya yardımcı olacak özellikler kullanılan
yönteme göre farklılıklar gösterebilir. Bu özelliklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
1.
Erişim - Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin
genel bir kitleye erişebilmesine olanak tanır.
2.
Erişilebilirlik - Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel
şirketlerin ve hükûmetlerin sahipliğindedir; sosyal medya araçları genel olarak herkes
tarafından az veya hiç maliyetle kullanılabilir.
3.
Kullanılırlık - Geleneksel medya üretimi çoğunlukla uzmanlaşılmış yetenekler
ve eğitim gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için bu geçerli değildir veya bazı durumlarda
yetenekler tamamen değişmiş ve yenidir, yani herkes üretimde bulunabilir.
4.
Yenilik - Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı (günler,
haftalar, hatta aylar) anında etki ve tepkisi olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun
olabilmektedir (Tepkilerin zaman aralığına katılımcılar karar verir). Geleneksel medya da
sosyal medya uygulamalarına adapte olmaktadır, dolayısıyla yakın zamanda bu farklılık
ortadan kalkacaktır.
5.
Kalıcılık - Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez (bir dergi
makalesi basıldıktan ve dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılamaz), oysa
sosyal medya yorumlar veya yeniden düzenlemeyle anında değiştirilebilir.
6.
Özgürlük - Geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki belki en önemli fark
özgürlüktür. Geleneksel medya hükûmetlerin ve reklam verenlerin baskısı altındadır ve
özgürce yayın yapamaz. Sosyal medya ise kolay erişilebilir, herkes tarafından eşit düzeyde
müdahale edilebilir, global bir platform olduğundan çok daha özgürdür.

6.4. Sosyal Medyanın Topluma Etkileri
Sosyal medyadan sonra insan hayatında birçok şey değişmeye başladı. Sosyal
medyada varolan içerik kullanıcı tarafından oluşturulduğundan yaratıcılık önem kazanmaya
başladı ve katılım çağı doğdu. Medya'nın içeriğini üreten ve medyayı izleyen arasındaki katı
ayrım ortadan kalktı. Bu oluşuma bağlı olarak değişim hızı arttı. İnsanlar için inovatif olmak
ve yeniliklerde başı çekmek önem kazandı. Gerçekler değil fikirler önem kazandı, objektif
olmak değil içten olmak önemli hâle geldi.
Sosyal medya yeni bir ilişkiler ağı ve iletişim jargonu ortaya çıkardı. Bir müstear
ismin arkasına saklanmış olmanın verdiği özgüven bireylere muazzam bir ifade özgürlüğü
bahşetmiş, insanlar bilinçaltının derinliklerinde mahsur kalmış duygu ve düşünceleri
rahatlıkla ifade edebilir hâle getirmiştir. Ancak bunun yanında mahremiyet duygusunu
köreltme gibi birtakım olumsuz özelliklerinden de bahsedilmektedir.
96

Ebeveynlerle çocukları arasındaki iletişim yönü değişti. Ebeveynler şimdiki teknolojik
şartlara yakın şartlarda doğan çocuklarının öğrenme hızlarına yetişemedikleri için bazı şeyleri
çocuklarından öğrenmeye istekli hâle geldiler. Bu öğrenme sonucunda sosyal medyaya daha
yatkın hâle gelen ebeveynler, çocuklarıyla sanal ortamı paylaşmaya başladılar ve çocuklarının
arkadaş çevrelerini de bu yolla daha yakından tanıma olanağına kavuştular.
Sosyal medyanın gelişmesiyle, eğitim alanında yenilikler yapılması zorunlu hâle geldi.
Web 2.0'a doğan çocukları eğitebilmek için yeni yöntemler oluşturulması ve bu yöntemlerin
yeni şeyler öğretmesi gereksinimi doğdu. Sosyal medya ile okullar duvarlar arasında
kalmaktan kurtuldu. Eğitimde Web 2.0 ile geliştirilen yeni teknikler kullanılmaya başlandı.
Sosyal medya kullanımında içerik ekleyen her birey eşit olduğundan demokrasi
fikrinin insanların kafasına yerleşebilmesi için uygun ortam sağlanmaktadır. Bu sayede sosyal
medya platformlarının kullanıcıları özgürce fikirlerini aktarabilme imkânı bulmaktadır. Bu
durum, kişilerin internette öne sürdükleri düşüncelere, paylaşımlara, tanıdıkları olsun olmasın,
diğer kişilerin yaptıkları yorumlar ve geribildirimlerle bir sosyal etkileşim ortamı ve giderek
sanal cemiyetler oluşturmaktadır. Batı dünyasının sürekli olarak teknolojik gelişmeleri
demokrasiyi yaygınlaştırıcı araçlar olarak pazarlaması, baskıcı rejimlerin internet üzerindeki
faaliyetlerini sadece internet sitelerini kapatmak veya internet sitelerine erişimi yasaklamaktan
çıkarıp, sosyal paylaşım sitelerini protestocuları takip etmekten tutun, kendi propaganda
sitelerini kurmaya kadar genişleyen bir yelpazede pozisyon almaya yöneltebilmektedir.
Kullanıcının yarattığı içerik, sosyal medyada yayınlanan her içeriğin eninde sonunda
halka mal olması ve çıkar grupları tarafından kullanılabilir hâle gelmesi sosyal medyanın
tartışmalı konularından biri hâle gelmektedir. Bunun farkında olmayan insanlar özel
hayatlarını sosyal medyada yayınlamaya devam ettikçe “özel hayatın röntgenlenmesinin”
sıradan ve kabul edilebilir bir hâl alması yani özel alanlara ait olanların kamusal alanda
yeralması ve iletişimin bu yeni hâlinin “kimliksiz kişilikler”i oluşturması sosyal medyada
içeriği oluşturan ve izleyici konumunda olanların aynı bireyler olabilmesi geleneksel medyaya
göre getirdiği yeniliklerdir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1)

Sosyal medyanın ortaya çıkışı gündelik hayat pratiklerimizi nasıl etkilemiştir?

2)
Sosyal medya kitle iletişim araçları arasında demokratikleşme perspektifinden
baktığımızda nasıl bir araçtır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal medya kullanımında içerik ekleyen her birey eşit olduğundan demokrasi
fikrinin insanların kafasına yerleşebilmesi için uygun ortam sağlanmaktadır. Bu sayede sosyal
medya platformlarının kullanıcıları özgürce fikirlerini aktarabilme imkânı bulmaktadır. Bu
durum, kişilerin internette öne sürdükleri düşüncelere, paylaşımlara, tanıdıkları olsun olmasın,
diğer kişilerin yaptıkları yorumlar ve geribildirimlerle bir sosyal etkileşim ortamı ve giderek
sanal cemiyetler oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.İlk e-posta hangi yıl gönderilmiştir?
a. 1968
b. 1969
c.1970
d. 1971
e. 1972

2.1994 yılında kurulan ve ilk network sosyal sitesi olma özelliğini taşıyan aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Geocities
b. Facebook
c. Linkedin
d. Friendster
e. Sixdegrees.Com
3.Takma isimler kullanarak, kullanıcıların tanımadığı kişiler ile iletişim kurmasını sağlayan
1995 yılında kurulan site hangisidir?
a. MIRC
b. Facebook
c. LinkedIn
d. Friendster
E. Sixdegrees.com

4. ‘Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve hükümetlerin
sahipliğindedir; sosyal medya araçları genel olarak herkes tarafından az veya hiç maliyetle
kullanılabilir’ yargısı sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki farklar açısından
değerlendirildiğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?

a.
b.
c.
d.
e.

Erişilebilirlik
Yenilik
Kalıcılık
Hepsi
Hiçbiri

5. Kullanıcıların makale girebildiği internetin özgür ansiklopedisi hangisidir?
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a. Compuserve
b. Wikipedia
c. The Source
d. Facebook
e. LinkedIn

6. Facebook ilk olarak hangi üniversite öğrencilerine tanıtılmıştır?

a.
b.
c.
d.
e.

Harvard
MIT
Oxford
Princeton
Yale

7. Konvansiyonel medya terimi hangi medya için kullanılır?

a.
b.
c.
d.
e.

Yenil medya
Sosyal medya
Geleneksel medya
Internet tabanlı medya
Sosyal ağlar

102

7. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MEDYA ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İletişim alanında teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan araçlar ve süreçler
üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular?
1)
Değişkenliğin yüksek olması hangi iş sektörleri için olumlu, hangileri için
olumsuzdur? Bunları nasıl kıyaslarsınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Teknolojik ilerlemelerin
medya üzerindeki etkisi

Analog ve sayısal teknolojiler
arasındaki farklılıklar ve
getirdiği yeniliklerin
öğrenilmesi

Metinler ve örnekler ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır
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Anahtar Kavramlar


Analog medya



Dijitalleşme



Sayısal medya
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Giriş
Yeni medya iletişim alanında kökten değişimler getirerek analog medyayı dijital
temsile çevirmiştir. İnternet istenilen her veriye eşit hızda ulaşılmasını mümkün kılmakta,
dijital olarak kodlanan veriler sayısız kere çoğaltılabilmekte, farklı medya türleri bilgisayarda
gösterilebilmektedir. Manovich yeni medyanın ayırt edici 5 prensibini sayısal temsil,
modülerlik, otomasyon, değişkenlik ve kültürel kod çevrimi olarak belirlemiştir. Sayısal
temsil tüm yeni medya ürünlerinin sayısal kodlardan oluşması anlamına gelmektedir. Bu belli
algoritmalarla görüntüden sesin çıkarılabilmesi, kontrastın değiştirilmesi gibi imkânlara
olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla medya artık programlanabilir hâle gelmiştir.
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7. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MEDYA ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
İletişim araçlarının gelişmesi, Avrupa’da 19. yüzyılın ortalarında Sanayi Devriminin
başlamıştır. Sanayi Devrimi’yle yapılan yeni buluşlar kitle iletişim araçlarının icat edilmesine
ve gelişmesine de önayak olmuştur. 1840 yılında fotoğrafın bulunuşu ve sonrasında
sinemanın icadına giden yolda bulunan diğer kitle iletişim araçları ve sinema medya
izleyicisinin ortaya çıkarmıştır. Sanayi Devrimi, toprağa yani tarıma ve insan gücüne dayalı
bir ekonomiden, makinelerin ve buna bağlı olarak seri üretime bağlı bir ekonomik yapıya
geçmeyi sağlamıştır. Çeşitli alanlarda yapılan icatlar, teknolojinin gelişmesini sağlayarak
gerek ekonomik gerekse kültürel alanlarda değişimlere sebep olarak, insanlık tarihinin önemli
yükselişlerinden biri gerçekleştirmiştir. Sinema boş zamanlarını değerlendirmek isteyen işçi
sınıfının boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenmek için yaptığı bir etkinlik hâline gelmişti.
Teknolojik açıdan demir ve çelik metallerinin temel madde olarak kullanıldığı, kömür, buhar
makinesi, elektrik, petrol, içten patlamalı motorların ortaya çıkışıyla beraber dokuma tezgâhı
kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Demir yolu, otomobil, telgraf aracılığıyla coğrafi
uzaklıklar yakınlaşmaya başlamıştır. Sanayi devrimiyle yeni bir yaşam düzeni de oluşmaya
başlamıştır. İş bölümünün derinleşmeye başlaması, ekonomik değişimle gelir dağılımının
geniş kitlelere yayılması sermayenin topraktan, fabrikaya doğru yön değiştirmesi ve belli
saatler içinde fabrikalarda çalışan insanlar için çalışma zamanı ve boş zaman ayrımını ortaya
çıkarmıştır. Boş zaman demek kişini aylak kalması anlamına geliyordu. Boş zamanda kişinin
tüketim yapması ve kazandığı parayı fabrikalarla seri üretime geçen ekonomiye yeniden
vermesi söz konusuydu. İşçi sınıfı tüketim yapmaya en uygun kesimdi, tüketim sadece yemeiçme tüketimi değil eğlence ve dinlenme alanlarında da yapılan tüketimdi. Böylelikle kitle
iletişim araçlarının yarattığı imkânlar insanların bir araya gelerek kamusal bir alan
yaratılmasını sağlamıştır (Kılıç 2008; 16-20).
Sanayi Devrimi’nden sonra, insanlar tek başlarına oldukları ortamlar yerine toplu
olarak bulundukları ortamların oluşmasını sağlamıştır. Birden çok insanın bir araya gelerek
oluşturdukları güç, Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkıp toplumu etkileyen önemli bir
olgudur. Siyasette ki liberalizm anlayışı, bilimsel gelişmeler ve sanayileşme insanların bir
araya gelmesini ve bunun sonucunda da doğal ortamlar yaratılmasına sebep olmuştur.
İnsanların bir araya gelerek güç oluşturmaları iki farklı açıdan değerlendirilmektedir; insanlar
tek başına olmak yerine başka insanlarla aynı mekânlarda olmayı tercih etmektedir. Bunu
kalabalık olarak açıklamak mümkündür. Kalabalık tek tek insanların düşüncelerini ön plana
çıkarmayan onları yığın olarak yani başka bir değişle etkisiz sürü içgüdüsüne sahip bir
topluluk olarak kabul eden bir olgudur. Diğer açıdan bakıldığında, insanların aynı mekânı
paylaşmadan bir topluluk oluşturmasıdır. Sanayi Devrimiyle insanların ilk defa aynı mekânı
paylaşmadan, fiziksel bir ilişkiye girmeden bir güç oluşturmaya başlamışlardır. Bu da kitle
olgusu olarak açıklanmaktadır. Kitle, belirli bir coğrafi alana yayılmış insanlar bütünüdür.
Böylelikle bu yüzyılda kalabalık ve kitlenin farklılığı ortaya çıkmıştır (Kılıç 2008;38).
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Avrupa’da 16.yüzyılın başlarında Protestanlığın yayılmasında Gutenberg’in icad ettiği
matbaanın çok önemli bir rolü olmuştur. Matbaanın sağladığı iletişim imkânları fikirlerin
yayılmasında ve kitlelerin yönlendirilmesinde kullanılan ilk araç olarak kabul edilebilir. Yine
aynı şekilde 1968 yılında başlayan öğrenci hareketleri de kitle iletişim araçlarının etkisiyle
herkesin kendini gündeme eklemlendirmesini mümkün kılmıştır.
Yeni medya teknolojilerinin ortaya çıkışı, iki ayrı koldan ilerleyen bilgisayar ve medya
teknolojilerindeki tarihsel gelişmelerin bir araya gelmesiyle mümkün olmuştur. Lev
Manovich yeni medyanın ortaya çıkışını hazırlayan gelişmeleri 1830’lara kadar geriye
götürmektedir. Bu süreç Charles Babbage’in “analitik makine” ve Louis Daguerre’in
“dagerotip”i icadıyla başlayarak, 20. yüzyılının ortasında modern dijital bilgisayarın
geliştirilmesine kadar devam etmiştir. Sanayi Devrimi, insanların kırsal kesimden kentlere
akın etmesine, yani kentleşmenin doğmasına ve kentlerde burjuva sınıfının oluşmasına yol
açmıştır. Bu gelişme insanların daha çağdaş yaşama konusundaki gereksinimlerini artırmıştır.
İşte bu toplumsal gelişme, teknoloji alanında da önemli buluşların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Ampulün icadı, elektriğin teknolojik gelişmeler sürecinde kullanılmaya başlanması,
telgraf, telefon ve radyonun icadı, buharlı makinelerin kullanılması bu dönemlere
rastlamaktadır. Ayrıca matbaanın icadı ve matbaa makinelerinde buharlı sistemin kullanılması
gazete basımında önemli bir dönemin başlamasına da yol açmıştır. İletişim teknolojilerindeki
gelişmeler, bilimsel çalışmalar ve buna bağlı genel teknolojik buluş ve yeniliklerle sürmüştür.
Telgraf, telefon, telsiz, radyo, faks, teleks, internet gibi araçların iletişim sektörüne girmesi ile
bu alanda önemli atılımlar meydana gelmiş, medya kuruluşları da bu araçları geniş ölçüde
kullanarak, içerik, sayfa adedi ve tirajlarını artırma olanağına kavuşmuşlardır (Yapar 2004).
Telefon, bilgisayar ve uydu teknolojisinin hızla gelişimi habercilik alanındaki engelleri
de ortadan kaldırmıştır. Portatif bilgisayarlarla birlikte muhabirlerin yine de güvenilir telefon
hatlarına ihtiyaçları bulunmaktadır. Tüm dünyadaki telefon hizmeti ağı bir felaketle kolayca
tahrip olmaktaydı, ancak uydu telefonları sayesinde artık böyle bir tehlike bulunmamaktadır.
Telefon ağlarında bir doğal felaketle birlikte meydana gelecek kesintiyi, uydu telefon
bağlantısı ortadan kalkıyor, deprem, sel, hortum, gibi doğal felaket haberlerinin tanıdık
cümlesi “haber alınamıyor” artık tarihe oluyordu (Rigel’den Akt Yapar, 2004). Televizyon ise
medya kuruluşları arasına katılan 20. yüzyılın ilk yarısındaki önemli teknolojik gelişme olarak
kendisini göstermiştir. Bu gelişmeler internet teknolojisinin ortaya çıkışı ve çağımıza
damgasını vuran bilgisayar ve internet, iletişim süreçleri ve medyanın kökten değişimine
neden olmuştur. Sanayi ve teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmeler, medya
kuruluşlarının gelişmesine yol açarken, gazetecilik alanında da sanayileşmenin ilk adımları
atılmıştır.
19. yüzyıl başlarında kentleşmenin giderek yaygınlaştığı ve burjuva sınıfının topluma
hâkim olduğu dönemlerde, telgraf gazetelerin daha hızlı hazırlanması, demiryolu gazetelerin
halka ulaştırılması, radyo ise haber ve bilgilerin geniş halk kitlelerine anında ulaşmasını
sağlama yolunda önemli araçlar olarak ortaya çıkmıştır. İletişimin güçlükle sağlandığı bu
dönemde birçok ülkede fiyatlarının pahalı olduğu görülmektedir. Gazete ancak sınırlı bir
seçkinler topluluğuna ulaşabilmekteydi. Ancak belirli bir vergi ödeyen yurttaşlara tanınan oy
110

hakkına sahip kesim gazete okuyabilmekteydi. Yani yalnızca burjuva sınıfını oluşturan kişiler
gazete alabilmekteydi. Gazete üretimi de oldukça yavaştı. En popüler gazete ancak bin nüsha
satabilmekteydi. Telgraf ve demir yolunun toplumun hizmete girmesiyle gazeteler de bu
olanaklardan yaralanmaya başlamışlardır. Böylelikle haberin toplanmasının, gazetelerin
içeriğinin daha hızlı oluşturulmasının ve yayın organlarının geniş halk kitlelerine ulaşmasının
yolu açılmıştır. Buna radyonun icadı da eklenince, iletişim alanında engellenemez bir gelişme
sağlanmıştır. Böylece demokrasinin temel öğesi olan halkın bilgilendirilmesi yolunda son
derece önemli adımlar atılmıştır. Haberleşme hakkı Anayasal güvence altına alınmıştır.
Kısaca iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle geleneksel habercilikten sanayileşmiş basına
doğru bir geçiş olmuştur. Basının sanayileşme sürecinde telgrafın bulunuşu ve demiryolu
ulaşımının gelişmesinin rolü büyüktür. Daha sonra radyo ve televizyon gibi iletişim
araçlarının gelişmesi de basının sanayileşmesinde önemli katkı sağlamıştır. Telgraf ve
demiryolu haberin iletimini, radyo haberin çok sayıda insana anında ulaştırılmasını,
televizyon ise habere görsel unsurun girmesini sağlamıştır (Yapar 2004).
Ortalama eğitim düzeyinin yükselmesi ve okuma-yazma bilenlerin oranının artması
insanları okumaya yöneltmiş ve gazeteler halk kesiminden okuyuculara daha fazla
yaklaşmışlardır. İki dünya savaşı arasındaki dönem radyonun bulunuşuna tanıklık etmiştir. O
zamana dek egemenliğini sürdürmüş olan yazı, radyonun bulunuşuyla bu iktidarı paylaşmak
zorunda kalmıştır. Radyonun doğurduğu rekabet ortamı ve radyonun II. Dünya Savaşı’nda iç
kamuoyunu yönlendirmede kullanılması iletişim araçlarının bir savaş oyununda ne kadar
tehlikeli bir silah olabileceğini göstermiştir. Televizyon ise başlangıçta radyonun bir uzantısı
olarak doğduysa da savaş başladığında ülkelerin işine yarayacak kadar gelişmiş değildi. Yıllar
geçtikçe televizyon ilerleme kaydetmiş ve evlere girmiştir.
Rigel iletişim teknolojilerini şu şekilde değerlendirmektedir;
Teknoloji dünyanın her tarafından haber alımı ve gönderimini mümkün kılmaktadır.
İki yönlü iletişim sayesinde ve iletişim uydularıyla kişisel bilgisayarlar arasında bağlantı
sağlanmakta ve haber tüketicileri pasif izleyicilerden farklı olarak bilgiyi kullanmaya
başlayacaklardır.
Teknik ilerlemeler sayesinde bilgi kaynaklarının potansiyel sayıları sınırsız
olmaktadır. İletişim ve bilgisayar teknolojisiyle bilim ortaklaşa bir çabanın içine girmektedir.
Kişisel iletişim ortamındaki etkinlik, genel olarak kitle iletişim araçlarını kontrol
altına alma eğiliminde olan hükûmetlere karşı bir güç olarak ortaya çıkmaktadır.
İletişim devrimi Batı’da, özellikle ABD, Japonya ve Batı Avrupa’da başlamıştır. Bu
bilgi toplumlarının hepsinin ortak özelliği zengin ve endüstrileşmiş kuzey yarım kürenin
ülkeleri olmalarıdır. Bu toplumların Üçüncü dünya ülkeleriyle aralarında zaten var olan
bilgiye sahip olma farklılığı teknolojik üstünlük ile daha da artmıştır. Yüksek derecede
endüstrisini tamamlamış olan Japonya, yeni teknolojiyi, örneğin Cezayir’den daha hızlı
kullanmaktadır. Bunun sonucunda Üçüncü Dünya ülkelerine karşı bir bilgi fazlalığının
yarattığı üstünlüğe sahip olmuşlardır. Daha yoksul ülkeler de yeni iletişim teknolojilerini
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kullanmak isterler ancak bunun için gerekli olan sosyal ve ekonomik temellerden
yoksundurlar. Pahalı elektronik sistemler yoksul ülkeler için ulaşılması zor teknolojilerdir.
Bu faktörler dünya üzerinde bazı şeylere sahip olanlar ile bunlara sahip olmayanlar
arasında derin uçurumlar yaratır. Bunun sonucunda çok büyük global sorunlar ortaya
çıkacaktır (Rigel, 1993: 65-166). Medya ve iletişimden söz ederken “liberal ve çoğulcu”
yaklaşımdan söz etmek gerekmektedir. Bu yaklaşım adını liberalizmden ve onun laissez-faire
laissez-passer (Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler) felsefesinden almaktadır. Liberal
çoğulcu yaklaşım toplumu, bütünüyle hiçbirinin hâkim olmadığı rekabet hâlindeki grup ve
çıkarlardan oluşan bir karmaşık yapı olarak görmektedir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak
medya kuruluşları hedef kitleye ulaşmak için büyük bir rekabet içine girerken, bir yandan da
sanayileşme sürecini tamamlamaya çalışmışlardır. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın
ortalarına kadar olan süreç içinde medya kuruluşları sanayileşme sürecini tamamlamışlardır.
Yeni medya iletişim alanında kökten değişimler getirerek analog medyayı dijital
temsile çevirmiştir. İnternet istenilen her veriye eşit hızda ulaşılmasını mümkün kılmakta,
dijital olarak kodlanan veriler sayısız kere çoğaltılabilmekte, farklı medya türleri bilgisayarda
gösterilebilmektedir. Manovich yeni medyanın ayırt edici 5 prensibini sayısal temsil,
modülerlik, otomasyon, değişkenlik ve kültürel kod çevrimi olarak belirlemiştir. Sayısal
temsil tüm yeni medya ürünlerinin sayısal kodlardan oluşması anlamına gelmektedir. Bu belli
algoritmalarla görüntüden sesin çıkarılabilmesi, kontrastın değiştirilmesi gibi imkânlara
olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla medya artık programlanabilir hâle gelmiştir. Manovich bu
özellikleri sosyolojik açıdan analiz ederek yeni medyanın endüstri ötesi toplumla paralel
özelliklere sahip olduğunu düşünmektedir. İki oluşum da fabrika sistemine ve mantığına;
standartlaşma ve yeniden üretim gibi özelliklere sahiptir. Hatta medya işleyişi endüstri sonrası
topluma da uyum sağlamış ve kitlesel standardizasyon yerine kişiselleştirme özelliğine göre
şekil almıştır. Yeni medyanın modülerlik özelliği bağımsız parçalardan oluşması anlamına
gelmektedir. Örneğin, internet pek çok web sayfasından; bunlar da fotoğraf, video, metin ve
sekmeler gibi başka unsurlardan meydana gelmektedir. Otomasyon özelliği yeni medyada pek
çok işlemin otomatik olarak gerçekleşmesine gönderme yapmaktadır. 19. yüzyılın başında
modern toplum fotoğraf makinesi, kamera, kayıt cihazı gibi medya yaratımını
otomatikleştiren teknolojileri geliştirmiştir. Bu icatlar sayesinde büyük miktarda medya
materyalinin birikmesiyle bunların saklanması ve düzenlenmesini sağlayacak bilgisayar
temelli yeni teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Değişkenlik özelliği yeni
medya objelerinin sayısal kodlara dayanması ve modüler olması sonucunda farklı
versiyonlarda var olabilmesi anlamına gelmektedir. Yeni medya mantığı endüstri ötesi
mantıkla paralel ilerlemektedir. İsteğe bağlı üretim ve zamanında teslim ilkeleri de bilgisayar
teknolojileri sayesinde işlemektedir. Medya veri tabanları, aynı verilerden üretilen farklı ara
yüzler, menü temelli etkileşim, hiper medya, web sitelerinin periyodik güncellenmeleri
değişkenlik prensibine örnek olarak gösterilebilir. Yeni medya için Manovich’in belirlediği
son prensip ise kültürel kod çevrimidir. Kültürel ürünlerin dijitalleşmesine gönderme yapan
bu prensip kültür-bilgisayar ilişkisi üzerine kurulu olduğundan bir sonraki başlıkta
değerlendirilecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1)

İletişim devriminin Batıdan başlamasının nedenlerini tartışınız.

2)
Teknolojik gelişmelerin sonunda ortaya çıkan dijitalleşme medyaya hangi
imkânları sunmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Teknoloji dünyanın her tarafından haber alımı ve gönderimini mümkün kılmaktadır.
İki yönlü iletişim sayesinde ve iletişim uydularıyla kişisel bilgisayarlar arasında bağlantı
sağlanmakta ve haber tüketicileri pasif izleyicilerden farklı olarak bilgiyi kullanmaya
başlayacaklardır. Teknik ilerlemeler sayesinde bilgi kaynaklarının potansiyel sayıları sınırsız
olmaktadır. İletişim ve bilgisayar teknolojisiyle bilim ortaklaşa bir çabanın içine girmektedir.
Kişisel iletişim ortamındaki etkinlik, genel olarak kitle iletişim araçlarını kontrol altına alma
eğiliminde olan hükûmetlere karşı bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. İletişim devrimi Batı’da,
özellikle ABD, Japonya ve Batı Avrupa’da başlamıştır. Bu bilgi toplumlarının hepsinin ortak
özelliği zengin ve endüstrileşmiş kuzey yarım kürenin ülkeleri olmalarıdır. Daha yoksul
ülkeler de yeni iletişim teknolojilerini kullanmak isterler ancak bunun için gerekli olan sosyal
ve ekonomik temellerden yoksundurlar. Pahalı elektronik sistemler yoksul ülkeler için
ulaşılması zor teknolojilerdir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sağladığı iletişim imkanları fikirlerin yayılmasında ve kitlelerin
yönlendirilmesinde kullanılan ilk araç olarak kabul edilir?

a.
b.
c.
d.
e.

Matbaa
Telefon
Sinema
Televizyon
İnternet

2. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

a.
b.
c.
d.
e.

Telgraf gazetelerin daha hızlı hazırlanmasını sağlamıştır.
Demiryolu gazetelerin halka ulaştırılmasını sağlamıştır.
Radyo haber ve bilgilerin geniş halk kitlelerine anında ulaşmasını sağlamıştır.
Fotoğraf sinemanın icadına bir adım daha yaklaşılmasını sağlamıştır.
Hepsi

3. Boş zaman kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

a.
b.
c.
d.
e.

Reform
Rönesans
Sanayi Devrimi
Birinci Dünya Savaşı
İkinci Dünya Savaşı

4. Boş zamanın ekonomik işlevi nedir?

a. Kişinin dinlenerek yeniden daha verimli çalışabilmesini sağlaması,
b. Kişinin tüketim yapması ve kazandığı parayı fabrikalarla seri üretime geçen
ekonomiye yeniden vermesi,
c. Kişinin yeme içme tüketimi yapabilmesi,
d. Rekabet eden firmaların çalışma hayatı içinde işçileri çekebilmek için başvurduğu bir yol,
e. Hiçbiri
5. İletişim devrimi hangi ülkelerde başlamıştır?
a.
b.
c.
d.

ABD, Japonya ve Batı Avrupa
Doğu Bloğu Ülkeleri
Üçüncü Dünya Ülkeleri
Güney Amerika Ülkeleri
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e. Kuzey Avrupa Ülkeleri
6. Lev Manovich’e göre, yeni medyanın ortaya çıkışını hazırlayan gelişmeler hangi tarihe
kadar geri gidebilir?

a.
b.
c.
d.
e.

1830’lar
1910’lar
1930’lar
1970’ler
Hiçbiri

7. Ampulün icadı, elektriğin teknolojik gelişmeler sürecinde kullanılmaya başlanması, telgraf,
telefon ve radyonun icadı, buharlı makinelerin kullanılması, gibi gelişmeler hangi kavramla
açıklanabilir?

a.
b.
c.
d.
e.

Reform
Rönesans
Sanayi Devrimi
Birinci Dünya Savaşı
İkinci Dünya Savaşı

8. Manovich’e göre yeni medyanın beş temel prensibinden biri “tüm yeni medya ürünlerinin
sayısal kodlardan oluşması” anlamına gelen …………..dir.

a.
b.
c.
d.
e.

Değişkenlik
Modülerlik
Otomasyon
Sayısal temsil
Kültürel kod çevrimi
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8. SOSYAL MEDYANIN KULLANIM ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal medya olarak adlandırdığımız yeni medya araçlarının özelikleri ve
sunduğu imkânlar öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal medya araçları hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

2)
Sosyal medya uygulamalarının getirdiği yararlar yanında olumsuz olabilecek
özellikleri var mıdır? Nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal medyanın kullanım Sosyal medya uygulamalarının
özellikleri
işlevi ve kullanım özellikleri
üzerine durulacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler ve örnek ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Blog



Websitesi



Podcast



Sosyal paylaşım siteleri



Web 2.0
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Giriş
Sosyal medya hangi amaçlarla, nasıl kullanılır, hangi uygulama hangi özelliklere
sahiptir? Bunları bilmek sosyal medyayı bir amaç dâhilinde kullanmak için önemlidir. Bütün
medya startejilerinde olduğu gibi amacın belirlenmesi, hedef kitle, nasıl bir mesaj
oluşturulması gerektiği aracın özelliklerini bilerek uygulanması gereken adımlardır. Bu
bölümde sosyal medyayı kullanmak için dikkat etmemiz gereken noktaları gözden
geçireceğiz.
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8. SOSYAL MEDYANIN KULLANIM ÖZELLİKLERİ
İletişim çizgisel bir süreçtir.
Bir mesajın bir kaynaktan bir kanal vasıtasıyla bir alıcıya iletilmesi sürecidir.
Kaynak (gönderici)________Mesaj___________Alıcı
Gönderici mesajı kodlayarak alıcıya gönderir.
Alıcı mesajın kodunu çözerek alır ve geri bildirimde bulunur.
Kitle İletişim Araçları
GELENEKSEL MEDYA
•

Gazete

•

Sinema

•

Radyo

•

Televizyon

YENİ MEDYA
•

Websiteleri

•

Video oyunları

•

CD-ROM ve DVDler

•

Bloglar

•

Podcast

•

Sosyal paylaşım siteleri(sosyal medya)

Hedef Kitle
Hedef kitle, iletişim kurup mesajımızı iletmek istediğimiz kişi ve kuruluşlardır.
Başka bir deyişle; “hedef kitle, yapılan tüm faaliyetlerin yönlendirildiği, bu faaliyetler
sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar” olarak
tanımlanırlar.
1. Dahili ve harici hedef kitleler
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Dahili hedef kitleler: Kuruluş içinde olan çalışanlar, yöneticiler, hissedarlar, yönetim
kurulu üyeleri vb.
Harici hedef kitleler: doğrudan kuruluşla bağlantılı olmayan basın, hükûmet,
eğitimciler, sosyal çevre, tedarikçiler, müşteriler vb.
2. Birincil, ikincil ve marjinal hedef kitleler
(Önem sıralamasına göre)
3. Savunanlar, karşıtlar ve fikrini söylememiş olanlar
Kuruluşu destekleyenler için inançları destekleyen iletişim yapılırken, değişen şüpheci
görüşler güçlü, ikna edici iletişimi gerektirir.
Bu bireyleri ayırt edebilmek ve tanımlamak mesaj akışı açısından önemlidir.
Kurulan iletişim stratejisinin uzun soluklu olduğu için kurumun nihai hedefleriyle
iletişim stratejisinin hedeflerinin uyuşması gerekir. Farklı hedef kitleler, farklı tepkiler verdiği
için, her bir kitle ile farklı iletişim kurulmalı ve o kitlelerin her birine hitap eden doğru
mecralar kullanılmalıdır.
Hedef Kitleyi Neden Belirlemeliyiz?
• Hedef kitlenin inanç, tavır, endişe, yaşam tarzı gibi karakteristik özellikleri
hakkında bilgi sahibi olmak, hedef kitleyi iletişim çalışmasının hedefleri doğrultusunda
eyleme geçirebilmek için gereklidir.
•

Nasıl bir mesaj oluşturacağımızı bilmek için hedef kitleyi belirlemek önemlidir.

• Twitter ve Instagram da yer almak dâhili hedef kitleler için kimlik ve kültürel
değerlere sahip çıkarak onlarla iletişimi canlı tutmak ve cemaatleşme algısı yaratmak için
önemlidir.
• Kuruma yabancı hedef kitleler içinse kendini tanıtmak ve çıkarlara uygun bir imaj
yaratmak için önemlidir.
Yeni Medya-Sosyal Medya
Bilgisayarların işlem gücüyle oluşturulan ve kullanılan olan ortamlara denir veya
internet tabanlı, internet teknolojileriyle oluşturulan medya.
Kullanıcısına veya hedef kitlesine etkileşim olanağı sağlar.
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Yeni Medya
• Coğrafi anlamda uzaklığın anlamını değiştirdi, zaman ve mekân farklılıklarının
iletişim engeli olması durumunu ortadan kaldırdı,
•

İletişimin sağlanmasında büyük bir artışı sağladı,

•

İletişimin hızının arttırılmasını mümkün kıldı, “anındalık” özelliğini medyaya

•

İnteraktif iletişimi güçlendirdi,

getirdi,

• Önceden ayrı ve bağlantı kurulamayan iletişimin farklı formlarının oluşmasında
katkı sağladı.
Sosyal Medya
Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn ,Instagram, Ekşisözlük, Pinterest, Vino vb.
• 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.
• Zaman ve mekân sınırlaması olmadan internet tabanlı paylaşımın, tartışmanın esas
olduğu bir insanî iletişim şeklidir.
Web2.0
•

Web 2.0 Vikipedi, Tumblr, flickr, Ekşi sözlük, pinterest, my space, arkadaşlık
siteleri gibi kullanıcıların diğer kullanıcılar için ziyaret ettikleri İnternet siteleri veya
kullandıkları programlardır.
3. Sosyal Medyanın Özellikleri(Twitter-Instagram)
•

Bu medyanın kullanıcıları hem üretici hem de izleyici konumundalar.

• Herkes kendi içeriğini oluşturup geleneksel ya da klasik medyaya ihtiyaç
duymadan kendini ifade edebilir.
• Karşılıklı etkileşim sağlaması. İçeriği oluşturanlarla izleyiciler arasında anında
oluşabilen bir iletişim süreci söz konusu, anında feedback ya da cevap alabilme özelliğini
taşıması.
• Sosyal ağlarda kullanıcılar zaman ve mekansal sınırlar olmaksızın birbirlerinin
ağlarına katılabilirler.
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• Satış yapmak ve müşteri edinmenin yanı sıra kişi ve kurumlar algı yönetimiyle
itibarlarını yükseltmek için kullanabilirler.
• Bilgi verici bir medya, kullanıcılar haberleri takip etmek için de haber
bloglarından çok sosyal medyayı kullanıyorlar.
•

Yazılı mesajların yanında görsel mesajların verilmesi de mümkün.

Hedef Kitleyle İletişimi Geliştirmek İçin
•

İletişim hedefleri konusunda açık olmak,

• İletişim hedefleri konusunda başarıyı yakalamak için hangi sosyal medya
kanallarının kullanılacağını değerlendirmek
•

Birden fazla sosyal medyada bulunmak,

• Eğer bir sosyal medya planı yoksa hedef kitleyi dinleyerek başlamak gerekir,
hedef kitlenin kurumun işleyişi, politikası hakkında ne söylediğine odaklanmak,
•

Kurum/kuruluşların hikâyesini paylaşmak,

•

Sahip olunan kaynaklar üzerinde durmak,

•

Seçilen sosyal medya ortamı üzerinde iletişimi geliştirmek,

•

Kurumun imajını ve yaratmak istediği algıyı ilgili ortamda yansıtmak,

•

Seçilen sosyal medya ortamında mutlaka kurumun web sitesine yer vermek,

•

Bloggerlar ile düzenli bir ilişki inşa etmek, (beğeni, yorum yapmak)

•

Güçlü bir görsel kimliğe sahip olmak,

•

Beklenti yaratmak,

•

Kurumla ilgili tüm istekleri tedarik etmek,

•

Hedef kitle ile iletişimi zenginleştirmek,

•

Online ve offline kaynakların entegre bir iletişim içinde olmasını sağlamak,

•

Paylaşılan içeriği sürekli olarak zenginleştirmek,

• Sosyal medya üzerindeki iletişimin sürekli olarak değerlendirilmesi ve
ölçümlenmesi gereklidir.
• Twitter ve instagram web siteniz ya da bloğunuz da ki yazıları tanıtmak için
önemli bir araçtır aynı zamanda. Bu üç yolla yapılabilir.
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• 1. Herbiri 120 karaktere kadar üç ya da dört genel görüş yazın. (Linke
tıklanmasını sağlayacak kadar bilgi)
•

2. Web adresiniz kısaltın (URL shortner) (bit.ly)

•

3. Dünyayla paylaşmak istediğiniz bir içeriğiniz varsa tekrarlayın ve paylaşın.

• Twitter’da mesajınızı mümkün olan en az kelimeyle yazmalısınız. 140
karakteriniz olduğundan en etkili biçimde ifade etmelisiniz.
• Mesajınızda 20 karakteri boş bırakırsanız, tweetiniz kısaltmadan retweet
edilebilir.
• Takipçilere önem vermek onlarla diyaloğu canlı tutmak gerekir, bu şekilde sizin
vermek istediğiniz mesaja ya da imajınızın oluşmasına onların da katkısı olacaktır.
4. Sosyal Medyada Varolmak
•

Gelen yorumlara ya da sorulara mutlaka cevap verilmeli.

• Twitter ve instagram genellikle insanların sabah ve akşam saatlerinde yoğun
olarak kullandıkları mecralar, dolayısıyla iletilerimizi bu saatlerde postalamak yerinde
olacaktır ve düzenli retweet ya da paylaşımlarda bulunmakta yine gönderilme saatlerine göre
ayarlanmalı.
•

Seçilen sözel ve görsel mesajlar birbirini tamamlar nitelikte olmalı.

• Hashtag kullanmak, dikkat çekmek istediğimiz konuyla ilgili ya da kurumumuzla
ilgili bütün görüşlere ulaşılmasını sağlar. Ayrıca attığımız tweetin ya da instagram mesajının
daha geniş kitleye ulaşması da söz konusu olacaktır.
•

Canlı etkinlikler düzenlemeli

•

Takipçilere soru sormak hem takip sağlayacaktır, hem de algıyı yönlendirecektir.

• Takipçi sayısı önemlidir, ancak amacımıza uygun nitelikli takipçilerimizin olması
daha önemlidir.
• Sözel ve görsel içeriğin oluşturulmasında çok dikkatli olunmalı, istemeyerek
yanlış anlamalara veya bir grubun incinmesine neden olabilecek ifadeler kullanabiliriz.
• Sosyal medyada en temel etken hızdır, dolayısıyla bu hız iyi haberin de kötü
haberin de yayılmasına aracılık eder. Sosyal medya kriz ortamları için idealdir.
• Twitter ve instagram’dan takipçilerimizi biz de takip edip ara sıra beğenelim,
övgülerimizi gösterilim.
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• Bağlantılarımızdan birinde diğerinin yardımına dokunacak bir ileti görürsek
paylaşalım.
•

Topluluğun bağlantı merkezi olmak önemlidir.

• Kurumunuzla ilişkili sayfalar ve bağlantılarla nasıl görünmek istediğinize
yardımcı olacak sayfalar seçin, beğenin.
• Twitter, instagram, facebook, web sayfası bunlar birer seçenek değildir. Hepsini
birden kullanmak gerekir.
• Sosyal medya her gün mutlaka belli bir zamanın ayrılmasını gerektirir. Belli
aralıklarla yapılan yorumlara bakmak ve gerekiyorsa cevap vermek gerekir. Düzenli
güncelleme gerekir.
• Çünkü sosyal medya akışkandır, her gün hareket eder ve değişir, yazı, ses,
fotoğraf, videodur. Güncel ve süreklidir.
• Rakiplerinizin ya da benzer işi yapanların çevrimiçi ortamda ve sosyal medyada
nasıl yer aldıklarını inceleyin.
•

İnternet hakkında bilmediklerinizi öğrenmek için zaman ayırın.

• Kendi düşüncelerinizi, kendi kelimelerinizle tweetleyin ve değer içeren bir mesaj
tweetleyin.
•

Sosyal medya hesaplarınızı birbirine bağlayın.

Sosyal Medyada Kriz
Sosyal medyada kriz iki şekilde çıkabilir;
•

1. Postalanan bir mesajın yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi,

• 2. Kurumun, kişinin ya da grubun yönetim şekli, politikaları nedeniyle olumsuz
tepkilere maruz kalması. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi ya da doğru olmayan
açıklamaların yapılması.
Bu nedenle sosyal medya kriz ekibinin buna hazır olması ve sürekli stratejiler
üretmesi gerekir.
• Yapılan olumsuz yorumlara ve eleştirilere karşı sabırlı olunmalı saygı sınırlarını
aşmadan cevap verilmeli.
• Konuyla ilgili yapılması gereken bir açıklama varsa yapılmalı, onun dışında sessiz
kalınmalı,
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• Saygı sınırlarını aşan, küfür ve hakarete varan yorumlar olabilir, bunlara
kesinlikle cevap verilmemeli.
Web Sitesi
•

Haberlerin diziliş sırası ve genel durum çok önemlidir.

• Bulmaca gibi olmamalı, site girenler hizmetleri, aktiviteleri, çalışmaları site açılır
açılmaz hemen karşılarında görebilmeliler.
• Zaman olarak fazla geriye gitmeden farklı içeriğe sahip en azından on haber siteye
girenler tarafından fark edilmeli.
•

Ana sayfada yer bulamayan çalışmaların “banner”lardan akması da önemli bir

nokta.
5.Sosyal Medya Bize Ne Sağlar?
• Görünür olmayı sağlar. Sosyal medya bir fırsattır, geleneksel medyaya ihtiyaç
duymadan siber dünyada oynamanız için size özel bir mecradır, tanınmanızı sağlar,
tanımanızı sağlar ve fayda elde etmenizi sağlar.
• İtibar sağlar. İtibarlı olmanın en önemli kriteri, hedef kitleye ve sosyal paydaşlara
yakın olmak ve iletişimi sürekli kılmaktır.
• İtibarı arttıran asıl faktörlerin insana saygı, yenilikçilik, yaratıcılık, katılımcı
yönetim, çevreye saygı, sosyal amaçlara hizmet gibi değerler olduğunu görüyoruz.
Profesyonel Sosyal Medyada Var Olma Planınız
•

Ne elde etmek istiyorum?

•

Kiminle etkileşime geçmek ve ilgisini çekmek istiyorum?

•

Tasarım için kiminle çalışacağım?

•

Sosyal medyadan ileti yayımlamak için bana kim yardım edecek?

•

Bu süreçten kim sorumlu olacak?

•

Profesyonel yardıma ihtiyacım var mı?

•

Her gün kaç saat bu işle meşgul olacağım?

•

Ne sıklıkla güncelleme yapacağım?

•

Hangi saat aralıklarında bu güncellemeyi yapacağım?

•

Hangi araçları kullanacağım?
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•

Ne tür değer içeren mesajlar vereceğim?
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1)

Sosyal medya olarak isimlendirdiğimiz araçlar hangileridir?

2)
Sosyal medya hangi amaçlar için kullanılabilir? Profesyonel kullanım için
nelere dikkat etmeliyiz?
3)

Hedef kitlemizi nasıl belirlemeliyiz?

4)

Mesaj postalarken genel olarak neleri gözönünde bulundurmalıyız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal medyada var olmak için yapmamız gerekenler, sosyal medya ortamlarında kriz
sürecini idare etmek, sosyal medyanın bize ne sağladığı gibi başlıkları öğrendik. Bununla
birlikte sosyal medyayı etkili ve bilinçli kullanıp bu kullanımlarımızdan profesyonel fayda
sağlamayı başarmanın yollarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.Kurumlar için Twitter ve Instagram gibi sosyal medyada yeralmak neden önemlidir?
a. Kurumların vitrin yaratmaları için önemlidir.
b. Hedef kitleyi tanımak için önemlidir.
c. Twitter ve Instagram da yeralmak dahili hedef kitleler için kimlik ve kültürel

değerlere sahip çıkarak onlarla iletişimi canlı tutmak ve cemaatleşme algısı
yaratmak için önemlidir.
d. Hedef kitle, mesaj ve iletişim kanallarını belirlemek için önemlidir.
e. Finansal planlamalar yapmak için önemlidir.

2. Hedef kitleyi belirlemek öncelikle neden önemlidir?
a. Nasıl bir mesaj oluşturacağımızı bilmek için hedef kitleyi belirlemek önemlidir.
b. Hedef kitlenin sayısal büyüklüğünü bilmek için.
c. Hedef kitlenin demografik yapısını bilmek için.
d. Hedef kitlenin özelliklerini bilmek için.
e. Hedef kitleyi nerede bulacağımızı bilmek için.

3. Kurumlar iletişim stratejilerini belirlerken hangisini dikkate almak durumunda
değillerdir?
a.
b.
c.
d.
e.

Hedef kitlenin büyüklüğünü
Mesajları
Hedef kitleyi
İletişim araçlarını
İletişim amaçlarını

4. Web 2.0’ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi
paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan
medya sisteminin genel adı hangisidir?
a.
b.
c.
d.

Facebook
Sosyal Medya
Pinterest
Vikipedia
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e. Multimedya

5. Hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir?
a. Bu medyanın kullanıcıları hem üretici hem de izleyici konumundalar.
b. Sosyal ağlarda kullanıcılar zaman ve mekansal sınırlar olmaksızın birbirlerinin
ağlarına katılabilirler.
c. Tek yönlü geri beslemesi olmayan iletişim sağlarlar.
d. Satış yapmak ve müşteri edinmenin yanı sıra kişi ve kurumlar algı yönetimiyle
itibarlarını yükseltmek için kullanabilirler.
e. Karşılıklı etkileşim sağlaması.

6. Hedef kitleyle iletişimi geliştirmekle ilgili hangisi yanlıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Birden fazla sosyal medyada bulunmak,
Kurum/kuruluşların hikayesini paylaşmak,
Seçilen sosyal medya ortamında mutlaka kurumun web sitesine yer vermek,
Sosyal medya hesaplarında hedef kitleyle dialoga geçmemek gerekir.
Online ve offline kaynakların entegre bir iletişim içinde olmasını sağlamak.

7. Dikkat çekmek istediğimiz konuyla ilgili ya da kurumumuzla ilgili bütün görüşlere
ulaşılmasını sosyal medyada nasıl sağlarız?
a.
b.
c.
d.
e.

Web sayfası kullanarak,
Canlı etkinlikler düzenleyerek,
Takipçilere soru sormak,
Hashtag kullanarak,
Takipçilerle dialog kurmak.

8. Hangisi sosyal medya hakkında doğru olmayan bir ifadedir?
a. Sosyal medya her gün mutlaka belli bir zamanın ayrılmasını gerektirir.
b. Sosyal medya akışkandır, her gün hareket eder ve değişir, yazı, ses, fotoğraf,
videodur.
c. Twitter, instagram, facebook, web sayfası bunlar birer seçenek değildir.
Hepsini birden kullanmak gerekir.
d. Kurumunuzla ilişkili sayfalar ve bağlantılarla nasıl görünmek istediğinize
yardımcı olacak sayfalar seçin, beğenin.
e. Sosyal medya kullanımı kolay bir mecradır, istenildiği zaman
güncellenebilir.
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9. SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ YARATTIĞI İÇERİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içerik oldukça geniş bir yelpazeye
yayılmaktadır. Yelpazenin bir ucunda, tüketicilerin ürün ve hizmetler hakkında kendi
aralarında yaptıkları konuşmalar yer almaktadır. İkinci adımda, tüketiciler ürün ve hizmetlerle
ilgili yazılı ya da görüntülü yorum ve değerlendirmeler hazırlayabilirler. Bir adım sonrasında
tüketiciler kendi hazırladıkları reklam videoları ya da görsellerle, ürünlerin tanıtımına ya da
kötülenmesine aracılık edebilirler. Yelpazenin diğer ucunda ise tüketicilerin doğrudan ürün ve
hizmetlerin geliştirilmesi ya da yaratımı sürecine dâhil olması yer alır. Bu geniş yelpaze
içinde kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin türlerini şu şekilde
sınıflandırabiliriz;

138

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sosyal medyada içerik kimler tarafından oluşturulur? Geleneksel medyadan
farklı yönleri nelerdir?
2)

İçerik oluşturmada hangi materyaller kullanılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal medyanın içerik
oluşumu

Sosyal medyanın, facebook,
twitter, bloglar, kullanıcılar
tarafından içeriği
oluşturulurken nelere dikkat
edilmesi gerektiği
öğrenilecektir.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

140

Anahtar Kavramlar


Gruplar



Metin



Kimlik



Sohbet



Konum
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Giriş
Kullanıcılar, tüketiciler ya da izleyiciler tarafından yaratılan sosyal medya içeriği
geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bir yanda tüketicilerin ürün ve hizmetler hakkında kendi
aralarında yaptıkları konuşmalar yer almaktadır. Sosyal medya uygulamaları üzerinden
tüketicilerin bir ürün hakkında konuşması veya tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili yazılı ya
da görüntülü yorum ve değerlendirmeler hazırlamaları söz konusu olabilir. Hatta tüketiciler
kendi hazırladıkları reklam videoları ya da görsellerle, ürünlerle ilgili olumlu ya da olumsuz
görüşlerini aktarabilirler veya yaşadıkları deneyimleri paylaşabilirler.
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9. SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ YARATTIĞI İÇERİK
Kullanıcılar, tüketiciler ya da izleyiciler tarafından yaratılan sosyal medya içeriği
geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bir yanda tüketicilerin ürün ve hizmetler hakkında kendi
aralarında yaptıkları konuşmalar yer almaktadır. Sosyal medya uygulamaları üzerinden
tüketicilerin bir ürün hakkında konuşması veya tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili yazılı ya
da görüntülü yorum ve değerlendirmeler hazırlamaları söz konusu olabilir. Hatta tüketiciler
kendi hazırladıkları reklam videoları ya da görsellerle, ürünlerle ilgili olumlu ya da olumsuz
görüşlerini aktarabilirler veya yaşadıkları deneyimleri paylaşabilirler. Bundan başka
kullanıcılar ya da izleyiciler bir ürünün veya hizmetin geliştirilmesi ya da yaratımı sürecine
katılabilirler.
Kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan
gruplandırabiliriz (Tuncer ve diğer. 2013;12-13):

içeriğin

türlerini

aşağıdaki

gibi

Metin: Amatör yazarlar hazırladıkları yazıları, makaleleri, hikâyeleri, romanları,
şiirleri ya da haberleri yayınlarlar. Kullanıcılar bazen mevcut bazı yazı ve hikâyeleri
değiştirerek ya da genişleterek yayınlarlar. Kullanıcıların var olan film ya da dizi karakterleri
için yeni hikâyeler yazarak, filmlerin ya da hikâyelerin akışını, sonlarını değiştirip ortaya
bambaşka hikâyeler çıkarttıklarını görüyoruz ki bu da kendilerinden bir değer katmaları
nedeniyle kullanıcı/tüketici tarafından yaratılan bir içerik hâline gelmektedir.
Fotoğraf ve görseller: Kullanıcıların çektikleri ve Internet’e yükledikleri dijital
fotoğraflardan veya kullanıcıların oluşturdukları ya da üzerinde değişiklik yaptıkları
görsellerden oluşmaktadır.
Müzik ve ses: Kullanıcılar, amatör müzisyenlerin hazırladığı bir ya da iki parçadan
oluşan kayıtları radyo programı tarzında hazırlanmış ses kayıtları (Podcast)ını
yayınlayabilirler. Bu tür içerik Podcast hizmeti sunulan sayfalarda, kişisel web sitelerinde,
bloglarda veya sosyal ağlar üzerinden sunulabilir.
Video ve film: Kullanıcılar tarafından oluşturulan ya da düzenlenen videolar üç
şekilde bulunabilir;
Birincisi, ev videoları olarak da adlandırılan kısa filmlerdir. İkincisi, daha önceden
çekilmiş görüntülerin birleştirilmesi ya da karıştırılması sonucu elde edilen videolardır.
Üçüncüsü ise, kullanıcıların kendi çektikleri videolar ile daha önceden var olan filmleri
birleştirdikleri hibrit formlardan oluşmaktadır. Bu türden içerik de yine video paylaşım siteleri
üzerinden, web sitelerinden, bloglardan ya da sosyal ağ sitelerinden paylaşılabilir.
Satın alım, seyahat ya da diğer bilgi gerektiren konularda sunulan görüş ve
öneriler: Paylaşımcı
Web 2.0 ortamının ortaya çıkarttığı belki de en büyük ama aynı zamanda içinde çok
farklı formları olan içerik türü, bu görüş ve önerilerdir. Kullanıcılar kendi görüş ve önerilerini
diğer kullanıcıların faydalanması için sunmaktadırlar ki bu durum aslında “ağızdan ağıza
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iletişim” olarak da adlandırılmaktadır. Kullanıcıların ya da tüketicilerin ürün ve hizmetlerle
ilgili değerlendirme ve yorumları ilk sırada yer almaktadır. Bu görüş ve öneriler diğer
kullanıcılar için çok önemlidir, böylece tüketiciler bir ürün hakkında, başka bir yerde
bulamayacakları, en ince detayları bile öğrenme şansı yakalarlar.

9.1. Kullanıcı Motivasyonları
Kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin oluşturulmasını tetikleyen farklı
motivasyonlar olabilir. İçeriğin türüne ve yayınlandığı ortama göre de bu motivasyonlar
farklılık gösterse de temel olarak tüketici motivasyonları 5 ana grupta değerlendirilebilir
(Tuncer ve diğer;2013;13);
Ekonomik getiri elde etme beklentisi: Kullanıcıların bir kısmı bu işten ekonomik
anlamda bir getiri elde etmektedir. Bu getiri kimi zaman reklam geliri, kimi zaman ise söz
konusu içerik için yapılan ödemelerden oluşabilir. Bundan başka, yeni iş fırsatları elde etmek,
kendi işlerinde ya da uzmanlık alanlarında bir statü kazanmak veya adını duyurmak amacıyla
da kullanıcılar içerik yaratabilmekteler. Bunlar da dolaylı yoldan ekonomik yarar sağlayabilir.
Kişisel arşiv: Kullanıcılar kendi yaşam deneyimlerini, fikirlerini ya da hatıralarını
arşivlemek üzere de bu tür içeriği yaratma isteğinde olabilirler. Örneğin, gezi ve tatil
fotoğraflarını paylaşmak, bir yemek sayfası açıp yemek tariflerini biriktirmek ya da bir
annenin bebeği için bir blog açıp onun gelişimini bu blog üzerinde arşivlemesi hep bu tür bir
motivasyona örnek oluşturmaktadır. Kullanıcılar aynı zamanda yaşamlarından kesitleri
çevreleriyle paylaşmak için de bu türden içeriği kullanmaktadır.
Eğlence ve zaman geçirme: Kullanıcılar eğlence amacıyla ya da boş zamanlarını
değerlendirmek için bu içeriği yaratmayı isteyebilir.
Bilgi yayma: Belli konularda diğer kişileri bilgilendirmek, uyarmak ya da onların
kararlarına yardımcı olmak amacıyla içerik yaratmak da bir motivasyon kaynağı olabilir.
İletişim kurma: Yeni insanlar tanıma ve onlarla iletişim kurmak ya da diğer
kullanıcılarla iletişim hâlinde olmak isteği de içeriğin yaratılmasında kullanıcıları motive
etmektedir.
Buna karşın motivasyonu olumsuz yönde etkileyen unsurlar da bulunmaktadır, bu tür
içeriği oluşturmanın fazlasıyla zaman alıcı olması, özel hayata ve mahremiyete yönelik
birtakım kaygılar, ilgi çekici içerik sunamama endişesi ve teknolojik yetersizlik korkusu gibi.

9.2. Kullanıcıların Yarattığı İçeriğin Ortaya Çıkışını ve Hızla Artışını
Kolaylaştıran Faktörler
Kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin bu denli hızlı artmasında sadece tüketici
motivasyonları etkili olmamıştır. Yaşanan bir takım teknolojik ekonomik sosyal ve yasal
değişimler, bu türden içeriğin ortaya çıkmasını ve hızla yayılmasını kolaylaştırmıştır. Bu
faktörler(Tuncer ve diğer;2013;14).
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Teknolojik Faktörler Genişbant bağlantıların yaygınlaşması, hard disk
kapasitelerinin ve işlem hızının artması, maliyetlerin düşmesi, içeriğin yaratımını ve
paylaşılmasını sağlayan teknolojilerin ortaya çıkışı. İçerik oluşturma, düzenleme ve
birleştirme için kullanılabilecek yazılımların sağlanması. Ses, fotoğraf ya da görüntü üretmek
üzere kullanılabilecek tüketici teknolojilerinin maliyetlerinin düşmesi ve kalitelerinin artması.
Profesyonel ve amatör içerik sayfalarının yükselişi.
Sosyal Faktörler Bilgi ve iletişim teknolojilerini iyi kullanabilen, kendini çevrimiçi
ifade etme isteği olan ve kişisel bilgilerini çevrimiçi ortamlarda paylaşmak konusunda daha az
çekimser olan genç nüfusun ortaya çıkışı. İnsanların kendilerini ifade etme ve yaratma
arzuları, daha fazla etkileşime girme isteklilikleri. Bu sosyal faktörlerin zaman içinde giderek
daha ileri yaştaki kullanıcılar arasında da etkili olmaya başlaması.
Ekonomik Faktörler İçeriğin yaratılması, düzenlenmesi ve barındırılması için
araçların artması ve maliyetlerinin düşmesi. Bu türden sitelerin kuruluşu için gerekli
sermayenin finansmanının (risk sermayesi veya diğer yatırım araçları sayesinde)
kolaylaşması. Genişbant Internet bağlantı maliyetlerinin düşmesi. Ticari kuruluşların (mobil
operatörler, telekomünikasyon hizmeti veren kuruluşlar, geleneksel medya yayıncıları, arama
motorları) kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin sağlanması konusuna daha fazla
ilgi duymaları ve “uzun kuyruk” ekonomisinin yükselişi.
İçeriğin paraya çevrilmesini sağlayan yeni iş modellerinin yükselişi.
Yasal Faktörler Daha esnek lisans ve telif hakkı uygulamalarının ortaya çıkması
(Creative Common lisence gibi). İçeriklerini korumaya yönelik kullanıcılara/tüketicilere
güvence sağlayan son kullanıcı lisans sözleşmelerinin ortaya çıkışı.

9.3. Kullanıcılar Tarafından Yaratılan İçeriğin Etkileri
Kullanıcılar tarafından yaratılan içerik konusunda OECD tarafından hazırlanan rapor,
bu tür içeriğin yarattığı ekonomik ve sosyal etkilere de dikkat çekmektedir(Tuncer ve
diğer;2013;15);
Ekonomik etkiler: Kullanıcılar tarafından yaratılan içerik, temelde ticari bir amaç
taşımasa da önemli ekonomik etkileri olmaktadır. Her şeyden önce, geleneksel anlamda
içeriğin üretim ve tüketim süreçlerini değiştirmektedir. İçerik üretimi ve paylaşımı için
oluşturulan yeni uygulamaların ortaya çıkışı bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ortaya
çıkan yeni ürün ve hizmetlerle pazar genişlemiştir. Dahası, ortaya çıkan yeni gelir modelleri,
pazara giriş maliyetlerinin çok yüksek olmaması ve karlılık için geleneksel ölçek
ekonomilerine gerek olmaması gibi özellikler sayesinde, sektör yeni oyuncuları kendine
çekmekte ve hızla büyümektedir. Bu büyüme sayesinde pazardaki istihdam olanağı da
artmıştır.
Sosyal etkiler: Ekonomi üzerindeki etkilerinin yanında Internet, medya üretimini
önemli ölçüde demokratikleştirmiştir. Bu durum, iletişim ve sosyal ilişkilerin doğası üzerinde
önemli değişimlere sebep olmaktadır. Enformasyonun ve bilginin kullanıcılar tarafından
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üretimi, dağıtımı ve yeniden kullanımı, kullanıcıların daha bağımsız ama aynı ölçüde
paylaşımcı olmalarına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte uzun kuyruk ekonomileri
sayesinde inanılmaz bir kültürel çeşitlilik ortaya çıkmaktadır. Kullanıcılar tarafından yaratılan
içerik politik ve sosyal söyleşiler için açık bir platform oluşturmakta, farklı düşüncelerin
özgürce ifade edilebildiği bir ortam yaratmaktadır. Bu içerik kullanıcılarına, büyük kurum ve
kuruluşları etkileme ve olayları değiştirme gücü vermektedir. Tüm bu olumlu etkilerine
karşın, içeriğin kalitesi, güvenlik ve mahremiyet, dijital ayrım ve kültürel parçalanma gibi
konular kullanıcılar arasında problemlere neden olmaktadır.

9.4. Sosyal Medya
Sosyal medya bir sosyal etkileşim ortamıdır. İnsanların diyalog kurup fikirlerini,
bilgilerini paylaşabileceği, üreticinin de, tüketicinin de kullanıcı olduğu, kullanıcının sürekli
iletişimde bulunduğu bir medya türüdür. Sosyal medyanın detaylı bir tanımı yapmak
gerekirse, temelleri Web 2.0 teknolojileri ve felsefesi üzerine kurulmuş olan, içeriğin
kullanıcılar tarafından yaratıldığı, paylaşıldığı, istendiği zaman üzerinde istenilen değişikliğin
yapıldığı Internet tabanlı uygulamalar olarak tanımlanabilir. Burada tekrar vurgulamamız
gerekirse geleneksel medyadan en büyük farkının medya içeriğini oluşturanların aynı
zamanda kullanıcılar olduğunu gördüğümüz bir yapıya sahiptir sosyal medya diyebiliyoruz.
Bu yapıyla Web 2.0 teknolojileri de geleneksel medya monologlarının, sosyal medya içinde
diyaloglara dönüşmesini sağlamaktadır. Sosyal medya, kullanıcılara düşüncelerini, fikirlerini,
eleştirilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sağlamıştır, ancak burada altına çizmek
gerekir ki bazı kullanıcıların kişilik haklarına saldırıda bulunan, saygı sınırlarını aşan ifadeler
kullanmaları da bu özgürlüğü zedelemektedir.
Sosyal medyanın geleneksel ya da eski medya türlerinden başlıca farkı; en az iki yönlü
ve eş zamanlı bilgi aktarımını sağlamasıdır. Sosyal medya, Internet’in ve akıllı telefonlar gibi
yeni iletişim araçlarının sağladığı imkânlarla zaman ve mekân sınırlamasını ortadan
kaldırmıştır. Eğlenceden eğitime, işten yardımlaşmaya kadar pek çok alanda hayatımızı
kolaylaştıran, destek sağlayan ve gündelik hayatlarımızı şekillendiren bir etkisi yaratmıştır.
Günümüzde sosyal medya; gittikçe büyüyen, gündemi belirleyen, bir ülkenin yönetimini
değiştirebilen, kararları etkileyen bir güç hâline gelmiştir. Sosyal medya denildiğinde,
insanların aklına ilk olarak Facebook, Twitter, Instagram vb. ortamlar gelmektedir, fakat
forumlar, sözlükler, bloglar, mikro-bloglar, yani fikirlerin, bilgilerin paylaşılıp tartışılabildiği,
fikir alışverişinin olduğu her mecrayı sosyal medya olarak tanımlamak mümkündür. Sosyal
medya platformlarını sınıflandırmak çok kolay bir iş olmasa da temelde sekiz ana başlık
altında toplamak mümkündür (Tuncer ve diğer. 2013;15-16);
Bloglar,
Mikrobloglar (Twitter),
Internet forumları (Google Grupları gibi),
İnceleme ve değerlendirme siteleri (Yelp gibi),
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Sosyal haber ve sosyal işaretleme siteleri (Digg, StumpleUpon, Pinterest gibi),
Sosyal ağ kurma siteleri (Facebook, LinkedIn, Google+ gibi),
Medya paylaşım siteleri (YouTube, Flickr, Slideshare gibi),
Sanal dünyalar (Second Life gibi).
Ancak, bunlar dışında da platformlar (Wikiler, Podcasting araçları vb.) bulunmakta ve
her geçen gün yeni sosyal medya araçları ortaya çıkmaktadır. Bu araç ve platformlar
dördüncü ve beşinci ünite içinde detaylı olarak ele alınmaktadır.

9.5. Sosyal Medyanın Yapı Taşları
Sosyal medya platformlarını oluşturan 7 temel yapı taşı bulunmaktadır. Bunlar;
kimlik, sohbet, paylaşım, konum, ilişkiler, itibar ve gruplar olmak sıralanabilir. Bu yapı
taşlarının hepsi her tür sosyal medyada bulamayabiliriz, bundan başka, bazı unsurların
diğerlerine göre daha baskın olduğu platformlar da mevcuttur. Bu yapı taşlarını bilmek, sosyal
medya platformunun hangi özelliklerinin daha baskın, hangilerinin daha geri planda olduğunu
görmemiz ve o platformu değerlendirmemiz için kolaylık sağlayan bir işlev görmektedir. Bu
yapı taşları şu şekilde sıralanabilir (Tuncer ve diğer. 2013;15-16).
Kimlik. Kimlik sosyal medya platformlarının önemli yapı taşlarından birisidir ve bir
sosyal medya platformu içinde kullanıcıların kimliklerini hangi ölçüde ortaya koyduklarını
ifade etmektedir. Kimliği ortaya koymaya yarayan bilgiler arasında isim, yaş, cinsiyet,
meslek, yaşanılan yer gibi bilgilerin yanı sıra kişinin düşünceleri, ilgi alanları, beğendikleri ya
da beğenmedikleri gibi, kullanıcının portresini yansıtan bazı bilgiler de yer almaktadır. Sosyal
medya platformları ve kullanıcılar, sunmak istedikleri kimlik bilgileri konusunda farklı
uygulamalara sahiptir. Örneğin, bazı kullanıcılar kendi isimlerini kullanarak, pek çok kişi de
takma adlarla paylaşım yapmayı tercih ederler. Temel yapı taşını ”kimlik” unsuruna
dayandıran çok sayıda platform bulunmaktadır. Bu ve benzeri platformlar, DandyID gibi,
kullanıcıların sanal ortamlardaki kimliklerini tek bir noktada toplamalarını sağlayan
hizmetlerin ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır.
Sohbet. Sosyal medya sitelerinin çoğu kullanıcıları arasında ki iletişimi bir sohbet
ortamı yaratarak kurmaktadır. Kullanıcılar farklı sebeplerle sohbetlere katılmaktadırlar.
Kendileri gibi düşünen diğer insanlarla tanışmak, gerçek aşkı bulmak veya kendilerine olan
güvenlerini arttırmak için bu ortamlara katılırlar. Örneğin; Twitter, “kimlik” unsuru yerine
“sohbet” unsuru çok daha ön planda olan bir mecra iken bloglar ise, eş zamanlı sohbetler
yerine daha uzun süren ve kapsamlı sohbetlere odaklanan bir sosyal medya ortamı
sağlamaktadır.
Paylaşım. Paylaşım, bir sosyal medya platformu içinde, kullanıcıların sahip
ya da ulaştıkları bir içeriği hangi oranda dağıttıkları ya da paylaştıklarını ifade
kavramdır. Paylaşım unsuruna odaklanan platformlarda, paylaşılan sosyalleşme
birbirinden farklı olabilmektedir. Örneğin, Flickr paylaşım objesi fotoğraf

oldukları
eden bir
içerikler
olan bir
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platformken, YouTube için videolardır, Instagram için hem görsel içerikler fotoğraf, video
gibi hem de yazılı ya da sözlü mesajlar olabilir. Sosyal medya, paylaşılan bir obje nedeniyle
kullanıcılar birbirleriyle bağlantı kurarlar, ancak “paylaşım”, sosyal medyada etkileşim
kurmak/yaratmak için kullanılabilecek bir unsur olmakla birlikte, kullanıcıların birbirleriyle
iletişim kurması için tek başına yeterli değildir.
Konum. Bir sosyal medya platformu içindeki kullanıcıların, diğer kullanıcıların
konumlarını ya da yerlerini hangi ölçüde bildiklerini ya da gördüklerini ifade etmektedir. Bu
unsur içinde, kullanıcının konumu yanında müsait olup olmadığı bilgisi de sunulabilir.
Kullanıcıların giderek daha fazla mobil hâle gelmesi ile birlikte, konumu gösteren araçlar
sanal ve gerçek dünya arasında bir köprü kurmaya yardımcı olmaktadır. Örneğin, Ashton
Kutcher ve Demi Moore Foursquare üzerinde aktif kullanıcılardır. Belirli bir yerde “check-in”
olduklarında, hem hayranları hem de medya onlara ulaşmak için nereye gitmeleri gerektiğini
bilirler. Ya da “Friends Around Me” uygulaması sayesinde kullanıcılar, farklı sosyal medya
platformları (Facebook, Twitter, Foursquare gibi) üzerinden chek-in bilgisi gönderen
arkadaşlarını tek bir uygulama üzerinden izleyebilirler. Bu sayede kullanıcılar, yakın
çevredeki arkadaşlarından haberdar olmaktadır.
İlişkiler. Bir sosyal medya platformu içindeki kullanıcıların, diğer kullanıcılarla ne
ölçüde ilişki kurduklarını ifade eder. Bu ilişkiler taraflar arasındaki bir paylaşımdan, fiziksel
yaşamdaki buluşmalarından ya da sadece birbirlerini arkadaş olarak listelerine ekleme
şeklinde olabilir. Bir sosyal medya platformu içindeki kullanıcıların birbirleri arasındaki
bağlantının yapısı, aynı zamanda hangi tür içeriğin değiş tokuş edildiğini ve değişim şeklini
de belirlemektedir. Bazı sosyal medya platformlarında bu ilişkiler oldukça formal ve daha
önceden yapılandırılmış bir format içinde ya da informal ve yapılandırılmamış bir biçimde
gerçekleşir. Örneğin, LinkedIn temel olarak kullanıcılar arasındaki ilişkilere odaklanan bir
sosyal ağ platformudur ve bu ilişkiler oldukça formal bir yapıdadır. Kullanıcılar arasındaki
ilişkiler belirli bir yapısal sistem içinde olur. Diğer taraftan, bazı sosyal ağ platformları ise
tamamen informal ve yapılandırılmamış ilişkilere izin vermektedir. Örneğin, bir blog üzerinde
kurulan ilişkilerde herhangi bir sistematik bulunmamakta, kullanıcılar birbirleri ile istedikleri
formatta ilişki geliştirebilmektedir. Kimi sosyal medya platformlarında ise ilişkilerin çok az
önemi vardır (örneğin YouTube gibi). Genel bir kural olarak, “kimlik” boyutuna çok önem
vermeyen sosyal medya platformları, “ilişki” boyutuna da çok önem vermemektedir.
İtibar. Bir sosyal medya platformu içinde kullanıcıların, kendileri de dâhil olmak
üzere, diğer kullanıcıların itibarlarını ne ölçüde gördüklerini ifade eder. İtibar kavramı sosyal
medya platformuna göre oldukça farklılık gösterebilir. İtibar, temelde sözüne güvenilirlikle
eşdeğer olmakla birlikte, günümüz teknolojileri ile bu güvenilirliğin ölçülmesi kolay bir iş
değildir. Bu nedenle, Internet üzerinden yapılan bazı farklı ölçümler, itibarın göstergesi olarak
dikkate alınmaktadır. Örneğin, Twitter’daki takipçi sayısı, LinkedIn içinde diğer
kullanıcılardan alınan destek sayısı, YouTube içinde izlenme sayısı ve beğenen sayısı,
Facebook içinde beğenen sayısı itibarın göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Gruplar. Bir sosyal medya platformu içinde kullanıcıların, belirli gruplar ya da alt
gruplar kurabilme ölçüsünü ifade eder. Bir ağ ne kadar fazla sosyalleşirse, arkadaş ya da
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takipçi grupları da o denli büyük olur. Bu alanda Dunbar Sayısı önemli bir metrik olarak
karşımıza çıkar. Oxford Üniversitesi’nden Robin Dunbar’ın araştırmasına göre, ne kadar
“sosyal” olursak olalım, beynin bilinçli düşünme ve dil yetisinin kontrol edildiği neokorteks
bölümü en fazla 150 kişiyle sosyal ilişkiyi sürdürebilme kapasitesine sahiptir. Bir başka
deyişle, binlerce arkadaşı olan bir kişi, bunların ancak 150’si ile sosyal ilişkilerini
sürdürebilir. Ancak günümüz sosyal medya platformları, sanal toplulukların bu sayının çok
daha ötesine geçtiğini görüp, grupların etkili yönetimi için farklı araçlar sunmaktadır. Sosyal
medya platformları içinde iki tür grup vardır; Bunlardan ilki, kullanıcıların arkadaş listeleri
içindeki kişileri yakın arkadaşlar, takipçiler ya da fanlar şeklinde sınıflandırarak, kendilerinin
oluşturdukları gruplardır (örneğin Twitter içinde listeler bulunmaktadır). İkinci tür gruplar ise,
gerçek yaşamdaki kulüplere benzer şekilde kurulan gruplardır. Bunlar içinde herkesin
kolaylıkla dâhil olabildiği açık gruplar, katılım için onay gerektiren gruplar veya sadece davet
ile girilebilen özel gruplar (örneğin Facebook grupları) bulunmaktadır.
Sosyal medya platformları incelendiğinde, bu yapı taşları içinden bazılarına daha fazla
odaklandıkları görülebilir. Örneğin, bazıları “kimlik” unsuru üzerine yoğunlaşırken,
bazılarıysa “paylaşım” unsuruna yoğunlaşabilir. Ancak, günümüz sosyal medya platformları
içinde çok azı sadece tek bir boyuta odaklanmaktadır. Koyu renkli alanlar, o platformun
temelde en fazla odaklandığı unsuru göstermektedir. Örneğin, LinkedIn temelde “kimlik”
boyutuna odaklanırken, Foursquare “konum” boyutuna, YouTube “paylaşım” boyutuna ve
Facebook ise “ilişkiler” boyutuna odaklanmaktadır.
“Artık yolcu yoktur, herkes mürettebattır!” diyen McLuhan’ın bunu elektronik medya
değil, öngörebildiği Internet üzerine söylediğini düşünmek mümkündür. “Başlıca teknik
parçası çift eksenli teller olan kablo, hâlihazırda ulusal yayın yapan şebekelerden (ABC, CBS
ve NBC) kaynaklanan sinyallerin süzülmesine ve tekrarlanmasına adanmıştır. Ancak henüz
tamamıyla yerine getirmesini beklediğimiz en önemli işlevi, iki yönlü niteliğinde yatar. Bu da
kablo girişinden sinyal yollarken, aynı zamanda bireysel evlerden ve işyerlerinden sinyal
almaktır.” McLuhan, Internet’i görmemiş, ama bu ifadelerde görüldüğü gibi öngörmüştür.
Şimdi Internet ve sosyal medya, geleneksel dünyanın yukarıdan aşağıya ve tek yönlü
“iletim” ortamının aksine, çok yönlü, etkileşimli, demokratik ve eşdüzeyli “iletişim” imkânı
sağlıyor. Buna karşın, insanlık çok yönlü, etkileşimli, demokratik ve eşdüzeyli “iletişim” ve
“sosyalleşme” imkânlarına ilk kez kavuşmuyor. Fakat Internet teknolojisi ve bu teknolojinin
yarattığı sosyal mecra, insanlığı ilk kez bu ölçekte birbiriyle etkileşimli bir iletişim imkânına
kavuşturuyor.
Aslında McLuhan’ın “global köy” tanımlaması Internet’le birlikte gerçek anlamını
bulmuştur. Köy deyince, “iktidar”ın dâhil olamadığı, yatay, çift yönlü, karşılıklı ve eş düzeyli
iletişimin mekânlarını hatırlamamız gerekiyor. Kahvehane ve kıraathaneler, pazaryerleri,
çeşmebaşları, hamamlar, düğünler, şölenler, berber salonları, toplu çamaşır yıkama alanları,
ortak fırınlar gibi ortamlar aslında sosyal mecranın primitif örneklerini oluştururlar. Bu
sosyalleşme mekânları da yukarıdan aşağıya değil, çift taraflı, yatay ve eş düzeyli iletişim
platformlarıdır. Cami ve kilise gibi tapınakları da böyle görmek mümkündür. Sosyal statüleri,
toplumsal sınıfları, cinsiyet ve yaş farklarını, makam ve mevkileri flulaştıran, aynı zamanda
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çeşitli kültürel havzalardan yayılan kullanıcı içeriğini birbiriyle yüzleştirerek hem çeşitli
çatışmalara hem de temasın yarattığı etkileşimlere imkân sağlayıp yeni kültürel kabullere yol
açıyor.
Jean Baudrillard’ın dediği gibi “Video, interaktif ekran, multimedya, Internet, sanal
gerçeklik. Dört bir yandan interaktif süreçler tarafından kuşatılmış bulunuyoruz. Birbirinden
farklı şeyler birbirine karıştı. Hiçbir yerde artık mesafe bilinci diye bir şey yok. Cinsiyetler,
karşıt kutuplar, sahne ve salon, oyuncular, özne ve nesne, gerçek ve ikizi arasındaki mesafe
ortadan kalktı.”
Bu yeni platform, hem yatay iletişimin sonsuz imkânlarını çok büyük ölçeklerde
yaşatacak hem de yukarıdan aşağıya iletimin mekânı olacaktır. Ancak, yukarıdan gelen
iletiler, hiçbir şekilde bugün olduğu gibi kendini dayatamayacak, aşağıdaki etkileşimli
ortamın elinde yeni şekiller alacak, kabul veya reddedilecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

Sosyal medyada kullanıcı motivasyonları nelerdir?

2)

Sosyal medyanın yapıtaşlarını sıralayınız.

3)

Sosyal medyada “itibar” kavramını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Jean Baudrillard’ın dediği gibi “Video, interaktif ekran, multimedya, Internet, sanal
gerçeklik. Dört bir yandan interaktif süreçler tarafından kuşatılmış bulunuyoruz. Birbirinden
farklı şeyler birbirine karıştı. Hiçbir yerde artık mesafe bilinci diye bir şey yok. Cinsiyetler,
karşıt kutuplar, sahne ve salon, oyuncular, özne ve nesne, gerçek ve ikizi arasındaki mesafe
ortadan kalktı.”
Bu yeni platform, hem yatay iletişimin sonsuz imkânlarını çok büyük ölçeklerde
yaşatacak hem de yukarıdan aşağıya iletimin mekânı olacaktır. Bu ortamda sosyal medyanın
eski ya da geleneksel medyadan temel farkı kullanıcıların içeriği oluşturmalarıdır. Bu
bölümde bu oluşturulan içeriğin özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları

1.Kullanıcılar kendi görüş ve önerilerini diğer kullanıcıların faydalanması için sunmaktadırlar,
bu durum ne olarak adlandırılır?
a. Kişilerarası iletişim
b. Ağızdan ağıza iletişim
c. Kişilerarası iletişim
d. Kitle iletişimi
e. Çizgisel iletişim

2. Hangisi kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin oluşturulmasını tetikleyen
motivasyonlardan biri değildir?
a. Ekonomik getiri elde etme beklentisi
b. Kişisel arşiv
c. Gündem oluşturma
d. İletişim kurma
e. Bilgi yayma

3. Hangisi kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin ortaya çıkışını ve hızlı artışını
kolaylaştıran ekonomik faktörler içinde sayılamaz?
a. Genişbant Internet bağlantı maliyetlerinin düşmesi,
b. İçeriğin paraya çevrilmesini sağlayan yeni iş modellerinin yükselişi,
c. İçeriğin yaratılması, düzenlenmesi ve barındırılması için araçların artması ve maliyetlerinin
düşmesi,
d. Reklam harcamalarının artması,
e. Ticari kuruluşların kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin sağlanması.
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4. Kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin etkilerinden olan “Internet, medya
üretimini önemli ölçüde demokratikleştirmiştir” ifadesi hangi etkinin sonucudur?
a.
b.
c.
d.
e.

Teknolojik
Sosyal
Ekonomik
Psikolojik
İletişimsel

5. Hangisi sosyal medyanın yapıtaşlarından biri değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Konum
İtibar
Kimlik
Paylaşım
Tanıtım

6. Bir sosyal medya platformu içinde, kullanıcıların sahip oldukları ya da ulaştıkları
bir içeriği hangi oranda dağıttıklarını ifade eden kavram hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

İlişkiler
Paylaşım
Sohbet
Gruplar
Konum

7. Kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin bu denli hızlı artmasında tüketici
motivasyonlarının yanında hangisi etkili olan faktörler biridir?
a.
b.
c.
d.
e.

Teknolojik Faktörler
Psikolojik Faktörler
Demografik Faktörler
Dışsal Faktörler
Kullanıcıyla İlgili Faktörler

8. Hangisi sosyal medyada yaratılan içeriğin türlerinden biridir?
a.
b.
c.
d.
e.

Metin
Fotoğraf
Ses
Film
Hepsi
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10. SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI

156

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal medyanın bir pazarlama alanı olarak kullanılması ve özellikleri ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal medyanın tüketici davranışları üzerindeki etkisi nedir?

2)

Sosyal medya pazarlama amaçlı nasıl kullanılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal medya pazarlaması

Sosyal medyayı pazarlama
amaçlı kullanmanın kuralları
öğrenilecektir.

Metinler ve örneklerle ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Online



Hiper hedefleme



Sosyal filtreleme
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Giriş
Sosyal medyanın, bireylere online ortamda kendisini ifade etme ve tercihlerini ortaya
koyma fırsatı sağlaması onu farklı ve popüler kılmaktadır ve sosyal medyanın geleceğin
pazarlamasında da kilit rol oynayacağı ön görülmektedir. Sosyal medya, internet tabanlı pek
çok kanala sahiptir. Bloglar, video ve resim paylaşım siteleri, sosyal ağlar, microbloglar,
wikiler, podcastler ve e-mailing başlıca sosyal medya kanallarıdır. Bu kanallarda maliyet
içermeyen etkinliklerin yapılması, müşterilerle irtibat kurulması, onların fikir ve önerilerine
kısa yoldan ulaşılabilmesi küçük/büyük tüm işletmeler için büyük avantajlar oluşturmaktadır.
Geleneksel medya kanallarının dışında, sosyal medya kanalları pazarlama yaklaşımına yeni
bir boyut kazandırmaktadır.
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10. SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
Genel kabul görmüş ortak bir sosyal medya tanımına rastlanmamasına rağmen, sosyal
medya kavramından sosyal içerikli web siteleri kastedilmektedir. Kim vd (2010: 216), sosyal
medyayı içeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan ve paylaşılan sanal topluluklar, Comm ve
Burge (2009: 2), kendi izleyicileri tarafından oluşturulan içerik, Evans (2008: 33), içeriği
bireyler tarafından oluşturulan haber, fotoğraf, video ve podcastlerin sosyal medya web
siteleri aracılığıyla sunulduğu, katılımcı online medya olarak tanımlamaktadır. Borges (2009:
31) sosyal medyayı, insanların internet ortamında birbirleriyle inter aktif olarak iletişim
kurduğu, görüşlerini paylaştığı bir yapı, Palmer ve Lewis (2009: 165) bilgi ve içerik
paylaşımını, işbirliğini ve kolay etkileşimi amaçlayan medya platformu ve online
uygulamalar, Social Media Defined (www.socialmediadefined.com), bilgi paylaşımını artıran
ve güçlendiren internet tabanlı araçlar ve platform olarak tanımlamaktadır. Akar (2010: 17)
ise sosyal medyayı web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan daha derin sosyal etkileşime,
topluluk oluşumuna ve işbirliği projelerini başarmaya imkân sağlayan web siteleri olarak
görmektedir. Diğer bir yaklaşımla ise sosyal medya; katılımcılarının online ortamlarda
kendilerini ifade etme, iletişime geçme, gruplara katılma ve bu ortamlara fikir, yorum ve
yayınlarıyla katkıda bulunma imkânı sağlayan sosyal içerikli web siteleri olarak
tanımlanabilir.
Sosyal medyanın, bireylere online ortamda kendisini ifade etme ve tercihlerini ortaya
koyma fırsatı sağlaması onu farklı ve popüler kılmaktadır (Evans, 2008:33) ve sosyal
medyanın geleceğin pazarlamasında da kilit rol oynayacağı ön görülmektedir (Harris ve Rae,
2009: 26). Sosyal medya, internet tabanlı pekçok kanala sahiptir. Bloglar, video ve resim
paylaşım siteleri, sosyal ağlar, microbloglar, wikiler, podcastler ve e-mailing başlıca sosyal
medya kanallarıdır. Bu kanallarda maliyet içermeyen etkinliklerin yapılması, müşterilerle
irtibat kurulması, onların fikir ve önerilerine kısa yoldan ulaşılabilmesi küçük/büyük tüm
işletmeler için büyük avantajlar oluşturmaktadır. Geleneksel medya kanallarının dışında,
sosyal medya kanalları pazarlama yaklaşımına yeni bir boyut kazandırmaktadır. İnternet’in
getirmiş olduğu yenilikler ve özellikler, geleneksel medyanın sahip olmadığı farklılıkları
içermektedir. Bu farklılıklar sadece teknolojik özelliklerden değil; insanlar arasında ve
kurumların insanlarla bire bir iletişimi gibi sosyal içerikli ilişki ve iletişim kurma fırsatından
kaynaklanmaktadır (Sohn, 2005: 14). Fakat sosyal medyayı, geleneksel medyaya alternatif
olarak değil, onu geleneksel medyanın bir tamamlayıcısı olarak değerlendirmekte fayda
görülmektedir. Çünkü sosyal medya katılımcıları da geleneksel medyadan etkilenmektedir,
farklı olarak onlar olaylara yorumlarını katabilmekte, kendi bakış açılarını yansıtabilmektedir
(Evans, 2008: 33).
Ortak tercihleri bir araya getirmeyi amaçlamış, değişik amaçlara hizmet etmek için
dünyanın değişik yerlerinde kurulan 40’a yakın farklı kategoride sosyal içerikli web siteleri
bulunmaktadır (www.traffikd.com). Sosyal ağlar, video ve fotoğraf paylaşım siteleri,
microbloglar, film ve müzik siteleri gibi birçok kategorideki sosyal içerikli web sitelerinin
önemli ortak özellikleri şu başlıklar altında toplanabilir (Kim vd, 2010: 218):
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1. Kişisel Profil: Sosyal içerikli web siteleri genellikle üyelerinin kişisel bilgilerini
içeren bir profil oluşturmalarını istemekte, kimlerin kendi üyesi olduğunu tanımayı
amaçlamaktadır.
2. Online Bağlantı Kurma: Üye olunan web sitesi e-mail bağlantılarından yola çıkarak
daha önce irtibat kurduğunuz kişi ve arkadaşlarınızla aynı ortamda iletişime geçmeniz için
hatırlatma yapmakta ve teşvik etmektedir.
3. Online Gruplara Katılma: LinkedIn, Facebook, MySpace ve Flickr gibi siteler
içerisinde online gruplar oluşturmak, site üyelerini grubunuza davet etmek ve gruplara üye
olunabilmektedir.
4. Online Bağlantılarla İletişim Kurma: Birçok sosyal içerikli web sitesi kullanıcılarına
arkadaşlarıyla veya başkalarıyla e-mail adresleri, yazılı mesaj bırakma, genel veya özel ilan
tahtası oluşturma gibi fırsatlar sunmaktadır. MySpace ve Facebook üyelerine telefon
görüşmesi yapma imkânı bile sağlamaktadır.
5. Kullanıcıların Oluşturduğu İçeriği Paylaşma: Birçok türdeki sosyal medya araçları,
bloglar, mikrobloglar, resim, video, müzik vb paylaşım siteleri kullanıcılarına oluşturdukları
içerikleri arkadaşları veya diğer kişilerle paylaşma ve yayma fırsatı sunmaktadır.
6. Fikir ve Yorumda Bulunma: Sosyal içerikli web sitelerinin çoğu, yayınlanan bir
bilgi, haber, video, resim gibi içeriklere, diğer üyelerinin yorum yazmasına ve fikir
belirtmesine izin vermektedir.
7. Bilgi Edinme: Sosyal içerikli web siteleri genellikle çevrim içi olduktan sonra
aranan kişi, bilgi ve içeriği vermesine rağmen sitenin tercih ve özelliklerine göre çevrim içi
olmadan da aranan kişi, bilgi ve içeriği paylaşabilmektedir. Örneğin Twitter çevrim içi
olmadan kişi aramalarına izin verirken, LinkedIn temel anahtar kelime aramalarıyla kişi,
meslek, iş, şirket ve grup bilgilerini paylaşmaktadır.
8. Kullanıcıları Sitede Tutma: Birçok sosyal içerikli web sitesi, kullanıcılarını daha
uzun süre sitede tutabilmek ve daha kısa sürede geri dönmelerini sağlamak için çeşitli
özellikler geliştirmektedir. Facebook’ un pazarlama amaçlı kullanılabilecek “Market Place”
uygulaması buna örnek gösterilebilir. (Yrd. Doç. Dr. Yüksel KÖKSAL* Doç. Dr. Şuayip
ÖZDEMİR, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Y.2013, C.18, S.1, s.323-337.)

10.1. Sosyal Ağların Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi
Tüm dünyadan benzer ilgi ve arkadaşlara sahip insanları bir araya getiren sosyal
ağlarda kullanıcılar, fiziksel dünyanın yanı sıra sanal dünyadan da arkadaş
edinebilmektedirler (Qiao, 2008). Buna rağmen kullanıcılar hiç tanımadıkları insanlardan çok
gerçek hayatta bir şekilde bağlantılı oldukları insanları bulmaya ve arkadaşlık kurmaya
çalışmaktadırlar. Nitekim Lampe, Ellison ve Steinfeld'in üniversite öğrencileri, Pew araştırma
merkezinin ise Amerikan gençleri üzerinde yaptığı araştırmalarda katılımcıların büyük
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çoğunluğunun Facebook'u ve diğer sosyal ağları gerçek hayatlarında tanıdıkları kişiler ile
bağlantıya geçmek ve onlar hakkında bilgi edinmek amacıyla kullandıkları belirlenmiştir
(Lampe, Ellison and Steinfield, 2006; PewInternet, 2007).
Şener (2009)’in Türkiye’de Facebook kullanım amaçları ile ilgili yaptığı araştırmada
da kullanıcıların Facebook’u “arkadaş çevresini genişletmekten ziyade var olan arkadaşlıkları
sürdürmesini sağlayan bir araç olarak kullandığı” sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum sosyal
ağların bireylerin günlük yaşantılarında etkili olabilecek bir pazarlama aracı olduğunu
göstermektedir. Pazarlamacıların sosyal ağlarda yaptıkları çalışmalarda hedef tüketici
kitlesinin sosyal ağlarda kendilerini nasıl konumlandırdığı ve nasıl davrandığını incelemeleri
gerekmektedir. Sosyal ağlarda, tüketicinin satın alma davranışları üzerindeki arkadaş etkisinin
incelendiği bir çalışmada tüketiciler üç grup altında incelenmiştir (Iyengar, Han and Gupta,
2009): Birinci grup; arkadaşlarının satın alma kararlarından hiçbir şekilde etkilenmeyen,
ikinci grup; arkadaşlarının satın aldıkları ürün ve satın alma kararlarından güçlü bir şekilde
etkilenen, üçüncü grup; insanlar üzerinde etkili olan fakat diğer kullanıcıların satın alma
kararlarından olumsuz yönde etkilenen tüketicilerdir. Iyengar ve ark. (2009), geleneksel
tüketici davranışları üzerinde etkili olan sosyo-kültürel vb. faktörlerin sosyal ağlarda da etkili
olduğunu ve sosyal ağların tüketici davranışları üzerindeki etkisinin bu faktörlere bağlı olarak
şekillendiğini ortaya koymuştur. İnternet teknolojilerinin yaygınlaşması ve kullanımının
artması, çevrimiçi tüketicilerin internet bilgi ve tecrübelerini de arttırmıştır. Günümüzde
tüketiciler, satın almadan önce karar verme konusunda yardım istemek, bilgi ve tavsiye almak
için tartışma gruplarına üye olabilmekte, fikir alışverişinde bulunabilmektedir (Quinton and
Harridge-March, 2010).
SMG Knowledge (2012)’ın aktardığı ve Global Web Index tarafından 2011 yılında
yapılan internetin tüketicilerin satın alma sürecindeki davranışlarında meydana getirdiği
değişikliklerin incelendiği bir araştırmada, Türkiye’deki aktif internet kullanıcılarının %
89’unun satın alma öncesi internette araştırma yaptığı, % 62’sinin satın almayı düşündüğü
ürün/marka hakkında araştırma yapmayı en önemli internet kullanma sebebi olarak gördükleri
belirlenmiştir. Aynı araştırmada, katılımcıların % 72’sinin en az bir çevrimiçi platformda
ürünler ve markalar hakkında fikirlerini, yorumlarını yazdığı, % 53’ünün çevrimiçi
platformlarda tanımadığı birinden aldığı tavsiyenin “marka ile ilgili olumlu izlenim”
oluşturduğunu ve % 40’ının çevrimiçi ortamlarda tanımadığı birinden aldığı tavsiyenin
“ürün/hizmet hakkında bilgi” sağladığını düşündüğü görülmüştür. Satın alma kararı
verilirken, güvenilir bir arkadaş veya meslektaş tavsiyesi, pek çok ürün/hizmet için oldukça
önemli faktörlerdir ve kullanıcılar açısından sosyal ağlar, arkadaşlarıyla beraber olduklarını
hissettikleri alanlardır (Shih, 2009).
Hacıefendioğlu (2011) sosyal ağların bir reklam ortamı olarak önemi ve kullanıcıların
bunlarla ilgili tutum ve davranışlarını incelediği araştırmada, reklamların “tavsiye edilmesi”
ve “paylaşılmasının” hedef kitle üzerinde etkililik açısından oldukça önemli olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Sosyal ağlar, hiper hedefleme (reklam hedeflemesinin oldukça özel ölçütler temel
alınarak yapılması) ve sosyal filtreleme (kullanıcının ilgilenebileceği bilgileri belirleyen
teknik) özellikleri sayesinde, internette kullanıcılara reklam bombardımanı yapılmasının
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önüne geçerek, doğru kişiye, doğru yerde, doğru bilgilendirmenin yapılmasını sağlamaktadır.
Sosyal ağlar güçlü ve gelişmiş yeni bir pazarlama kanalı olarak görülmekte, pazarlamayı
duyarlı, kişisel ve sosyal bir hâle getirmektedir (Shih, 2009).
Sosyal ağların; tüketicilerin yaş, cinsiyet, medeni durum vb. demografik bilgilerine
sahip olması ve bu bilgilerin tüketiciler tarafından, kendi istekleriyle sürekli güncellenmesi,
firmaların hedef kitleye en etkili şekilde ulaşabilmelerine imkân vermektedir. Üye
profillerinden alınan demografik ve psikografik veriler üzerine kurulu olan ve bu yüzden
sosyal reklam olarak adlandırılan reklamların önemi, kullanıcılar kişisel geçmişleri hakkında
her geçen gün daha fazla bilgi sağladıkları ve profillerine reklam uygulamalarını eklemeye
devam ettikleri için gittikçe artmaktadır (Enders, Hungenberg, Denker and Mauch, 2008).
Konuyla ilgili yapılan çeşitli araştırmalar neticesinde tüketicilerin %68’inin satın alma kararı
verirken Facebook “arkadaşlarından” olumlu yönde etkilendikleri ve Facebook arkadaşlarının
belirli bir ürünü satın alma veya belirli satıcılara gitme konusunda kullanıcıları ciddi şekilde
yönlendirdiği tespit edilmiş, tüketicilerin Facebook ve Twitter'da bir markanın takipçisi
olduktan sonra markayı arkadaşlarına tavsiye etme ve satın alma eğilimlerinin arttığı
belirlenmiştir (Morpace Inc., 2010; Chadwick Martin Bailey, 2010). Ayrıca tüketicilerin
sevdikleri markalar ile sosyal medya araçları içinden en fazla Facebook üzerinden iletişime
geçiyor olmaları Facebook’un pazarlama aracı olarak önemine dikkat çekmekte, Türkiye’deki
kullanıcıların Facebook’u günlük yaşantılarının bir parçası hâline getirmiş ve boş vakitlerinde
sıklıkla bağlanıyor olmaları Facebook’un ülkemizde de etkin bir şekilde kullanılabileceğini
ortaya koymaktadır (Chadwick Martin Bailey, 2011; Şener, 2009).
Yukarıda özetlenen araştırmalarda, firmaların özellikle hedef tüketici kitle tarafından
aktif olarak kullanılan Facebook gibi sosyal medya araçlarını pazarlama faaliyetlerine adapte
etmelerinin firmalara avantaj sağlayacağı, gün geçtikçe her yaş grubundan daha çok insanın
katıldığı ve daha çok vakit geçirdiği Facebook’un tüketiciler üzerindeki etkisinin giderek
arttığı görülmektedir.

10.2. Sosyal Ağlardan Facebook ve Facebook’taki Pazarlama
Yöntemleri
Facebook; kullanıcılarının, kullanıcı adı, fotoğraf gibi çeşitli profil bilgilerini
yüklemelerine, genel veya özel çevrimiçi mesaj göndermelerine ve çevrimiçi fotoğraf
paylaşımı gibi yollarla sistemdeki diğer kullanıcılarla iletişim kurmalarına izin veren, üye
tabanlı bir internet topluluğudur. Facebook, 2004 yılında üniversite öğrencileri arasındaki
sosyal etkileşimi artırmak amacıyla kurulmuştur (Pempek, Yermolayeva and Calver, 2009).
İlk kurulduğunda sadece Harvard Üniversitesi öğrencilerinin kullanımına açık olan
site, 2006 yılında genel kullanıma açılmıştır. Bugün dünyanın en hızlı büyüyen ve en çok
kullanılan sosyal ağıdır (Shih, 2009).
Facebook’un aylık aktif kullanıcısı 800 milyonu geçmiş olup, sadece 2012 yılında
Türkiye’de yaklaşık 31 milyon kullanıcısı bulunmaktadır (SocialBakers, 2012). Kullanıcıların
kendi profillerini oluşturarak, diğer kullanıcılarla arkadaşlık kurmalarına, paylaşımda
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bulunmalarına, sohbet etmelerine olanak sağlayan site ayrıca hayran sayfaları kurma, gruplara
üye olma ve çeşitli uygulamalar (oyun gibi) geliştirme ve kullanma imkânı da vermektedir.
Facebook’ta kullanılan pazarlama yöntemleri, Facebook reklamları, sayfalar, gruplar ve
uygulamalardan oluşmaktadır. Bunlar Facebook’un kendi bünyesinde sunduğu pazarlama
yöntemleri olmasına rağmen, Facebook’un uygulama geliştirmeye izin veren yapısı sayesinde
uygulamalar, firmalar açısından farklılık oluşturan önemli bir özellik hâline gelebilmektedir.
Facebook, site içinde marka ve şirketlere hayran sayfaları oluşturma imkânı vermesi,
kullanıcıların profil bilgilerine göre sayfasında reklam yayınlaması ve viral kampanyalar için
çok uygun bir mecra olması ile reklamcılık sektörünün göz ardı edemeyeceği bir alana
dönüşmüştür (Shih, 2009).
Nitekim pek çok marka Facebook’u aktif bir şekilde kullanmakta, takipçi sayısını
arttırmak için çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Özellikle kullanıcıların pek çoğunun
kişisel bilgilerini Facebook ile doğru bir şekilde paylaşması “kişiselleştirilmiş pazarlama”
yapmak isteyenler için Facebook’un kullanıcı veri tabanını oldukça değerli kılmakta ve
şirketleri kendine çekmektedir (Alabay, 2011).
Facebook’un kullanıcılara ait bilgileri Facebook reklamları hizmetiyle reklam
verenlerle paylaşması firmalara hedef kitleye etkili reklam yapabilme imkânı sağlamaktadır.
Reklam maliyetinin geleneksel medya araçlarına göre düşük fiyatlarda olması küçük bütçeli
işletmelerin de Facebook’ta hedef kitlelerine ulaşabilmesine fırsat vermektedir. Facebook
reklamlarının etkinliğini ölçmek amacıyla yapılan, öğrencilerin üniversite kütüphanesinin
Facebook sayfasına olan talebini arttırmayı hedefleyen bir çalışmada Facebook reklamlarının
küçük bütçelerle geniş kitlelere ulaşılabildiği, hedefleme yapılabilme özelliğiyle hedef kitleye
göre birçok çeşitte kampanya seçeneği oluşturulmasına imkân verdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Büyük kitlelere ulaşmak için büyük maliyet gerektiren geleneksel reklam kampanyaları
karşısında oldukça avantajlı bir durum sağladığı belirlenmiştir (Chan, 2011). Alabay (2011)
Facebook’un sağladığı demografik bilgilerin pazarlama açısından önemi ve etkisini
incelediği çalışmasında Facebook’un, tüketici pazarı sistematik bir biçimde bölünebildiği için
işletmelerin direkt olarak müşteri hedef kitlesine ulaşmasına olanak sağladığını ve kitlesel
pazarlamaya çok müsait olan Facebook gruplarının, bu konuda ileriye dönük potansiyel arz
ettiğini ifade etmiştir. Facebook, reklam hizmetinin yanı sıra firmalara ücretsiz olarak sayfa
açma, hayran sayfaları kurma, kampanya, oyun, çekiliş gibi uygulamalara olanak sağlayan
yapısı ile tüketiciler üzerinde oldukça etkili olabilmekte, tüketiciler firmayla etkileşimlerini
dinamik bir yapıya sahip ve günlük hayatlarına büyük oranda dâhil ettikleri Facebook
üzerinden kurmayı tercih edebilmektedirler. Bu durum ile birlikte Facebook’un, tüketici
davranışları üzerinde bir takım değişikliklere yol açtığı belirlenmekte, toplumun sosyal ağlara
ilgisinin ve entegrasyonunun artmasıyla bu etkinin daha da artacağı öngörülmektedir.
Kullanıcının Facebook’taki evi şeklinde ifade edebileceğimiz profil sayfası, Facebook üyeliği
olan herkesin sahip olduğu, arkadaşlarıyla kendine dair paylaşmak istediği bilgilerin yer
aldığı, kullanıcıya ait alandır. Facebook, profillerin büyük arama motorlarında
indekslenmesine izin verdiğinden, profil sayfası kullanıcının halka açık yüzü hâline
gelmektedir (Dunay and Krueger, 2010; Kelsey, 2010; Miller, 2010).
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Sayfalar, kişi veya kuruluşlara Facebook’ta, hayranları veya müşterileriyle iletişime
geçerek, etkileşim kurma imkânı sağlayan alanlardır. Kullanıcı bu sayfaları beğendiği
takdirde, “takipçisi” olmakta, sayfanın yaptığı paylaşımları kendi haber kaynağında sürekli
olarak takip edebilmektedir (Levy, 2010).
Profil ile sayfanın yapıları farklıdır, profilde kullanıcı diğer profilleri (iş yeri, okul,
aile) arkadaş olarak ekler, fakat markalar/firmalar kullanıcının arkadaşı değildir, arkadaş
listesinde yer almazlar. Facebook sayfaların “takipçi sayısı” ve “hakkında konuşuyor” (people
talking about this) bilgilerini güncel olarak paylaşmaktadır. Takipçi sayısı, sayfayı toplam
beğenen kişi sayısını; hakkında konuşuyor ise, sayfa ile (beğen/paylaş/yorum yap vb.
özellikleri ile) etkileşimde bulunan kişi sayısını göstermektedir. Hakkında konuşuyor sayısı,
bir haftalık bir süreci kapsamakta, kullanıcıların sayfaya olan ilgisini ve takipçi sayısının
etkinliğini ortaya koymaktadır. Gruplar, ortak ilgiye sahip insanların birbirleriyle iletişime
geçmelerini sağlayan alanlar olarak tanımlanabilmektedir (Kelsey, 2010: 44).
Grup ve sayfa arasındaki en temel fark; grupların genel olarak hayranları tarafından
marka/kişilere ulaşmak için, sayfaların ise kişi/kuruluşlar tarafından tüketicilere ulaşmak için
kuruluyor olmasıdır. Facebook’ta fotoğraf, video, oyun gibi pek çok uygulama
bulunmaktadır. Facebook’un uygulama geliştirilmesine izin veren yapısı sayesinde firmalar
kendi uygulamalarını geliştirebilmektedir. Bunlar yarışma, çekiliş, anket veya çeşitli oyun
uygulamaları olabilmektedir. Kişilerin Facebook üzerinden birbirlerine sanal hediye
göndermesine izin veren “hediye” uygulaması, FarmVille oyunu veya şirketlerin pazarlama
amaçlı olarak geliştirdiği küçük/büyük çaplı çeşitli yarışma ve çekilişler bu uygulamalara
örnek gösterilebilmektedir. Facebook reklamları, kullanıcının profilinde sağ sütunda yer alan,
uygulamalar, fotoğraflar, gruplar, sayfalar, profiller (zaman tünelleri) ve ana sayfa dâhil
olmak üzere pek çok tür sayfada belirebilen reklamlardır. Kullanıcı Facebook reklamlarının
hesabındaki sayfada gösterilmesini engelleyemez fakat içeriğinden rahatsız olduğu bir reklamı
şikâyet edebilir. Facebook reklamlarında, kullanıcının Facebook’ta paylaştığı demografik
bilgilere göre hedefleme yapılmaktadır. Bunlar; kullanıcının yaşadığı şehir, cinsiyeti, yaşı,
ilişki durumu, işyeri veya okul bilgileri gibi kendisi tarafından sisteme girilmiş bilgiler,
profilinde veya zaman tünelinde sıraladığı ilgi alanları, bağlantı kurduğu sayfa ve gruplar,
ziyaret ettiği sayfalar, gruplar veya kullandığı uygulamalar, kullanıcının gönderileri ve durum
güncellemelerindeki anahtar sözcüklerden oluşmaktadır. Facebook bu bilgilere, kullanıcının
gönderilerini okumaksızın, otomatik bir sistem ile ulaşmaktadır. Sponsorlu reklam olarak da
isimlendirilen bu reklamların etkinliği demografik ve kişisel özellikler ile doğrudan
bağlantılıdır. Facebook reklamları ile birlikte verilen “sponsorlu haberler” ise, kullanıcının
haber kaynağında zaten görebileceği, arkadaşları ve Facebook sayfaları hakkında
arkadaşlarının beğendiği sayfalar veya bir etkinliğe katılacak olmaları gibi durumları haber
veren reklamlardır (Facebook, 2011).
Yasemin KARA* Doç. Dr. Ali COŞKUN**Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF
Dergisi ( C.XIV, S II, 2012 ) SOSYAL AĞLARIN PAZARLAMA ARACI OLARAK
KULLANIMI: TÜRKİYE’DEKİ HAZIR GİYİM FİRMALARI ÖRNEĞİ
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1)

Sosyal medyada grup ve arkadaş sayfası arasındaki farklılıklar nelerdir?

2)

“Kişiselleştirilmiş pazarlama” ne demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal ağların bireylerin günlük yaşantılarında etkili olabilecek bir pazarlama aracı
olduğunu görüyoruz. Pazarlamacıların sosyal ağlarda yaptıkları çalışmalarda hedef tüketici
kitlesinin sosyal ağlarda kendilerini nasıl konumlandırdığı ve nasıl davrandığını incelemeleri
gerekmektedir. Sosyal ağlarda, tüketicinin satın alma davranışları üzerindeki arkadaş etkisinin
incelendiği bir çalışmada tüketiciler üç grup altında incelenmiştir: Birinci grup; arkadaşlarının
satın alma kararlarından hiçbir şekilde etkilenmeyen, ikinci grup; arkadaşlarının satın aldıkları
ürün ve satın alma kararlarından güçlü bir şekilde etkilenen, üçüncü grup; insanlar üzerinde
etkili olan fakat diğer kullanıcıların satın alma kararlarından olumsuz yönde etkilenen
tüketicilerdir. Geleneksel tüketici davranışları üzerinde etkili olan sosyo-kültürel vb.
faktörlerin sosyal ağlarda da etkili olduğunu ve sosyal ağların tüketici davranışları üzerindeki
etkisinin bu faktörlere bağlı olarak şekillendiğini ortaya koymuştur. İnternet teknolojilerinin
yaygınlaşması ve kullanımının artması, çevrimiçi tüketicilerin internet bilgi ve tecrübelerini
de arttırmıştır.

170

Bölüm Soruları
1.İçeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan ve paylaşılan sanal topluluklar hangisinin
tanımı olabilir?
a. Kitle iletişimi
b. Sosyal medya
c. Yeni medya
d. Multimedya
e. Haber siteleri

2. Hangisi sosyal içerikli web sitelerinin özelliklerinden biridir?
a. Kişisel profil
b.Online bağlantı kurma
c. Fikir ve yorumda bulunma
d. Bilgi edinme
e. Hepsi

3. Sosyal ağlarda reklam bombardımanı yapılmasının önüne geçen özellik hangisidir?
a. Online gruplara katılma
b. Hiper hedefleme
c. Hiper textualite
d. Filtreleme
e. Kullanıcıyı sitede tutma

4. “Kullanıcının ilgilenebileceği bilgileri belirleyen teknik” hangisidir?
a. Sosyal filtreleme
b. Kültürel ayıklama
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c. Sosyal ayrışma
d. Hiper hedefleme
e. Hedef ölçütler

5. Firmalar sosyal medyadan tüketicilere ait hangi bilgiyi öğrenemez?
a. Yaş
b. Cinsiyet
c. Maddi durum
d. Meslek
e. Medeni durum

6. Hangisini sosyal medyada yapamazsınız?
a.
b.
c.
d.
e.

Pazarlama amacıyla kullanmayı,
Arkadaşlarla iletişim kurmayı,
Bir ürünle ilgili bilgi almayı,
Eğitim almayı,
Boş zaman geçirmeyi.

7. Hangisi sosyal medya değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Twitter
Websitesi
İnstagram
Facebook
Linkedin

8. Facebook genel kullanıma kaç yılında açıldı?

a. 1998
b. 2000
c. 2002
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d. 2004
e. 2006
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11. SOSYAL MEDYADA ÖLÇME

174

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal medyada ölçme ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal medyada ölçme nasıl yapılmaktadır?

2)

Sosyal medyada ölçme süreci hangi adımlardan oluşur?

3)

Sosyal medyada ölçüm alanları hangileridir?

4)

Sosyal medya ölçüm araçları ve veri toplama platformları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Sosyal medya ölçümü

İşletmelerin belirledikleri
amaç ve hedefler çerçevesinde
ortaya koydukları sosyal
Metinler ve örnekler ile
medya uygulamalarının takip konuların daha kolay
edilmesi ve bu uygulamaların anlaşılması sağlanacaktır.
performanslarının ölçülmesini
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal medyada ölçme



Sosyal medya ölçüm araçları



Veri toplama platformları
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Giriş
Sosyal medya ölçümü, işletmelerin belirledikleri amaç ve hedefler çerçevesinde ortaya
koydukları sosyal medya uygulamalarının takip edilmesi ve bu uygulamaların
performanslarının ölçülmesi süreci olarak tanımlanabilecektir. Ölçüm, bir süreç içinde
gerçekleşmektedir ve bu süreçte işletmeler birbirini izleyen birtakım faaliyetleri yerine
getirmektedirler. Sosyal medya ölçümü tek bir platforma ya da kampanyaya odaklı değil,
işletmenin tüm sosyal medya uygulamalarını kapsayacak genişlikte bir süreçtir. Ayrıca hem
çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamlarda ölçüm yapmayı gerektirir.
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11. SOSYAL MEDYADA ÖLÇME
Sosyal medya ölçümü, işletmelerin belirledikleri amaç ve hedefler çerçevesinde ortaya
koydukları sosyal medya uygulamalarının takip edilmesi ve bu uygulamaların
performanslarının ölçülmesi süreci olarak tanımlanabilecektir. Ölçüm, bir süreç içinde
gerçekleşmektedir ve bu süreçte işletmeler birbirini izleyen birtakım faaliyetleri yerine
getirmektedirler.

11.1. Sosyal Medyada Ölçüm Süreci
Sosyal medya ölçümü tek bir platforma ya da kampanyaya odaklı değil, işletmenin
tüm sosyal medya uygulamalarını kapsayacak genişlikte bir süreçtir. Ayrıca hem çevrimiçi
hem de çevrimdışı ortamlarda ölçüm yapmayı gerektirir. Örneğin, sosyal medya
kampanyalarının önemli ve istenen sonuçlarından birisi de tüketicilerin markadan olumlu
olarak bahsetmeleridir ki bu konuşmaların birçoğu çevrimdışı ortamlarda gerçekleşmektedir.
Ya da ürün satışları fiziki mağazalardan da yapılmaktadır. Dolayısıyla, ölçüm süreci
çevrimdışı ortamlarda gerçekleşen bu sonuçları da kapsamalıdır. Genel olarak bakıldığında
ölçüm süreci izleme, ölçüm, analiz ve raporlama olmak üzere dört temel adımdan
oluşmaktadır (Tuncer ve diğer. 2013;140);
İzleme (Dinleme): Sosyal medya dilinde daha çok “dinleme” olarak adlandırılan bu
aşama genellikle ölçüm ile karıştırılabilmektedir. İzleme, temel olarak bir amaç ile dinlemek
olarak tanımlanabilecektir. Bu aşamada işletmenin derdi bir şeyleri ölçmek ya da
sayısallaştırmak değildir. İzleme aşaması, daha sonra yapılacak ölçümlerde kullanılacak
verinin belirlenmesi, toplanması ve düzenlenmesi işlemlerini kapsar. Bu aşamada işletme,
amaçları doğrultusunda dinleme alanları oluşturur ve bunlardan gelen verileri toplar. Elde
edilen verinin niteliği değerlendirilir.
Ölçüm: İzleme aşamasında elde edilen verinin işletme amaçlarıyla bağlantılı olup
olmadığı değerlendirilir. Sonraki adımda artık verinin sayısallaştırılması gerekmektedir. Bu
işlem ölçüm aşamasında gerçekleşir. Ölçüm, izleme ile elde edilen verilere ampirik bir değer
ya da “sayısal bir büyüklük” atfedilmesidir. Örneğin, bir web sitesini ziyaret edenlerin sayısı,
bir bağlantıyı tıklayanların sayısı ya da YouTube üzerinden yayınlanan bir videonun izlenme
sayısı ölçülebilir. Aynı zamanda verilerin zaman içindeki değişimi ya da bir videonun ya da
blog yazısının yayılma hızı da ölçülebilecekler arasındadır.
Analiz: Ölçüm ile sayısal değerler alan verilere analiz aşamasında bir anlam
verilmektedir. Analiz aşaması, elde edilen sayısal verilerin, işletme tarafından alınacak diğer
kararlarda kullanılmak üzere, değerlendirilmesi ve yorumlanması sürecidir. Dolayısıyla,
analiz olmadan ölçüm bir işe yaramaz. Çoğu işletme topladığı verileri analiz etmemekte
sadece raporlamaktadır. Bu hâliyle yapılan ölçümlerde elde edilen veriler, sayılar ve
grafiklerden öteye geçemez ve işletmelerin bir işine yaramaz. Hâlbuki analizler, işletmelere
yaptıkları uygulamaların hangilerinin başarılı, hangilerinin başarısız olduğunu görme şansı
sağlar. Sonraki uygulamalarında hangi noktalara daha fazla odaklanmaları gerektiği
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konusunda yol gösterir. Karşılaşabilecekleri riskleri, tehditleri ve fırsatları gösterir. Analiz
süreci dinamik bir süreçtir.
Kullanılan analiz araçları ve yöntemleri sürekli değişme ve gelişme içindedir. Bu
nedenle işletmelerin analiz süreci de sürekli bir evrim geçirmek, yeni araçlara uyum sağlamak
zorundadır. İşletme bu sene kullandığı bir analiz aracını seneye aynen kullanmak yerine,
kendisi ve amaçları için uygun olabilecek yeni analiz araçlarını düzenli aralıklarla
değerlendirmelidir.
Raporlama: Sosyal medya programları için yatırımların devamlılığı, mevcut
programın başarısına bağlıdır. Üst yönetimin bu başarıyı göreceği yer ise, yapılan ölçüm ve
analizlerin sonuçlarının sunulduğu raporlar olacaktır. Dolayısıyla raporlar ölçüm sürecinin
önemli çıktılarından birisidir. Raporlama adımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta,
elde edilen önemli bulguların kısa, öz ve gerekli vurgular yapılarak üst yönetime
sunulmasıdır.
Sosyal medya amaçlarını belirlemiş ve stratejisini uygulamaya başlayacak ya da
başlamış bir işletmenin, sosyal medya ölçümünde kullanabileceği farklı stratejik yaklaşımlar
bulunmaktadır. İşletmenin sosyal medya ölçümündeki stratejik seçeneklerinden ilki, “Çıkmaz
Sokak” olarak adlandırılan bölgedir. Bu bölgede yer alan yönetici, sosyal medya çabalarını
ölçmek konusunda yetersiz kalmaktadır ve sosyal medya çabalarının da iyiye gitmediğini
(başarısız olduğunu) düşünmektedir. Bu bölgedeki yöneticiler genellikle dene ve gör
yaklaşımıyla hareket ederler ve uygulamalarında yaptıkları değişiklikleri ölçmezler. Ölçüm
yapılmadığı için yöneticiler genellikle hatanın ya da sorunun nerede olduğunu
bilemeyeceklerinden, sonraki adımlarında ne yapmaları ya da neyi düzeltmeleri gerektiğini de
bilmezler. Bu grupta sosyal medya uygulamaları ya tamamen durdurulur ya da elle tutulur bir
gerekçesi olmaksızın bazı düzeltmeler yapılmaya çalışılır. Ancak, elde yöneticiye yol
gösterecek bir veri olmadığından, yöneticinin sıkıştığı bu çıkmaz sokaktan kurtulması çok
mümkün olmaz.
İkinci seçenek, “Ölç ve Düzelt” olarak adlandırılmıştır. Bu bölgede yönetici
gerçekleştirdiği uygulamaları ölçmektedir ve elde ettiği sonuçlardan yola çıkarak sosyal
medya çabalarının çok da iyiye gitmediğini düşünmektedir. Bu noktada yer alan bir yönetici,
çıkmaz sokak bölgesindeki yöneticiden çok farklı bir konumdadır. Her ne kadar iki yönetici
de çabalarının iyiye gitmediğini (başarılı olmadıklarını) düşünüyor olsalar da, bu bölgedeki
yönetici sorunu çözebilmek için birtakım ölçümler yapmaktadır.
Yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, er ya da geç yöneticinin sorunu bulacağının bir
göstergesidir.
Dolayısıyla, yönetici yaptığı ölçümler sonucunda belirlediği hataları düzeltirse,
tabloda “Başarı İçin Tekrar Et” bölgesine geçmeyi başarabilir. Bu bölgede yönetici hem
faaliyetlerini ölçebilmektedir, hem de çabalarının iyiye gittiğini (başarılı olduğunu)
düşünmektedir. Uygulanan faaliyetlerin ölçüm ve değerlendirilmesi yapıldığından, işletme
daha başarılı olmak için mevcut faaliyetlerini ufak düzeltmelerle tekrarlayarak, başarısını
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sürdürebilir. Bu başarıyı sürdürmek zor olsa da elde edilenler düşünüldüğünde bu çabaya
değdiği görülebilecektir.
Son grupta ise “Tecrübesiz İyimserler” yer almaktadır. Bunlar, gösterdikleri
çabaların etkinliğini ölçememelerine rağmen, çabalarının iyiye gittiğini ya da başarılı
olduklarını düşünmektedir. Bu yöneticiler sosyal medyada bir çaba göstermeye değdiği
görüşündedirler ancak nasıl ölçüm yapacakları konusunda kafalarında soru işaretleri vardır.
Bu alan oldukça tehlikeli bir alandır. İşletmelerin işe başlaması için iyi bir bölge gibi gözükse
de, yöneticilerin en kısa zamanda ölçme stratejilerini geliştirerek bu yaklaşımdan
uzaklaşmaları en doğrusu olacaktır. Yönetici ölçüm konusunda gerekli çabaları göstermezse,
eninde sonunda “çıkmaz sokak” bölgesine geçecektir. Başarıyı ölçememek bir süre sonra,
çabaların iyiye gittiği yönündeki iyimserliği ortadan kaldıracaktır. Ancak yönetici ölçme
stratejisin geliştirip başarısını değerlendirmeyi başarabilirse, ya doğrudan “başarı için tekrar
et” bölgesine geçecektir ya da önce “ölç ve düzelt” bölgesine kayacak, burada
uygulamalarındaki hatalı noktaları düzeltecek ve nihai olarak gene “başarı için tekrar et”
bölgesine ulaşacaktır.

11. 2. Ölçüm ve Analiz Yapılabilecek Temel Alanlar
Sosyal medya içinde farklı alanlardan veri toplayıp ölçüm yapmak, işletmelere hem
tüketici karar süreciyle ilgili hem de sosyal medyada neler olup bittiği hakkında daha fazla
bilgi sahibi olma şansı sağlayacaktır.
Çok sayıda metrik olmasına rağmen, temelde bu metrikleri elde etmek için gerekli
olan veri bu üç temel alandan elde edilmektedir. İşletmelerin sosyal medya çabaları tüketiciyi
bu geribildirim döngüsü içinde etkilemeyi amaçlamaktadır. İşletmeler, sosyal medya
programlarını değerlendirmek için bu geribildirim döngüsü içindeki üç farklı alandan veri
toplayıp ölçüm yapabilirler. Bunlar (Evans, 2008; Evans ve McKee, 2010’den akt. Tuncer ve
diğer. 2013;142);
İçeriğin kendisine yönelik ölçümler: İşletmelerin kullanabilecekleri en zengin veri
alanı, sosyal medya içinde ortaya çıkan içeriğin kendisidir. İşletmeler, kendileri hakkında
söylenenleri en kolay yoldan sosyal medya içinde oluşan içerik sayesinde öğrenebilir ve takip
edebilirler. Burada, işletmeler hem tüketicilerin kendileri hakkında ne düşündüğünü hem de
kendi aralarında işletme/sektör hakkında neler konuştuklarını öğrenebilirler. Marka
hakkındaki blog yazıları, öneri ve yorumlar, Tweetler vb. içeriğin kendisine ilişkin ölçümlerin
yapılabileceği bir alandır. Bu alanlarda işletmeler içeriğin ya da konuşmaların duygusal
yönünü (içeriğin olumluluk ya da olumsuzluk durumunu) anlamaya, içeriği oluşturan kaynağa
ve son olarak da içeriğin hacmine yönelik analizler gerçekleştirebilirler. İçeriğin duygusal
yönü (konuşmaların olumlu ya da olumsuz olması – İngilizcesi “sentiment analysis” olarak
geçmektedir) sayesinde işletmeler, tüketicilerin markaya/ürüne/işletmeye bakış açısını
öğrenebilir ve bu hislerinin ne denli güçlü olduğunu görebilirler.
Kaynağa yönelik analizlerin iki yönü bulunmaktadır;
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i) işletme kendi alanında daha fazla etkileyici güce sahip yazarları ya da tüketicileri
belirleyebilir,
ii) konuşmaların gerçekleştiği sosyal medya platformlarını (Facebook, Twitter, bloglar
vs.) analiz ederek, hangi platformların kendisi için daha önemli olduğunu görebilir ve mutlaka
yer alması gereken platformları belirleyebilir. İçeriğin hacmine yönelik analizler ise
marka/ürün/işletme ile ilgili konuşma hacmini ortaya koyar. Belirli bir konu başlığı üzerine
kaç kişi konuşuyor, kaç kişi o konuyu beğeniyor ya da yeniden yayınlıyor/başkalarıyla
paylaşıyor gibi soruların cevapları bulunmuş olur.
Sosyal medya faaliyetlerinin dikkate alınmasına yönelik ölçümler: Bu ikinci
ölçüm alanı, tüketici ilgileri ile işletmenin sosyal medya faaliyetleri arasındaki kesişim
noktasına odaklanmaktadır. İçeriğe ilişkin ölçümlerin aksine burada işletmenin sosyal
medyadaki faaliyetleri ile ilintili alanlarda ölçüm yapılmaktadır. İşletmenin, gerçekleştirdiği
faaliyetlerin tüketici karar süreci içinde dikkate alınıp alınmadığı sorusuna yanıt bulabileceği
bir alandır. Bir başka deyişle, tüketicinin işletmenin sosyal medyadaki faaliyetlerini ne derece
dikkate aldığı ile ilgili ölçümlerin yer aldığı bir alandır. Sitede geçirilen süre, blog yazılarına
gelen yorumlar, Facebook sayfasındaki faaliyetlere gelen tepkiler içeriğin dikkate alınmasına
ilişkin ölçümlerin yapılabileceği alanlardır.
Sosyal medya faaliyetlerinin etkilerine yönelik ölçümler: Son olarak sosyal
medyada yaratılan ve iletilen mesajların istenilen sonuçları doğurup doğurmadığı, bir başka
deyişle işletmenin faaliyetlerinin ve yarattığı içeriğin etkisine yönelik ölçümlerin yapıldığı
alandır. İşletmeler sosyal medya kampanyaları ile belirli amaçlara ulaşmayı hedeflerler ve
gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonuçlarını ölçerler. Elde edilen sonuçlar ile amaçlara ne denli
ulaşıldığını analiz etmeye çalışırlar. Burası, yapılan bir kampanya sonrasında tüketicilerden
beklenen belirli davranışların ne oranda gerçekleştirildiği ya da kampanya mesajıyla
tüketicilerin ne kadar ilgilendiği gibi ölçümlerin yapıldığı bir alandır. Sosyal medya
faaliyetlerinin tüketicinin farkındalık düzeyini ve satışları nasıl etkilediği, bu alanda yapılan
ölçümlerin cevap aradığı en önemli sorulardır.
İşletmeler bu alanların birinde ya da hepsinde ölçüm ve analiz yapabilirler. Mevcut
durumda çoğu işletme sadece “içeriğin kendisine yönelik ölçümler” gerçekleştirmektedir. Bu
işletmeler, sosyal medyayı dinlemektedirler. Ancak, tek başına dinlemek çoğu zaman başarılı
bir sosyal medya programı ortaya koymaya yetmez. Bu noktada işletmelerin sundukları
içeriğin tüketicileri ya da dinleyicileri tarafından ne denli dikkate alındığına bakması gerekir
ki bu ölçüm sürecinde onları bir adım öteye taşır. Elbette, gerçek anlamda ölçüm ve analiz
gerçekleştiren bir işletmenin, faaliyetlerinin finansal etkilerine yönelik ölçümleri de
gerçekleştiriyor olması gerekmektedir.

11.3. Sosyal Medya Ölçüm Araçları ve Veri Toplama
Sosyal medya ölçümü için kullanılabilecek araç ve platformları dört temel grup altında
ele almak mümkündür (Tuncer ve diğer. 2013);
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Dinleme Platformları: Bu platformlar sosyal medyada herkese açık olan içeriğin
toplanması, raporlanması ve sentezi işlemlerini yerine getirmektedir. Bu araçlar ve
platformlar kapsamında toplanan veriler, işletmelerin erişim kapsamlarını ve sosyal medyada
gerçekleşen sohbetlerin içyüzünü kavramaya yardımcı olmaktadır.
Metin Madenciliği: Bir işletme ya da marka hakkında sosyal medya içinde yapılmış
tüm yorumları tek tek taramak ve buradan bir sonuç çıkartmak imkânsıza yakın bir çabadır.
Metin madenciliği araçları, sosyal medyadaki metin denizi içinden bir marka ya da işletme ile
ilgili yorumları toplayıp, bunları daha önceden belirlenmiş bir takım kurallara göre deşifre
etmeye yaramaktadır. Elbette bu işlem otomatik bir şekilde gerçekleştirildiğinden 100% doğru
olmayabilecektir ama yine de işletmelerin genel olarak tartışılan konuların temaları hakkında
bir fikir sahibi olmasına yardımcı olabilecek araçlardır.
Platform Araçları (Platformlara ait Uygulama Programı Ara Yüzleri): Bu araçlar
belirli platformlarda (örneğin Facebook, Twitter gibi) herkese açık olmayan bazı veri ve
analizleri kapsamaktadır. Bunlar belirli sosyal medya faaliyetlerine yönelik (örneğin bir
kampanya gibi) ve duruma özgü kullanılan araçlardır.
Site Analiz Çözümleri: Bu araçlar temelde bir işletme ya da markanın web sitesine
gelen ziyaretçilerin davranışlarını izlemeye yaramakla birlikte, yapılan sosyal medya
faaliyetlerinin web sitesindeki hareketlere yansımasını izlemek amacıyla da kullanılmaktadır.
Örneğin, bir blogdan ya da Facebook’dan sayfaya ulaşan ziyaretçileri belirlemek ya da
yapılan bir sosyal medya kampanyasında müşterilerin siteye ulaşma ve istenilen davranışı
yerine getirme oranlarının izlenmesi gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.
Özetlersek, mevcut durumda çok sayıda veri toplama aracı ve platformu bulunmakta,
bunlardan bazıları gerçekleştirdikleri analizler açısından birbiriyle çakışabilmektedir.

11. 4. Sosyal Medya Ölçümünde Takip Edilecek Adımlar
İşletmeler sosyal medya faaliyetleri çerçevesinde iki tür sosyal medya ölçümü
yaparlar. Bunlardan ilki, uyguladıkları genel sosyal medya programı çerçevesinde
gerçekleştirdikleri devam eden ölçüm ve analizlerdir. Bu genel ölçüm ve analizler sayesinde
işletme sosyal medyada ne olup bittiğini, markası ya da ürünü hakkında neler konuşulduğunu
takip eder. İşletme bu tür ölçüm ve analizleri bir rutine soktuğunda artık tek yapması gereken,
düzenli olarak elde ettiği sonuçları izlemektir. Diğer taraftan, işletmeler sosyal medya
programları içinde belirli bir süre ile ve belirli bir amaca ulaşmak için bazı kampanyalar
gerçekleştirirler. İşletmelerin gerçekleştirdikleri ikinci tür ölçümler işte bu kampanyalara özel
yapılan ölçümlerdir. Bu ölçümler, amacına göre kampanyadan kampanyaya farklılık gösterir.
Başarılı bir sosyal medya ölçüm sürecinin hem devam eden hem de kampanya
özelindeki ölçümleri içermesi gerekmektedir. Aşağıda her iki tür ölçüm için de işletmelerin
izleyebileceği adımlar yer almaktadır.
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Amaçların Belirlenmesi
Sosyal medya programına başlamadan önce işletmenin yapması gereken ilk iş,
amaçlarını belirlemesidir. Nereye gideceğini bilmeyen bir işletmenin, yolda kaybolma
olasılığı oldukça fazladır. Amaçlarını ortaya koyan işletme bunlara ulaşmak için yapılması
gerekenleri tasarlar ve uygulamaya geçer. Bu uygulama sürecinde ve sonunda işletme bir
şekilde kendini değerlendirmelidir. Bu değerlendirmenin iki amacı vardır. İlk olarak işletme
doğru yolda ilerleyip ilerlemediğini görmeye ihtiyaç duyar. Bu sayede yolundan şaşmadan
ilerlemeyi garanti eder. İkinci olarak ise işletme amaçlarına ulaşıp ulaşamadığını ya da ne
oranda ulaştığını değerlendirmelidir. İşte tüm bu değerlendirmeler işletmenin yapacağı
ölçümlerin temelini oluşturacaktır. Bir başka deyişle, işletme sosyal medya programı
çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda amaçlarına ne oranda yaklaştığını
değerlendirmek için bazı performans göstergelerinden yararlanacaktır. Bu göstergelerin ne
olacağı ise işletme amaçlarına göre değişecektir. Özetlemek gerekirse, her sosyal medya
programının ya da kampanyasının amacı, o programın/kampanyanın değerlendirilmesinde
kullanılacak performans göstergelerinin neler olacağını belirleyecektir.
Temel Performans Göstergelerinin Belirlenmesi
Ölçüm sürecinde kullanılabilecek metrikleri alt alta koysak, sadece bu metriklerden
oluşan ayrı bir kitap yazılabilecektir. Pazarlamacılar ve sosyal medya uzmanları her geçen
gün birtakım yeni metrikleri bu listeye eklemektedir. Bununla beraber, sektörde bu alanda
hizmet veren çok sayıda işletme de sundukları ücretli ve ücretsiz ölçüm araçları ile seçenek
sayısına katkıda bulunmaktadır. Bu karmaşık süreçte yolunu kaybetmeden sosyal medya
faaliyetlerini değerlendirmek isteyen işletmelerin takip edebilecekleri temel bazı adımlar
bulunmaktadır. Aşağıdaki adımları takip eden işletmeler, amaçları doğrultusunda
kullanabilecekleri temel performans göstergelerini belirleyebileceklerdir.
Ölçülebileceklerin listelenmesi
İşletmeler öncelikle amaçlarıyla ilintili olabilecek her türlü metrikten oluşan bir liste
çıkartmalı ve zaman içinde yeni çıkan metrikleri de bu listeye dâhil ederek ellerindeki listeyi
güncel tutmaya çalışmalıdırlar. Sosyal medya metrikleri ile ilgili yayınlara bakıldığında farklı
amaçlara ve araçlara göre çok sayıda metrik olduğu görülmektedir.
Ölçülmesi gerekenlerin listelenmesi
İşletmenin bir sonraki adımı, ortaya çıkarttığı ölçülebilecekler listesi içinden, ölçmesi
gerekenleri belirlemesi olacaktır. Bir başka deyişle, işletmenin ölçmesi gerekenler onun temel
performans göstergelerini oluşturacaktır. Neyin ölçülmesi gerektiği sorusunun cevabı, işletme
içindeki departmanlara göre farklılık göstermektedir. Her departman sosyal medyadaki
amacıyla bağlantılı olarak farklı şeyleri ölçmeye ihtiyaç duyacaktır. Ama aynı zamanda tüm
departmanlardan bağımsız olarak, sosyal medya programının genel olarak etkinliğinin de
ölçülmesine ihtiyaç vardır. Bu durumda ölçüm sürecinde bir yanda departmanlar düzeyinde
mikro ölçümler, diğer tarafta tüm programın genel başarısı için makro düzeyde ölçümler
185

yapılmalıdır. Bu aşamada işletmelerin karşılaşabilecekleri önemli sorunlardan birisi, temel
performans göstergesi olarak belirleyecekleri mikro ve makro metrikleri çok geniş tutmaları
olacaktır. İşletmeler, daha sonra işlerine yarayabileceği düşüncesiyle çok sayıda metrik için
veri topladıklarında, o verinin içinde gerçek anlamda programın etkinliğini ya da neden-sonuç
ilişkilerini görmelerini engelleyecek bir kalabalığın da içine girmiş olacaklardır.
Ölçüm
Metriklerde olduğu gibi, ölçüm için kullanılacak da çok sayıda araç bulunmaktadır ve
her geçen gün bu araçlara bir yenisi eklenmektedir. İşletmelerin düzenli olarak daha yeni,
daha ileri ve kendi ihtiyaçlarına daha uygun olabilecek ölçüm araçlarını takip etmesi
gerekmektedir.
İzleme ve Raporlama
Analiz sürecinden sonra işletmelerin elde ettikleri analiz sonuçlarını rapor etmeleri ve
değerlendirmeleri gerekmektedir. Eğer ki ölçümü yapılan şeylerin işletme amaçları içinde bir
karşılığı yoksa işletme yanlış şeyleri ölçüyor demektir. Bu nedenle, belirli ölçümler yapılarak
elde edilen her sonucun, işletmenin amaçları ile ilişkilendirerek değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu aşamada işletme elde ettiği sonuçları iki farklı şekilde değerlendirmelidir. İlk
olarak, amaçladığı sonuçlara göre elde ettiği sonuçları değerlendirmelidir. Elbette, burada
değerlendirmenin genel olarak sosyal medya programına göre mi yoksa belirli bir kampanya
özelinde mi yapıldığı süreçte farklılıklar yaratabilecektir. Ancak, her iki durumda da
işletmenin belirli aralıklarla ölçüm ve analiz sonuçlarını raporlayıp, amaçlarına göre nerede
olduklarını, doğru yolda ilerleyip ilerlemediklerini kontrol etmesi gerekmektedir.
İşletmelerin aynı zamanda, elde ettikleri sonuçları rakiplerin sonuçları ile de
karşılaştırma imkânları bulunmaktadır. Sosyal medyada ölçüm yapmanın en güzel
yanlarından birisi de rakiplerin faaliyetlerini de ölçme şansının olmasıdır. Böylelikle
işletmeler kendi faaliyetlerinden kaynaklanan ölçüm sonuçları ile rakiplerin sonuçlarını
karşılaştırarak çabalarının etkinliğini değerlendirebilecektir.
İşletme ölçüm yapmaya başladığı ilk andan itibaren elde ettiği ölçüm sonuçlarını bir
veri tabanında saklamalıdır. Elde edilen bu sonuçlar belirli bir süre sonra işletmelerin yeni
faaliyetlerini değerlendirmek için kullanabilecekleri temel bir veri tabanını oluşturacaktır.
İşletme başarısına dair değerlendirmeler yaparken geçmişteki bu verileri bir referans olarak
kullanabilecektir.
Düzeltmeler ve Yeni Uygulamalar
Bu süreçteki son adım ölçüm sürecinin kendisinin değerlendirilmesidir. Kullanılan
temel performans göstergelerinin gerçekten ulaşılmak istenen amaçlarla uyumlu olup
olmadığı, kullanılan ölçüm araçlarının performansı ya da ölçüm yapan personelin çalışmaları
bu son aşamada değerlendirilmelidir. İşletme işine yaramayan performans göstergelerini ve
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ölçüm araçlarını elemeli, bunların yerine amaçlarına daha doğru şekilde hizmet edebilecek
gösterge ve ölçüm araçlarını ölçme sürecine dâhil etmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1)

Sosyal medyada ölçmenin adımları nelerdir?

2)

Sosyal medyada ölçme yaparken takip edilecek adımları sıralayınız.

3)

Sosyal medyada ölçüm yaparken hangi araçlar kullanılır?

4)

Sosyal medyada ölçüm yaparken verileri nereden toplayabiliriz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmelerin aynı zamanda, elde ettikleri sonuçları rakiplerin sonuçları ile de
karşılaştırma imkânları bulunmaktadır. Sosyal medyada ölçüm yapmanın en güzel
yanlarından birisi de rakiplerin faaliyetlerini de ölçme şansının olmasıdır. Böylelikle
işletmeler kendi faaliyetlerinden kaynaklanan ölçüm sonuçları ile rakiplerin sonuçlarını
karşılaştırarak çabalarının etkinliğini değerlendirebilecektir.
İşletme ölçüm yapmaya başladığı ilk andan itibaren elde ettiği ölçüm sonuçlarını bir
veri tabanında saklamalıdır. Elde edilen bu sonuçlar belirli bir süre sonra işletmelerin yeni
faaliyetlerini değerlendirmek için kullanabilecekleri temel bir veri tabanını oluşturacaktır.
İşletme başarısına dair değerlendirmeler yaparken geçmişteki bu verileri bir referans olarak
kullanabilecektir.
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Bölüm Soruları

1.Sosyal medyada ölçme sürecinin aşamalarından biri değildir?
a. İzleme
b. Ölçüm
c. Raporlama
d. Analiz
e. Sentez

2. “Elde edilen sayısal verinin, işletme tarafından alınacak kararlarda kullanılmak üzere
değerlendirilmesi” sosyal medyada ölçme sürecinin aşamalarından hangisini ifade
etmektedir?
a. İzleme
b. Ölçüm
c.Analiz
d. Sentez
e.Raporlama

3. Hangisi bir işletmenin sosyal medya ölçümündeki stratejik seçeneklerden biridir?
a. Ters yol
b.Çıkmaz sokak
c.Yanlış sokak
d. Dene ve yap
e. Düzelt tekrar et.
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4. Hangisi sosyal medyada ölçüm için kullanılabilecek araç ve platformlardan biri
değildir?
a. Dinleme platformları
b. Metin madenciliği
c. Site analiz çözümleri
d. Metin platformları
e. Platform araçları

5.Sosyal medya ölçümünde takip edilebilecek adımlardan ilki hangisidir?

a.
b.
c.
d.
e.

Amaçların belirlenmesi,
Temel performans göstergelerinin belirlenmesi,
Ölçülebileceklerin listelenmesi,
Ölçülmesi gerekenlerin listelenmesi,
Raporlama

6. Sosyal medyada marka hakkında yapılan yorumları taramak için hangisinden
yararlanılır?
a. Platform araçları
b. Metin madenciliği
c. Site analiz çözümleri
d. İzleme
e. Dinleme

7. Elde edilen verinin işletme amaçlarıyla
değerlendirildiği aşama hangisidir?
a. Raporlama

b. Analiz

c. Ölçme

bağlantılı

d. Hesaplama

olup

olmadığının

e. Dinleme
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8. İşletmeler, sosyal medya programlarını değerlendirmek için bu geribildirim
döngüsü içindeki kaç farklı alandan veri toplayıp ölçüm yapabilirler?

a.5

b. 4.

c.3

d. 2

e. 1
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12. SOSYAL MEDYA UYGULAMA ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal medyanın uygulama alanlarından halkla ilişkilerde sosyal
medyanın kullanımı konusu ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Halkla ilişkiler alanında sosyal medyanın kullanımı iş etkinliğini nasıl
etkilemektedir?
2)

Online PR kavramı neyi ifade eder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal medyanın halkla
Metinler ve örnekler ile
Sosyal medyada halkla ilişkiler
ilişkiler alanında kullanılması konuların daha kolay
uygulamaları
ve online PR öğrenilecektir. anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Online PR



Paylaşılan içerik sahipliği



Weblog
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Giriş
Sosyal medya, bilginin, farklı bakışların/düşüncelerin ve deneyimlerin kamu oluşumlu
web sitelerince paylaşımına olanak sağlayan ve internet dünyasını hızla hayatımıza yerleştiren
bir uygulama alanıdır. Sosyal medya uygulamaları ile karşılıklı ilgilerin parçalarına dair
insanlar arasında doğal ve gerçek diyalog ortamları oluşmaktadır. Düşünceleri daha etkili hâle
getirmek için farklı içeriklerin karşılıklı paylaşılabilmesine olanak tanır. Sosyal medya
anlayışı özellikle web 2.0 temel kavramının oluşturulması ile gelişim göstermiştir. Bu özelliği
itibari ile sosyal medyanın bileşenleri arasında “halk, kitle veya toplum” ile birlikte “iş
birliği” kavramları gelmektedir.
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12. SOSYAL MEDYA UYGULAMA ALANLARI
İnternetin Kullanımıyla Gelişen Halkla İlişkiler Alanı Halkla ilişkileri uygulama
bakımından iki döneme ayırabiliriz. Birincisi internet öncesi halkla ilişkiler ile ikincisi de
internet sonrası halkla ilişkiler. Birinci uygulamalarda halkla ilişkiler uygulayıcıları
kamularından ne derecede geri dönüşüm alabilirlerse çalışmalarını o ölçüde başarılı
saymaktaydılar. Zira kamuları ile iletişim stratejileri arasında yer alan kitle iletişim araçlarının
fonksiyonları halkla ilişkilerin niteliğini belirlemeden en etkili unsurlar olarak karşımıza
çıkmaktaydı. Şimdilerde ise halkla ilişkiler internet tabanlı iletişim ile bütünleşik hâlde
kullanıldığında uygulayıcılarına çok daha etkili kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Sosyal
medya ile halkla ilişkiler daha da güç kazanmış bulunmaktadır. İşletmeler için online
faaliyetler olmazsa olmazlar arasında gelmektedir. İnternet ortamında satış yapmanın diğer
ortamlara göre farklı yönleri bulunmaktadır. Kimi hâllerde bu farklılıklar daha zor şartları
beraberinde de getirmektedir. Öncelikli olarak internet tabanlı halkla ilişkiler çalışmalarında
internet kullanıcılarının internet üzerindeki etkinliklerinin araştırılması yer almaktadır. Zira
bazı kişiler sadece interneti belli bazı sitelerin günlük takibi; haber okuma ve bilgi edinme ile
elektronik postalarının okunması olarak görmektedir. Bunlardan ayrı olarak kimileri de
haberlere yorumlar eklemekte, kendi kişisel sayfalarını hazırlayarak blog ortamlarına
katılmakta ve düşüncelerini buralardan paylaşmakta veya günlük alışverişlerini internet
ortamı üzerinden yapmaktadır. Bazıları ise internet sitelerini sadece hangi amaçla olursa olsun
kullanımlarında kişisel güvenliklerini göz önüne alarak kullanmaktadırlar (Phillips-Young,
S:180, 2009).
İnternet halkla ilişkileri uygulamacılarına yeni ilişkiler ve müşterileri ile yeni ortak
sorumluluk alanları geliştirme fırsatını sunar. Yeni halkla ilişkiler aynı zamanda yeni düşünce
kalıplarını da içermektedir. Kullanıcıları bakımından internet kişisel bir medya aracı
durumundadır. Bu bakımından internet halkla ilişkileri her bir kullanıcıyı göz önüne almak ve
ona göre iletişim strateji belirlemek durumundadır. Online halkla ilişkiler amaçlarını
kurgulamak, beraberinde risk ve fırsatları aynı zamanda getirerek bilinmeyenin
yönlendirilmesini içermektedir (Phillips and Young, S: 182, 2009).
İnternet tabanlı halkla ilişkilerin en büyük avantajları genel olarak şöyledir:
a) Uygulamalar spesifik amaçları içermektedir,
b) Ölçülebilirdir,
c) Uygulamalar başarılabilir niteliktedir,
d) Gerçekçidir,
e) Zaman kavramı olarak açıktır.
Doğru ve yanlış olan nedir? Burada etik kavramına ilişkin internet ve internet halkla
ilişkilerindeki son duruma dair bazı açıklamalar yapılacaktır. Unutulmaması gereken en
önemli nokta etik davranışların doğası değişmemektedir. Evrensel bir niteliğe sahip olan etik
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için internet halkla ilişkilerinin yeni arayışlar içine girmesine gerek yoktur. Toplumların
ahlaki değerlerinde “doğru ve yanlış” zaten yer almaktadır. Online halkla ilişkilerin burada
dikkat etmesi gereken en önemli nokta doğru ve yanlışın manipülasyon edilmeden
sunulmasını sağlayıcı içerikleri oluşturmasıdır. Online halkla ilişkilerin en önemli olumlu
özelliklerinden birisi de “şeffaflık” ilkesidir. Dolayısıyla sosyal medya anlayışında
dinleyiciler ile ortak bir anlam dünyası oluşturmanın yolu açıklıktan, şeffaflıktan ve güvenilir
olabilmenin taşıdığı diğer unsurların online PR uygulamalarının stratejileri içinde yer
almasından geçmektedir. Halkla ilişkilerin şeffaflığından bahsedebilmek için öncelikli olarak
elinde ne olduğunun açıkça belirtmesinden geçmektedir. Böylelikle kamulara sunulan
argümanların alıcıları tarafından beğenilip beğenilmemesi tercihi onlara bırakıldığından
halkla ilişkilerin etik tarafı öne çıkmaktadır. Böyle bir çalışmanın sosyal medya içinde
uygulanabilmesi için ise daha çok teknik altyapı mevcuttur. Böylece online PR son
zamanlarda hiç olamadığı kadar etik bir yapıya kavuşmuş durumdadır. Online PR sosyal
medya uygulamalarının teknolojik imkânlarını kullanımına göre “doğru ve yanlış”
kavramlarını üretmektedir. Bazı blog sayfalarındaki makalelerin veya yazıların alt kısmında
yer alan okuyucu yorumları kısmı yönlendirilmektedir. Olumsuz düşünceler çıkartılarak
sadece olumlulara yer verilmektedir. Böylece ilgili konu için diğer okuyucular üzerinde onları
yönlendirici tarzda bir iletişim stratejisi uygulanmaktadır. Tabi ki bunun sorunları da zaman
içinde üreticiler tarafından hissedilmektedir. Çünkü yukarıda da değinildiği gibi her bir
kullanıcının kendi dünyasına ve duygularına göre düşüncelerini internet ortamında daha rahat
sergileyebildiği bir atmosfer bulunmaktadır. Bazı kullanıcılar ise sosyal hayatlarına hiç
olmadıkları kadar değişik bir kişilik kimliği ile internette sosyal medya içine
girebilmektedirler. Bu gibi kullanıcıların kendi düşüncelerine yakın bir yazı veya haber için
bile zamanla ters yorumlar yaptıkları bilinmektedir. Bu durumda da yorumları habere
eklenmeyen kişiler ilgili web sayfasının veya sahibi olan şirketin şeffaf olmadığı kanısına
vararak negatif bir tavrı takınmaktadırlar. Dolayısıyla online PR uygulamalarında “doğru ve
yanlış nedir?” sorusuna verilecek en geçerli cevap neyin doğru ve neyin yanlış olduğunun
açıkça belirtilmesidir diyebiliriz. bir çok internet ortamındaki karşılıklı tartışmalarda “ben
kimim?” sorusunun karşı tarafça bilinmezliği kullanıcılar için avantaj olduğu sayılırdı. Zira
bilinmeyen bir kimlik ile istenilen her şeyin daha rahat söyleneceği varsayılmaktaydı. Fakat
son iki yıl içindeki gelişmeler bu durumu tersine çevirmiştir. Artık internet kullanıcıları
özelikle sosyal medya ortamlarında kaynakları hakkında ciddi şüphe içine düştükleri yazı ve
yorumları çok fazla dikkate almamakta ve onlarla tartışmalara girmemektedir.10 Online PR
uygulayıcıları aynı zamanda ürettikleri stratejilerin de yayıncıları durumundadırlar (Phillips
and Young, S: 225, 2009).
Böylece yasal ve etik sorumlulukları da bulunmaktadır. İnternet öncesi halkla
ilişkilerde oluşturulan mesajlar medya denetçisi tarafından ilgili kitle iletişim araçlarının
denetiminden geçtikten sonra halka gönderilmekteydi. Fakat internet ile bu durum artık eskisi
kadar katı bir hâlde değildir. Şimdilerde ise yayıncıların hazırladığı haberler editör
kontrollerinden daha az denetlenerek geçmektedir. Kontroller genellikle şekil yönünden
olmakta olup içerik kontrolleri yazılı ve görsel medyada olduğu kadar üzerinde durulan bir
konu olmaktan çıkmıştır. Burada yasal ve etik sorumluluk online halkla ilişkiler
uygulayıcısına bırakılmaktadır.
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12.1. Sosyal Medya Uygulamaları
Sosyal medya, bilginin, farklı bakışların/düşüncelerin ve deneyimlerin kamu oluşumlu
web sitelerince paylaşımına olanak sağlayan ve internet dünyasını hızla hayatımıza yerleştiren
bir uygulama alanıdır (Weinberg, S: 1, 2009).
Sosyal medya uygulamaları ile karşılıklı ilgilerin parçalarına dair insanlar arasında
doğal ve gerçek diyalog ortamları oluşmaktadır. Düşünceleri daha etkili hâle getirmek için
farklı içeriklerin karşılıklı paylaşılabilmesine olanak tanır (Evans, S: 5, 2008).
Sosyal medya anlayışı özellikle web 2.0 temel kavramının oluşturulması ile gelişim
göstermiştir. Bu özelliği itibari ile sosyal medyanın bileşenleri arasında “halk, kitle veya
toplum” ile birlikte “iş birliği” kavramları gelmektedir. Bu bakımdan internet sayfalarının
sosyal medya özelliğinde tasarlanabilmesi için toplulukların işbirliklerine imkân veren
nitelikte olmaları gerekmektedir. Böylece “müşterek üyeler yapımı” olarak da anılmaktadırlar
(Benkler, S: 33, 2006).
Sosyal medyaları cazip hâle getiren bazı önemli hususları bulunmaktadır. Bu önemli
hususların sosyal medya sitelerinin tasarlanması aşamasında hazırlanması ve uygulamalarda
yer bulması gerekmektedir.
Bunları aşağıdaki gibi özetlememiz mümkündür:
a) Siteye Giriş İçin Basit Ara Yüzler: Başarılı Sosyal Medya siteleri muhtemel
kullanıcıları için siteye girişte ve site içinde dolaşımda onları fazla yormayan basit bir tasarım
ile hazırlanırlar. Sadelik içinde mükemmellik yer almaktadır. Bir kişinin siteye katılması, site
içeriğinden faydalanması ve siteye kendinden bir şeyler eklemesi için kolay üyelik ve basit
kullanım esastır. Bunun için Wikipedia’nın sloganı örnek gösterilebilir; “Anyone Can Edit:
Herkes Ekleyebilir” (Bruns and Bahnisch, S: 8, 2009).
b) Kullanıcılara Eşit İmkânlar Sunma: Diğer bir önemli nokta da kullanıcıların sosyal
medya içinde aynı nitelikte olduğu varsayımıdır. Topluluklara kendi yapılarını
oluşturmalarına olanak sağlamak ve onlara tek bir şablon ile siteye katılım hakkı tanımak
yerine özgün içeriklerini oluşturabilecekleri ve kişiselleştirebilecekleri bir site sunmak daha
faydalıdır.
c) Paylaşılan İçerik Sahipliği: Bu özellik kullanıcılar tarafından paylaşıma sunulan her
türlü içeriğin de yasal sorumluluğunu beraberinde getirmektedir. Böylece 12 sitelerin
içerikleri daha sağlam oluşturulmakta ve gerçeğe aykırı, kişilik haklarına saldırmayan daha
özenli web sayfaları sosyal medya imkânları ile üretilmektedir.
Yukarıdaki özelliklerin yanı sıra sosyal medyanın kendine has bazı ilkeleri de
bulunmaktadır. Bunları da şöyle sıralamamız mümkündür:
1) Mümkün olduğunca yeni kullanıcılara açık olma ve toplulukları iyiyi kötüden ayırt
edici unsurları kullanmaya sevk etme,
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2) Topluluklar kendi hedef ve değerlerini paylaşırlarken aralarında öne çıkan lider
nitelikli kişiler ile ortak çalışmalar yapma,
3) Topluluklar ve onların işlemleri zamanla değişebilir. Bu değişimi cesaretlendirerek
takip etmek gerekmektedir,
4) Topluluklar başarılarına bağlı olarak gurura kapılabilir. Bunu ellerinden almamaya
dikkat etmek gerekmektedir. McCanns’in raporuna göre sosyal medya sürekli kullanım ve
hızla artmaya da devam edecektir.
Küresel anlamda 16 ile 54 yaşları arasında insanlar üzerinde yapılan raporun
sonuçlarına göre (McCanns, 2008);
 394 milyon kullanıcı video klip izlemektedir,
 346 milyon kullanıcı blogları takip etmektedir,
 321 milyon kullanıcı kişisel blogları okumaktadır,
 307 milyon kullanıcı arkadaşlarının sosyal medya sayfalarını ziyaret etmektedir,
 303 milyon kullanıcı video klip paylaşmaktadır,
 202 milyon kullanıcı sosyal medya sitelerinde kişisel sayfalarını tasarlamaktadır,
 248 milyon kullanıcı fotoğraflarını sitelere yüklemektedir,
 216 milyon kullanıcı video yayınlarını bilgisayarlarına indirmektedir,
 215 milyon kullanıcı ses yayınlarını bilgisayarlarına indirmektedir.
Sosyal Medya ve Halkla ilişkiler İlişkileri Sosyal medya ve halkla ilişkiler ile olan
yakın ilişkisini anlamak için online PR uygulamalarının nasıl tasarlandığına ve nelere dikkat
edilerek oluşturulduklarına bakmak gerekmektedir. Öncelikli olarak iletişim platformlarına
bakmamız gerekmektedir. İnternete erişim için farklı araçlar bulunmaktadır. Bilgisayar,
laptop, mobil telefonlar, elektronik oyun setleri ve enteraktif televizyonlar bu araçların en
bilinenleridir. Bu araçlar ile bazı iletişim ihtiyaçlarımızı giderirken kimi hâllerde farklı
araçlardan diğerlerine mesajlar göndermeyi de başarırız. Tabii ki iletişim sürecini sadece sms
alıp-gönderme oluşturmaz. Bunun ötesinde elektronik gazeteler, dergiler, makaleler ve daha
gelişmiş bilgi yayınlarına erişim ihtiyacını da güderiz. Artık belli bir platformdan belli bir
mesaj içeriğini değil karmaşık mesajlar dizinlerini de aynı anda gönderme imkânına sahibiz.
Küçük iletişim aletleri ile büyük mesaj gönderimi devri başladığından beri halkla ilişkiler
uygulamaları da daha renkli hâle gelmiştir. Zira halkla ilişkiler uygulayıcıları için bu araçlar
ve sundukları imkânlarının sınırlılıkları sadece uygulayıcıların düşüncelerinin
sınırlılıklarından ibarettir.
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Artık ATM’ler gibi her sokak başında nasıl para çekme imkânımız var ise şimdi de her
sokak da internete erişim imkânına sahip olduğumuz bir ürün ile sosyal hayatımızı
paylaşmaktayız. Bu durum da online PR uygulamalarının neden daha renkli hâle geldiğinin
açık bir örneğidir. Artık bilgiye ulaşmak için elimizde çok çeşitli sayıda ve nitelikte araç
bulunmakta ve bunlar sayesinde çok daha geniş alanlardan internete bağlanarak küresel
paylaşımın içinde yer alabilmekteyiz. Bu değişik platformlar kendilerine has değişik kanallar
sayesinde kişisel internet erişimimizi çeşitlendirmektedir. Bu çeşitlilik sayesinde farklı
amaçlardaki kişiler veya topluluklar internet ortamına girerek kendi amaçlarına yönelik olarak
sosyal medya imkânlarını kullanmaktadırlar. Bu vesileyle de sosyal medyanın üretim alanları
genişlemekte, yeni katılımcılar, yeni fikirler ve yeni ihtiyaçlar ile birlikte kendisini yeniden
üretebilmektedir. İletişim platformlarından sonra bu platformların sağladığı imkânlar
dahilinde iletişim kanallarını da online PR uygulamaları içinde ele almamız gerekmektedir.
Bir zamanlar basit ifadeyle iletişim kanallarını mektuplar ve gazeteler veya yüz yüze
konuşmalar oluşturmaktaydı. Bunların iletişim platformlarını da kâğıt, mürekkep ya da
konuşmaların yüz yüze yapıldığı ortamlar oluşturmaktaydı (Phillips and Young, S:125, 2009).
Artık çok daha çeşitli platformlara bağlı değişik nitelikte kanallar bulunmaktadır ve bu
kanallardan online PR uygulayıcıları için farklı nitelikteki mesajlar ve kodlamalar üretilip
gönderilmektedir. Eski kanalların kullanımı sona ermediği için online PR uygulamaları
iletişim için bir alternatif 14 değildir. Sadece iletişim alanının kendine has özellikleri olan
yeni bir tekniğidir. Zira en eski iletişim kanalları da dâhil olmak üzere tüm iletişim
kanallarının ortak görevi maksimum mesajı üretip gönderebilmektir. İletişim kanallarının yedi
özeliği genel itibariyle bulunmaktadır. Bunlar; ortam, enteraktif unsurlar, başvuru, güvenlik,
düzenleme, satın alma ve planlamadır. Bundan sonraki adımda ise sosyal medya ile uygun
stratejilerin nasıl bir arada kurgulandığı üzerinde olacaktır. Sosyal Medyanın Strateji Üretmesi
İnternet uygulamaları organizasyonlar için önemli hâle gelmiştir. Özellikle sosyal medya
uygulamaları ile bu alanda iletişim stratejilerinin nasıl yeniden üretildiği, tanımlandığı ve
uygulandığını ortaya koymak gerekmektedir. Birçok şirketin ve organizasyonun internet
sayfalarını incelediğimizde ortak nokta olarak sayfaların ortak bir kavram içinde
tasarlanmadığını görmekteyiz. Daha ziyade sitede vurgulanmak istenen asıl amaç ön plana
çıkarılırken site içinde birçok yan bilgiye yer verilerek amacın silikleştirilmesine salık verilir.
Farklı şirketlerin web sayfaları ortak ürünleri üzerinden birbiriyle uyumlu bir tarzda
oluşturulduğunda kullanıcılar üzerinde amaçsal bir etki bırakmaktadır. Bir sitenin temel
özellikleri arasında; platform, kanal, yazı, görsel ve işitsel öğeler ile diğer hareketli unsurlar
yer almaktadır. İşte bu farklı içerikleri bir arada kullanıcılar için yormayan ve kullanımı rahat
olan bir tarzda birleştirme konseptini PR yerine getirebilmektedir. Halkla ilişkiler açısından
stratejik planlama ile değişimin en üst düzey uygulamaları yerine getirilmektedir. Böylelikle
online PR uygulamalarında aşağıdaki unsurlar yer aldığında stratejik bir sosyal medya içeriği
oluşturulmaktadır (Phillips and Young, S:138, 2009).
 İş Amaçlı: Kamusal yapılara bağlı olarak iletişim platformları ile kanallarının belli
bir zaman diliminde değişiminin belirlenmesi,
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 Organizasyon Hedefleri. Bireylerin yaşam tarzlarına bağlı olarak organizasyonların
da hedeflerinde değişikliklerin belirlenmesi,
 Her bir hedefe ulaşma stratejisi. Ulaşılabilir hedeflerin uygulama olanaklarının
belirlenerek elde edilmesi.
 Hareket planlarının oluşturulması. Yıl içinde şirketin ortaya koyacağı hareketlerinin
planlanarak hedef kitlesi ile paylaşılması. İnternet halkla ilişkiler uygulamalarında
organizasyonların dâhili, iç iletişim stratejilerini internet tekniklerini kullanarak geliştirmeleri
gerekmektedir. Geniş bir nitelik alanına yayılı olan internet kullanıcıları ile yüzleşmeye hazır
olmamız gerekmektedir. Bu kitlenin tercihlerini nasıl oluşturduklarının ön tahminlerini
vermemize gerek yoktur. Çünkü internetin değişik kanalları sayesinde hepsinin birçok karar
verme süreci bulunmaktadır. Bu bakımdan şirketler için web sitelerinin tasarımı halkla
ilişkiler bağlamında önem kazanmaktadır.
Online PR, web sitelerinin temel niteliklerini belirlemektedir. Bunlar;
 Web sitesinin kolay erişimli olması, sayfaları arasında hızlı ulaşım ile aynı anda çok
sayıda kullanıcıya hizmet verebilmesi,
 Tasarımının göze uygun gelmesi ile diğer görsel unsurların yerinde kullanılması.
Ayrıca alt sayfalarının da tasarlanmış olup kullanıma hazır olması,
 Alt sayfaları ile bağlantılı linklerin arama motorlarında gözüküyor olması ve
kullanıcılar tarafından site içinden bu linklere rahat erişim olması,
 Her bir alt sayfanın güncellenmesi,
 Alt sayfalarda gezindikten sonra buralardan ana sayfaya rahat erişim imkânının
olması,
 Sayfaların bazen kullanılırken bazen ulaşıma kapalı olmaması,
 Web sayfalarının yasal güvenceleri sağlıyor olması,
 Kullanıcılarına monitör değişim imkânını sağlıyor olması,
 Kullanıcıların ilgili sayfaları sosyal medya sitelerinde paylaşabilme olanaklarına
sahip olması. Yukarıdaki genel bilgilerin detayını ortaya koyabilmek için sosyal medya
uygulamalarının temel parçalarını incelememiz gerekmektedir. Bu maksatla sosyal medya
kavramının web 2.0 teknolojisi ile günümüz uygulamalarını tanımladığımızda bu kavram ile
asıl olarak neyi kastettiğimizi ortaya koyabiliriz. Ayrıca online PR uygulamalarının da
zeminini oluşturan bu uygulamalar gündelik hayatta kişiler ve topluluklar tarafından nasıl
kullanılmaktadır bunu da ortaya koymuş olacağız.16 2.2 )
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Sosyal Medyanın Uygulama alanları Genel olarak iletişimi iki yönlü hâle getiren ve
uygulayıcıları ile kullanıcıları arasında enteraktif bir iletişim sürecini anlık olarak yansıtan
sosyal medya halkla ilişkiler için oldukça önemli bir kazanımdır. İletişim platformlarına dair
iletişim kanallarını aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür (Phillips and Young, S:10-31,
2009).

12.1.1 Blog Nedir?
Blog kelimesi “weblog” kavramının hızlı telaffuzu neticesinde ortaya çıkan kullanım
şeklidir. Bir tür web sitesini ifade etmektedir. Bu siteyi oluşturan ve kullanan kişilere de
“blogger” adı verilmektedir. Bloggerler tarafından hazırlanan sitelerin asıl amacı
kullanıcılarına kendilerini ifade edebilecekleri kişisel düşüncelerini yansıtabilecekleri alanları
sağlıyor olmasıdır. 2007 yılı raporlarına göre 74 milyon blog sayfasının yanında her gün
120.000 kişi de kişisel blog sayfasını oluşturmaktadır (Phillips and Young, S:12, 2009).
2008 yılının sonuna gelindiğinde bu rakamlar 184 milyon kişinin kişisel blog sayfasını
oluşturduğunu göstermektedir (Zarrella, S:10, 2009). Blog sayfaları web sayfası niteliğinde
olduğu için üreticilerine video, resim ve ses gibi temel iletişim yöntemlerini sayfalarında
kullanma fırsatını vermektedir. Bu bakımdan bu sayfalar web editörleri tarafından da
denetlenmektedirler. Blogların esas gücü internet ağının gücünden gelmektedir. Bazen bir
düşünce bir blog sayfasına düştüğünce çok kısa bir süre içinde kullanıcıları ve sayfa üyeleri
tarafından tüm dünya ile paylaşılmaktadır. Blog sayfalarının genel özelikleri arasında, yazı ve
makale yayınlayabilme, üye olma, yazı ve diğer mesajlara yorum bırakabilme, yorumlara
yeninden yorum ekleyebilme gibi özelikler yer almaktadır (Zarrella, S:9, 2009).
Birçok şirket artık müşterileri için blog sayfalarını web sitelerine eklemiş durumdadır.

12.1.2. Chat (Sohbet) Nedir?
Online “chat-sohbet” eş zamanlı olarak kişilere birden çok katılımcıyla beraber
karşılıklı yazı mesaj alıp gönderebilmeyi ifade etmektedir (Phillips and Young, S:13, 2009).
Birçok sosyal medyada chat alanları mevcuttur. Hatta bazı haber sitelerinde dahi chat
panelleri bulunarak ilgili haberlere sadece yorum yazılmamakta aynı zamanda kullanıcılar bir
17 haber metninin altında karşılıklı olarak görüşlerini ifade edebilme ve tartışma imkânına
sahiptir. Chat/sohbet imkânını kullanıcılar alternatif telefon görüşmesi yerinde de
kullanmaktadır. Bunun için ses ve görüntülü chat yapma olanağını tanıyan yazılımlar da
üretilmiştir. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılanlar, ICQ (İnternet Relay Chat), MSN
ve SkyPee gelmektedir. Bunların yanında sadece yazılı ve sesli sohbet imkânını sağlayan web
sayfaları (www.meebome.com) ve görüntülü sohbet olanaklarına sahip web sayfası olarak da
(www.eyeballchat.com) siteleri mevcuttur.
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12.1.3. E-Mail Nedir?
Elektronik maillerin tarihi 1960’lara kadar inmektedir. İlk kez Tom Van Vleck ve
Noel Morrison tarafından Massachuse’s Institute of Technology şirketinde üretilmiştir
(Phillips and Young. S: 14, 2009). Elektronik mailler temelde yazılı metinlerin elektronik
ortamlarda düzenlenerek, eklentilerine dosyalar; ses ve görüntü veya diğer internet
ortamlarına uygun formatlar eklenerek kullanıcılar arasında iletişim ve bilgi paylaşımı
amacıyla kullanılmaktadır. Yeni e-mail yazılımları ile birlikte aynı anda birçok kullanıcı
adresine kısa süre içinde e-mail göndermek mümkün hâle gelmiştir. Fakat bu mailler bazı
hâllerde “istenmeyen e-mailler” olarak nitelendirilerek “spam” olarak tanımlanmaktadır.
Sosyal medya ve halkla ilişkiler uygulamaları için oldukça kullanışlı bir zemin oluşturan emailler müşteri veya site üyelerinin istatistiksel bilgilerine göre otomatik olarak üreticiler
tarafından belirli günlerde onlara gönderilmektedir. Doğum günü, yeni ürün hatırlatmaları,
kampanyalar ve kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik olarak seçilmiş haberlerin gönderilmesi
halkla ilişkiler için en çok kullanılan yöntemler arasında gelmektedir.

12.1.4. Flickr Nedir?
İnternet ortamında birçok fotoğraf paylaşım siteleri bulunmaktadır. Bu sitelere üye
olanlar kendi alanlarına fotoğraflarını yükleyebilir, bunları paylaşıma açabilir ve bazı bilgileri
fotoğrafların ilgili kısımlarına yazabilirler. Diğer kullanıcılar da bu fotoğrafları paylaşım
üzerinden kendi bilgisayarlarına indirebilir ve yeniden yorum ekleyebilirler. Bu sitelerde
fotoğraflar ücret karşılığında da paylaşıma sunulmaktadır. Bunlar için tasarlanmış birçok site
bulunmaktadır. En çok dikkat çeken site (www.flickr.com, www.pixagogo.com) siteleridir.
Bu tarz siteler online halkla ilişkiler kullanıcıları tarafından hazırlanan web sayfalarını
zenginleştirmek, çekici hâle getirmek ve ilgi alanlarına göre kullanıcı sayılarını artırmak
niyetiyle oluşturulmaktadır.

12.1.5. Oyunlar
Bilgisayar oyunlarının tarihi neredeyse bilgisayarlar kadar eskidir. Oyunların online
PR uygulayıcıları için ayrı bir yeri bulunmaktadır. Artık eskisi gibi tek kişinin oynadığı
bilgisayar oyunları devri neredeyse bitti. Şimdilerde ise aynı anda birçok katılımcının eş
zamanlı olarak çevrim içi hâlde oyunları oynadıkları siteler ve oyunları mevcuttur. Çok sayıda
kullanıcın eş zamanlı olarak bir oyun üzerinde sürekli olarak yer alması sosyal medya
üreticilerini ve PR uygulayıcıları cezp etmektedir. Bu oyunlarda kullanıcılar aynı zamanda
oyunu oynarken sayfa üzerine yerleştirilen chat panellerinde de karşılıklı olarak sohbet
edebilme imkânına sahiptir. Sosyal medya için bazı oyunlar kullanıcıları tarafından elde
ettikleri üye gelirlerini sosyal kampanyalarda harcamaktadır. Bir çok vakıf online oyun
üreterek buradan elde edilen gelirleri ilgili hastalıklara yönelik AR-GE giderlerine veya
yoksulların ihtiyaçlarına yönelik olarak harcamaktadır. Buna örnek olarak “Captain Chemo”
yu verebiliriz (Phillips and Young, S:15, 2009). Ayrıca bu oyunların diğer bir özelliği de uzun
süreli olarak “hayat boyu” oynanabilmesidir. Yıllarca süren oyunlar internet ortamında
mevcuttur (www.ogame.com).
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12.1.6. Anında Mesajlaşma Nedir?
Anında mesajlaşma (instant messaging, IM” iki veya daha fazla kişinin aynı zamanda
yazılı olarak mesajlaşmasını ifade etmektedir. IM daha çok yazı formatlarını
desteklemektedir. Fakat gelişen teknoloji ile birlikte diğer multimedya içeriklerini de
desteklemektedir. Bu alandaki birçok şirket kullanıcılarına bu özellikleri sunarken oldukça
yüksek sayıda da üyeye sahiptirler. Bunlar, AIM 53 milyon, Jabber 40 milyon, MSN 27.2
milyon, Yahoo Messenger 22 milyon, Skypy 9 milyon aktif kullanıcıya sahiptir. Bunların
yanında ICQ’degünde 2 milyar mesajı kullanıcıları tarafından üretilmektedir (Phillips and
Young, S: 16, 2009).19

12.1.7. Mikro Blog Nedir?
Mikro blog blog sayfalarının daha dar kapsamlı üretilmiş şeklidir. Genellikle 140 –
200 yazı karakteri ile sınırlandırılmıştır. Bu küçük yorum alanları sadece PC’ler için değil
aynı zamanda mobil telefon gibi daha küçük iletişim aletleri de düşünülerek tasarlanmıştır. Bu
alanda ilk hizmeti “twitter” sağlamıştır (www.twitter.com). Daha sonra “friendfeed ve jaku”
gibi siteler de oluşturularak kapsamları genişletilmiştir. Micro blogların en önemli avantajları
kısa mesajları içerdiklerinden kullanıcılar tarafından kısa süre içinde incelenebilmeleridir. Bu
alanlara her girişe “tweet –cıvıldama” adı verilmektedir.

12.1.8. Mobil İnternet
Kısaltılmış internet protokolleri mobil interneti çok yönlü hale getirmiş bulunmaktadır.
Özellikle W3C teknolojisindeki gelişmeler (world wide web consortium) il internet kullanım
alanını daha da geniş bir sahaya yaymıştır. Mobil internetin en önemli avantajı servis
sağlayıcıların sunduğu hizmetlere bağlı olarak her ortamdan internet erişimini
desteklemesidir. Bu sayede mobil telefonların ve benzer cihazların teknik özelliklerine göre
de internet kullanımı mümkün olmaktadır. Bir PC ile yapılabilen birçok internet uygulaması
mobil telefonlar ile yapılabilmektedir.

12.1.9. Online Konferans
Online konferans kullanıcılarına ses ve video ile birlikte iki veya daha fazla kişinin
aynı zamanda karşılıklı konferans edebilme imkânını sunmaktadır. Bu hizmet için
oluşturulmuş hizmet sağlayıcılar bulunmaktadır. Bunlar arasında, (www.skypy.com,
www.convenos.com ve www.gotomeeting.com) yer almaktadır.

12.1.10. Online Yayıncılık (Podcasting)
Podcast ses dosyalarından oluşmaktadır. En çok kullanılan formatı mp3ve wav
formatlarıdır. Özellikle blog sitelerinde yer alan podcasting kullanıcılarına rahat erişim, hızlı
dinleme ve kayıtlara yorum ekleme fırsatını sunmaktadır. Bu sayede online radio
uygulamaları da yapılmaktadır (www.radyoiz.com). Podcasting uygulamalarının PR’a nispi
avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;
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 Kullanıcılarına zaman ve mekân kullanım avantajı sağlamaktadır,
 İlgili yayınların bir kısmı indirilebilir niteliktedir,
 Coğrafi sınırlar olmaksızın her yerden erişim olanağını sunmaktadır,
 Elektronik programlama sayesinde aktif bir uygulayıcının sürekli yayını takip
etmesine gerek kalmamaktadır.
 Meydana gelen bir teknik arızanın giderilmesi için ofis kullanımına ihtiyaç yoktur,
 Ekonomik yapıdadırlar.

12.1.11. RSS Nedir?
RSS’ler herhangi bir internet sitesinde sıklıkla bir köşede gördüğümüz küçük
logolardan ibaret değildir. Bu yazılımlar işlendikleri web sayfasındaki anlık güncellemeleri
arama motorlarına haber veren uygulamalardır. Birçok sitede günlük olarak yeni veriler
yayınlanmakta, yeni yazı, resim veya videolar paylaşıma açılmaktadır. Bunları kullanıcıların
arama motorlarından bulabilmesi için RSS’ler önemli bir görevi üstlenmektedirler. RSS’lerin
kullanımını anlatan bazı web sayfaları da bulunmaktadır. Bunlar, www.masternewmedia.org,
www.rss-specifications.com.
Sosyal medya uygulamaları her ne kadar kısa bir tarihe sahip olsa da uygulama
alanında ki genişlik kullanımını yaygın hâle getirmiş bulunmaktadır. İnternet teknolojisinin
her geçen gün yenilenmesi ve buna bağlı olarak da kullanıcıları ile kullanım alanlarının
artması nedeniyle iletişim alanı için kaçınılmaz bir fırsat oluşmaktadır. Halkla ilişkilerin bu
genişleyen iletişim alanını görmemezlikten gelmesi mümkün değildir. bir çok farklı
platformda değişik şekillerde ki iletişim kanalları ve farklı özellikleri itibariyle internet online
PR uygulamaları için yeni fırsatları beraberinde getirmiştir. Bu fırsatlar arasında iki yönlü
iletişim kurma ve alıcıların/kamuların mesajların içeriklerine müdahalesi gibi öne çıkan
özellikler bulunmaktadır. Sosyal medyada yer alan kişisel kullanımın geniş uygulama alanları
ile kişilerin kendilerine ait bilgi veya dokümanları arkadaşları ile hızlı paylaşma imkânı bu
yeni teknolojinin hızla yayılmasına sebep olmaktadır. Her geçen gün kullanıcılarının arttığı
sosyal medya uygulama alanları halkla ilişkiler uygulayıcılarının da gözünden
kaçmamaktadır. Halkla ilişkiler yöntemlerini bu alanlara taşımak, yeni fikirleri kamulara hızlı
ve etkili olarak ulaştırmayla aynı anlamı ifade etmektedir. Özellikle kitle iletişim araçlarından
televizyon çağı ile başlayan yeni bir dönem kendisini internet çağında web 2.0 teknolojisinin
getirdiği değişime bırakmak üzeredir. On üç milyon blog sayfasının güncellendiğini hesaba
katacak olursak, internetin ne denli büyük bir kamusunun olduğunu daha iyi fark ederiz. Aktif
olarak milyonlarca kullanıcının dünyanın dört bir yanından internet ortamına erişimi şüphesiz
ki tüm sektörleri bu alana dair kalıcı yatırımlar yapmaya yönlendirmektedir. Bunun
neticesinde de müşteri – kurum ilişkileri bu yeni mecrada da karşımıza çıkmaktadır.
Böylelikle halkla ilişkilerin uygulama alanlarına yeni bir mecra daha eklenmiş olmakla
beraber bu yeni mecra halkla ilişkilerin etik yapısına daha uygun düştüğü için belki de bu tarz
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uygulamalara hayat vermektedir. Bilgiye anında erişim olanağıyla kullanıcılar her hangi bir
bilginin doğru olup olmadığını, üreticilerin kendisini yönlendirmek isteyip istemediğini ve
neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenebilmesiyle internet halkla ilişkiler için son derece
önemli bir iletişim mecrasıdır. Son olarak şunu diyebiliriz ki sosyal medya yukarıda
bahsedilen kullanım alanları ve iletişim kanallarıyla iletişimi yeniden üretme yapısına sahiptir.
İletişimin yeniden üretilebilme yapısının anında gerçekleşmesi ise şüphesiz ki son derece
önemlidir. Daha ilk yıllarından itibaren gazetelerin 15. yüzyıldan itibaren belirli konular
hakkında bilgi vermesi ve bu bilgilere ilk sahip olanların toplum içinde birçok konuda
ayrıcalıklı durumda olması bilinen bir gerçektir. Tarihte haftalarla ve aylarla ifade edilen
bilginin tazeliği internet ile anındalığa kadar indirgenmiş bulunmaktadır. Hem üreticileri hem
de kullanıcıları için sanal bir ortamın gerçeğe dönüştürülme süreci ilgi çekicidir. Halkla
ilişkiler için ise bu durum birey/kamuları birbirine yaklaştırmada kullanılmaktadır. Bunun
yanında şüphesiz ki liberal piyasa şartlarına göre dizayn edilmiş pazarlamacı halkla ilişkileri
için de muhakkak sosyal medya olanakları tüketicilerin satın alma taleplerini kontrol etmek ve
yeniden yönlendirmek için kullanılmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1)

Halkla ilşikiler alanında sosyal medya kullanım uygulamaları nelerdir?

2)

Online PR uygulaması nasıl ve hangi araçlarla gerçekleşmektedir?

3)
Sosyal medya uygulamaları ile bu alanda iletişim stratejilerinin nasıl yeniden
üretildiği, tanımlandığı ve uygulandığını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal medya yukarıda bahsedilen kullanım alanları ve iletişim kanallarıyla iletişimi
yeniden üretme yapısına sahiptir. İletişimin yeniden üretilebilme yapısının anında
gerçekleşmesi ise şüphesiz ki son derece önemlidir. Daha ilk yıllarından itibaren gazetelerin
15. yüzyıldan itibaren belirli konular hakkında bilgi vermesi ve bu bilgilere ilk sahip olanların
toplum içinde birçok konuda ayrıcalıklı durumda olması bilinen bir gerçektir. Tarihte
haftalarla ve aylarla ifade edilen bilginin tazeliği internet ile anındalığa kadar indirgenmiş
bulunmaktadır. Hem üreticileri hem de kullanıcıları için sanal bir ortamın gerçeğe
dönüştürülme süreci ilgi çekicidir. Halkla ilişkiler için ise bu durum birey/kamuları birbirine
yaklaştırmada kullanılmaktadır. Bunun yanında şüphesiz ki liberal piyasa şartlarına göre
dizayn edilmiş pazarlamacı halkla ilişkileri için de muhakkak sosyal medya olanakları
tüketicilerin satın alma taleplerini kontrol etmek ve yeniden yönlendirmek için
kullanılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.E-postalar ile ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I.

Kullanıcı arama başlattıktan sonra, arama sırasında bulunan eşleşmelerin
kendisine e-postayla iletilmesini isteyebilir.

II.

Google Search'de bu postala-ra "Alerts" (uyarılar) denir. Google'ın sonuç
sayfasında Uyarı iki şekilde oluşturulur: (a) sayfanın solunda Vyarılar için bir
erişim bağlantısı ve (b) sayfanın altında e-posta uyarısi oluşturmak için bir
bağlantı.

III.

Kullanıcı iki bağlantıdan birini seçtiğinde karşısına istediği güncelleme sık-lığını
(günde bir mi, haftada bir mi) belirtmesi talep edilen bir form gelir. Kullanıcı
diğer parametreleri de istediği gibi ayarlayabilir.

IV.

Kullamcı yalnız bir iki aramayı kayıtlı tutarsa bir fenomeni izlemek için en
elverişli yolu seçmiş olur. Ancak bir ikinin üzerinde hizmet için e-posta gönderilmesi istenirse ya da bir ikinin üzerinde sözcük aramrsa, kullanıcımn gelen
posta kutusu aşırı yükleme sorunu yaşayabilir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I, II, III
d) I, II, IV
e) I, II, III, IV

2. Hangisi internetten bilgi toparlamak için kullanılan araç ve hizmetlerden değildir?
a- Blogları tarama
b- Sosyal ağlarda oturum açma
c- Google arama koşullarının tahlili
d- Twitter'ı tarama
e- Sosyal ağları tarama
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3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın tasarlanması aşamasında dikkat edilmesi
gereken özelliklerden biri değildir?

a.
b.
c.
d.
e.

Siteye giriş için basit arayüzler
Kullanıcılara eşit imkan sunma
Paylaşılan içerik sahipliği
Zengin görsel sunum
Siteye ekleme yapabilme imkanı

4. “Blogger” ne demektir?
a. Bir websitesini oluşturup kullanan kişi,
b.Online sayfalarda gezinen kişi,
c. Web sayfalarının görsel tasarımını yapan kişi,
d. Online sohbet yapan kişi,
e. Blog sayfalarına yorum bırakan kişi.

5. İlk e-mail nerde üretilmiştir?
a.Amerika-Harvard Üniversitesi
b.Amerika-Massachusets Institute of Technology
c. İngiltere-Oxford Üniversitesi
d. Amerika-Princeton
e. Amerika-Yale Üniversitesi

6.Podcast uygulamalarının avantajları nelerdir?
a.Kullanıcılarına zaman avantajı sağlamaz.
b. Ekonomik yapıdadırlar.
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c. Yayının aktif bir uygulayıcının sürekli takibi gereklidir.
d. Teknik arızaların giderilmesinde ofis kullanımı gereklidir.
e. Coğrafi şartlar heryere erişim sorunu yaratır.

7.İşlendikleri web sayfalarındaki anlık güncellemeleri arama motorlarına haber veren
uygulamaların adı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mikro blog
b.Flickr
c. RSS
d.Podcasting
e. Mobil internet

8.”Twitter, Facebook, Instagram” ın adı hangisidir?
a. Anlık mesaj
b.Mobil internet
c.Podcasting
d. Mikro blog
e.Online sistem
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13. SOSYAL AĞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal ağlar ve özellikleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı avantajlar nelerdir?

2)

Sosyal bir ağa katıldığınızda neler dikkat etmelisiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal ağlar

Sosyal ağlar ve özellikleri
öğrenilir.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal ağ



Viral



Online sanal topluluklar
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Giriş
Çeşitli amaçlarla kurulan sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı
çeşitli avantajlar ve dezavantajlar gözlemlenmektedir. Sosyal ağlar kişilerin sosyal hayatının
iyi gitmesi için önemli bir anahtardır. Kişinin kendisiyle, sosyal ve iş çevresiyle, akrabaları ve
arkadaşlarıyla, müşterileriyle kaliteli ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır. 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.
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13. SOSYAL AĞLAR
Sosyal ağların önemi, sosyoloji bilimiyle uğraşan birçok bilim insanı tarafından birçok
eserde ifade edilmiştir. 1964 yılında George Simmel, The Web of Group Affilations (Simmel,
1964:140) isimli eserinde “Grup (ağ) içinde yakınlaşan bireyler düzgün ilişkiler üzerine
oturan bir sistem oluştururlar, buna göre yeni grupta birey kendisini daha açık olarak
anlatabilir”. Simmel, davranış değişikliklerini anlamak için “Birey iletişim ağlarıyla kimlere
bağlanmıştır?” sorusunu sormaktadır (Simmel, 1964). Simmel dışında, Alexander (1964),
Fischer (1977) ve daha birçok yazar toplumsal ağların bireylerin yaşamındaki önemine
değinmişlerdir. Sosyal ağ, bireyler arasındaki kişisel veya profesyonel ilişkilerin oluşturduğu
ağdır. Sosyal ağlar insanlar arasındaki bağlantıları ve bu bağlantıların gücünü temsil
etmektedir (www.parliament.vic.gov.au/SARC/E-democracy/Final_Report/Glossary.htm).
Sosyal ağlar, birbiriyle doğrudan veya dolaylı olarak etkileşim hâlinde olan kişilerin
oluşturduğu ağdır. Ağ, sadece aile ve arkadaşlardan değil öğretmenler, okul çalışanları,
komşular, toplum içindeki bağlantılardan oluşmaktadır.
(http://rrtcpbs.fmhi.usf.edu/rrtcpbsweb/glossary.htm#S)
İletişim modelleri açısından da bakıldığında, 1970’li yıllara kadar geliştirilen iletişim
modellerinin birçoğunun doğrusal (linear) olduğu ve çoğunda ağlardaki bireyler arasındaki
ilişkileri göz ardı edildiği görülmektedir (Kincaid, 1979). Iletişim sadece doğrusal olan ve
kaynak ile alıcı arasında geçen bir süreçten çok kaynak ile alıcının farklı kaynaklardan
etkilendiği karmaşık bir süreçtir. Sosyal ağların incelenmesi mesajların geldiği kaynakların
belirlenmesi, hedef alınacak kişilerin gruplandırılması ve ona göre mesaj gönderilmesi
yönünden halkla ilişkiler ve kurumsal iletişimciler tarafından önemle değerlendirilmelidir.
Günümüzde iletişim teknolojilerinin yaşamın içine daha çok girmesiyle sosyal ağlar ayrı bir
önem kazanmıştır. Strategy Business Dergisinde yayınlanan “Network Theory’s New Math”
isimli makalede sosyal ağların yaşamdaki önemi şöyle ifade edilmiştir: “Bazıları bağlantılı
doğar, bazıları bağlantılar kurmayı başarır, diğerlerinin ise hâlâ bağlanmış olmadıkları için
kendilerine güveni yoktur. Herkes sosyal ağlarla birbirine bağlanmıştır. Her bir birey başka
bir kişinin sosyal ağında bir düğüm ya da merkez olarak bulunmaktadır. Yaşantımızın
kalitesinin büyük bir kısmı sosyal ağlarımızın kalitesinden etkilenmektedir. Yaşam
standardımız, sosyal ağlarımızın standartlarına bağlıdır. Marshall Mc Luhan’ın Küresel Köy
isimli kitabındaki dediklerini uyarlarsak “Bizler sosyal ağlarımızı oluşturuyoruz ve sonra
sosyal ağlarımız bizi şekillendiriyor” (Hamilton, 2003: www.strategy-business.com).”
İnternet ortamında bağlantılarıyla iletişime geçen insanlar kendilerine ait küçük bir dünya
yaratmaktadırlar. Küçük – dünya (small – world) fenomeni ilk olarak sosyolog Stanley
Milgram tarafından 1967’de bir posta deneyiyle keşfedilmiştir. Deneyde ortaya çıkan altı
dereceli sınıflandırmada, bir kişi tanımadığı birisine ulaşmak için en fazla 5 kişiyi kullanarak
ulaşabilmektedir (Patch, 2004: 4). (İnternetteki ilk sosyal ağ sitesinin adı da SixDegrees’dir).
Milgram’ın sözünü ettiği “altı kişi” halkla ilişkiler açısından altı ayrı düzeyde
değerlendirilebilir. Bunlar kişisel ağ, profesyonel alan, iç çevre, dış çevre ve üyelik bağlantılar
olarak yorumlanabilmektedir (Green, Andy, 2006:134). Bilgi teknolojileri, sosyal ağların
gerçek yaşamdakinden daha farklı bir şekilde yeniden kurulmasını sağlamıştır. Bir kuruluş
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içerisinde kurulan yerel ağ içinde mesajlaşan çalışanlar, eposta listesindeki kişiler ve e-posta
grupları ilk online sosyal ağ örnekleridir. Daha sonra internet üzerindeki bloglar, wikiler ve
sosyal ağ siteleri gibi sosyal işbirliğini sağlayan teknolojilerin gelişmesi insanların iletişim
kurdukları, bilgileri paylaştıkları ve birbirleriyle sürekli haberleştikleri online sanal
toplulukların inanılmaz bir düzeyde artmasına neden olmuştur. Bugün www denen kavram
Web 2.0 ortamlarına kayarak sosyalleşmiş web kavramı hâline dönüşmüştür (Fu, Liu, Wang,
2007: 675). Web, 1990’lı yıllardaki hâliyle karşılaştırıldığında bugünkü Web 2.0 evrimini
yakalamasının bireysel performanslara dayandığı söylenebilir. Bireylerin aktif performansları
nedeniyle artan hareketlilik ve etkileşimler, bilgi, haber, olay, fikir, tavsiye, resim, söz
paylaşımını da beraberinde getirmiş ve oluşan online dünya içine girerek daha çok renkleri,
inanışları ve ülkeleri katmıştır. Web 2.0 platformu özgür düşünceler ve fikirler için ilham
kaynağı oluşturan bir cennettir (Fu ve diğerleri: 675). WWW’den Web 2.0’a bu kadar kısa
sürede, aynı anda geçen dünya daha da kısa süre içinde hiç zorluk çekmeden sosyal ağlar
içinde yerini almıştır.
Örneğin başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversite gençlerinin üye
olduğu Facebook, milyonları aşkın aktif üyesine hitap eden ve günde ortalama 150 bin aktif
kullanıcıyla sanal dünyanın en popular sitesi olmuştur.
(www.ensonhaber.com/teknoloji/85988/Facebook-nedir-ne-degildir.html).
Bu baş döndürücü hızla yayılan Web2.0 çağındaki sosyal ağlar, trendlerin, fikirlerin,
enformasyonun sosyal topluluklar aracılığıyla ne şekilde yayıldığına dair analiz edildiğinde,
firmaların pazarlama iletişimi amaçlarına büyük ölçüde katkı sağlayabildikleri anlaşılmıştır.
Online sosyal ağ platformları McLuhan’ın Global Köy varsayımına da önemli bir destek
sağlamaktadır (McLuhan, Povers, 2001: 192-314-315). McLuhan’a göre, merkezler her
yerdedirler, ulusal sınırlar yoktur, süper uydu çağında çok sayıda insan bölgesel enformasyon
tekelini düşünemez hâle gelecektir. Uydular aracılığıyla insanlar birbirleriyle “konuşmayı”,
iletişim kurmayı başaracaklar ve toplam izleme ile toplamda düşük maliyetli iletişime yol
açacaktır (McLuhan, Povers, 2001: 192). Enformasyon çağında toplumun giderek daha çok
sayıda interaktif olacağına değinen McLuhan ‘a göre bu süreç içerisinde yer kürenin
yüzeyinde herhangi bir insanla etkileşime girmek kolay olacak ve yine onun varsayımına göre
kitlesel elektronik referandumlar kıtalar arasında serbestçe dolaşacaktır (McLuhan, Povers,
2001:193). McLuhan’ın bu varsayımları Web 2.0 tanımı ve sosyal ağların özellikleriyle
örtüşmektedir. Sosyal ağların bireylere sağlamış olduğu özgürlük, özerklik içeriğini kendisini
yaratabilme serbestisi, McLuhan’ın geleceğe dair öngörülerinin bir resmidir. İnternetteki
sosyal ağların yaşamdaki sosyal ağlardan bazı farklılıkları bulunmaktadır. Öncelikle
internetteki sosyal ağlar gerçek yaşamdakilerden daha geçirgendir. Gerçek yaşamda grupların
içine girmek ve etkili olmak zor olurken internet ortamında kişilerin sosyal ağlarına girmek
daha kolay olmaktadır. Gerçek yaşamdaki sosyal ağlar sürekli görüşülen kişilerden ve daha
güçlü bağlantılardan oluşurken internetteki sosyal ağ sitelerinde nadir görüşülen kişileri ağa
kabul etmek daha kolay olmaktadır. İnternet ve web biyolojik ağlardaki gibi
sınıflandırılmamıştır bunun anlamı, çok sayıda kişinin bulunduğu ağların düşük bağlantılı
ağlarla bağlanması söz konusu olmasıdır. Sosyal ağlarda hastalıklar kolayca yayılır fakat
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hastalık ancak ulaşabildiği kişilere kadar gider ve hastalığının aşısının da yayılması yani
tedavi edilmesi daha kolay olmaktadır. (Kimberly, 2004:7) 1.1. 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 siteleri bireylerin halka açık ya da yarı halka açık olarak profillerini kayıtlı bir
sistemde oluşturmalarını, bir bağlantıyı paylaştıkları diğer kullanıcıların listesini göstermesini
ve sistem içerisinde bulunan kişilerin ilişki listelerini de görmeyi sağlamaktadır (Kimberly,
2004:7). Sosyal ağ sitelerini özgün yapan bireylere yabancılarla tanışma olanağı sunması
değil, kullanıcıların kendi sosyal ağlarını göstermeleridir. Sosyal ağ sitelerinde kullanıcıların
amacı yüz yüze olarak seyrek görüştükleri ya da uzun zamandır görüşmedikleri kişileri sosyal
ağlarına katmaktır (Boyd, Ellison, 2007). İlk sosyal ağ sitesi 1997 yılında, SixDegrees.com
adıyla kurulmuştur. Bu site, kullanıcıların profil yaratma ve arkadaşlarını listeleme olanağı
sunmuştur. 1998 yılında arkadaş listelerinde sörf yapmaya izin vermiştir. 1997-2001 yılları
arasında çeşitli etnik grupların kişisel, profesyonel ve flört profillerini paylaştıkları siteler
ortaya çıkmıştır. 1999 yılında Live Journal, AsianAvenue, Black Planet, LunarStorm; 2000
yılında MiGente; 2001 yılnda Cyworld ve Ryze; 2002 yılında Fotolog ve Friendster, Skyblog;
2003 yılında Couchsurfing, LinkedIn, Tribe.net, Open BC/Xing, MySpace, Last.FM, Hi5,
Orkut, Dogster; 2004 yılında Flickr, Piczo, Mixi, Facebook (sadece Harvard
Üniversitesi’nde), Multiply, aSmallWorld, Dodgeball, Care2 (sosyal ağ sitesi eklendi),
Catster, Hyves; 2005 yılında Yahoo!360, Youtube, Xanga, Cyworld, Bebo, Facebook (lise
networkleri), AsianAvenue, BlackPlanet (yeniden sürüm), 2006 yılında QQ, Facebook
(kurumsal ağlara açık), Windows Live Spaces, Cyworld, Twitter, MyChurch, Facebook
(herkese açık) (Boyd, Ellison, 2007). Görüldüğü üzere dünyada kullanıcısı yoğun olan
sitelerin daha çok 2003-2006 yıllarında ortaya çıktıkları gözlenmektedir. Bugün ağ sitelerine
bakıldığında coğrafi dağılımının şöyle olduğu görülmektedir: Bebo; İrlanda, Yeni Zellanda,
Blogger; İran, İspanya, Cyworld; Güney Kore ve Çin, Facebook; Kanada, Mısır, Ürdün,
Lübnan, Norveç, Panama, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fotolog;
Arjantin, Şili, Uruguay, Friendster; Brunei, Endenozya, Malezya, Filipinler, Singapur, hi5;
Peru, Kolombiya, Kostarika, Dominik, Ekvador, El Salvador, Guetemala, Honduras, Kuveyt,
Morityus, Moğolistan, Nikaragua, Portekiz, Romanya, Tayland, Tunus, LiveJournal; Belarus,
Rusya, MySpace; Avustralya, Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Meksika, Potoriko, ABD,
Venezuela, Orkut; Brezilya, Hindistan, Pakistan, Paraguay, Skyblog; Belçika, Fransa, Fransız
Polinezyası, Martinik, Yeni Kaledonya, Senegal, Studiverzei Chnis; Avustrya, Almanya
(http://valleywag.com/tech/data-junkie/the-world-map-of-social-networks-273201.php.
Sosyal ağ siteleri incelendiğinde aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür:
1. Genel kullanıma açık, daha çok gençlerin kullandığı siteler; Facebook, Orkut,
Yonja,
2. İş ağları (business networks); LinkedIn, BNI, GBN, Cember.net, Xing.com, Ryze
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3. Uzmanların ve ilgi alanlarının sosyal ağları; Mediapost.com, Marketing
Professionals network (mpn.boston.org), pazarlama amaçlı Arkamarka.com
4. Etnik ağlar; Cyworld (Güney Kore), AsianAvenue (Asya), BlackPlanet (siyahlar),
Corazons.com (İspanyol asıllılar)
5. Flört ağları; Siberalem.com, Yonja.com, İslami evlilik ve flört ağları;
islamievlilik.com, habibimol.com gibi
6. Etnik flört ağları; ethnicdatingnetwork.com
7. Kadın çalışanların ağları; wibn.co.uk, woman owned, cdbizwomen.com, viwbn.org
8. Belirli yaş gruplarına hitap eden ağlar; SagaZone (50’lilerin üsündekiler için Saga
tatil ve sigorta şirketinin kurduğu ağ)
9. Yerel topluluklar oluşturmak için kurulan ağlar; ResidentsHQ (İngiltere’de kurulan
ağın amacı büyük binalarda yaşayan insanların online iletişim ortamlarını kurmalarını
amaçlar)
10.Diğer ağlar Sosyal ağ sitelerinin çeşitli uygulamalarına bakıldığında Facebook,
MySpace gibi sitelerin ön plana çıktığı gözlenmektedir.
Facebook.com: Adonomics tarafından yayınlanan Facebook değerlendirme raporuna
göre, Facebook’un en son tek tek kayıtlı üye kullanıcıları baz alınarak elde edilen bilgilere
göre, dünyada 60 milyon aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık reklam ve değeri de
18 milyar dolardır. Bu rakamın aktif kullanıcı başına düşen değeri yaklaşık olarak 300 dolar
olduğu tahmin edilmektedir (http://adonomics.com/ 16.01.2008). Pek çok firma için önemli
bir kazanç kapısı hâline gelebilecek olan Facebook, sosyal ağlar arasında kısa bir süre içinde
çok önemli bir konuma ulaşmıştır. Facebook’u diğerlerinden ayıran ve 2006 – 2007 yılında bu
kadar ilgi toplamasına neden olmasını insanların yeni insanlarla tanışmak istemesi yerine
offline ortamlarda tanıştıkları insanları bir arada görme istekleridir (Lampe, Ellison,
Steinfield, 2006). Üyesi çok olan sosyal ağ sitelerine çeşitli açılardan aşağıdaki gibi tanıtmak
mümkündür.
Webkinz.com, çocukları erken yaşta sosyal ağlarla tanıştıran bir sanal ortamdır. Sanal
oyuncak satın alan çocuklar, oyuncak hayvanın üzerindeki etiketin içinden çıkan özel giriş
koduyla siteye giriş yapıp kaydolmaktadır. Sosyal ağ sitesi olan “Webkinz”de çocuklar,
oyuncak hayvanları için özel oda hazırlayabilir, besleyebilir ve diğer webkinz üyesi
arkadaşlarıyla
etkileşim
kurabilmektedirler
(http://news.zdnet.com/2422-13568_22153961.html).
Famster.com, bir başka sosyal ağ sitesidir. Ailelerin birbiriyle etkileşim kurmasına
olanak sağlamak amacıyla kurulmuş olan bu sitede aileler; fotoğraf, video yükleyebilir,
beğendikleri kitapları, gittikleri tatil destinasyonlarını tartışabilir, aile ağacı oluşturabilir,
yemek tariflerini birbirleriyle paylaşabilir, blog yazabilir ve buna benzer pek çok bilgiyi
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birbirleriyle paylaşabilmektedirler. “Famster.com”da tüm bunlara ilaveten, aileler,
çocuklarının internet güvenliğini sağlayabilmek için gerekli güvenlik donanımlarını da bu
sosyal ağ sitesinde bulabilir ve gerekli yüklemeleri de buradan yapabilmektedirler
(http://newszdnet.com/2422-13568_22- 154998.html)
Ecademy.com; iş ve sosyal ağ sitesidir. İş adamları ve iş dünyası için 1998 yılında
kurulan bu site, bugün 170.00’i aşan üyesiyle, artarak faaliyetlerine devam etmektedir
(http://www.ecademy.com/node.php?id=56532). Ecademy, iş dünyasının üyelerini, online
ağlarla bağlayarak birbirleriyle iş amaçlı temasa geçmelerini, diğer üye ağlar ile ortak
projelerde çalışmalarını, yeni iş, yeni eleman, yeni tedarikçiler, sponsorlar, yeni iş olanakları
bulmalarını sağlayan bir platformdur. İçinde spesifik ağ grupları (ecademy klüpleri), bloglar,
gündemde gerçekleştirilecek olan aktiviteleri (kongre, toplantı, seminer, vs), meslek
duyurularını barındıran ecademy, reklam verenler tarafından da tercih edilen bir sosyal mecra
hâline gelmiştir (http://www.ecademy.com/node.php?id=88946).
Başarılı sosyal ağ siteleri örnekleri incelendiğinde, “Linkedin.com”un da önemli bir
yeri olduğu görülebilir. “Linkedin.com” profesyonel tanışma platformlarından biridir.
Kullanıcıların üye olmak için bir başka site üyesi tarafından davet edilmesinin gerekmediği bu
sitede; kişiler eski çalışma arkadaşlarına, eski sınıf arkadaşlarına, mevcut çalışma ortamındaki
iş arkadaşlarına ulaşabilir, sitede yayınlanan iş ilanlarına bakarak kendileri için yeni iş
fırsatları yaratabilir(http://www.linkedin.com/jobs?displayHome=&trk=whatis_jobs), sosyal
ağdaki diğer üyeler arasında bulunan profesyonel yönetici ve iş kolu uzmanlarına mesleki
konularda danışabilir, tavsiyelerini alabilir ve bilgi paylaşımı yapabilmektedirler
http://ardakutsal.blogspot.com/2006/02/gven-paylam-yaratclk.html).
İş hayatındaki profesyonelleri bir araya getirmek için açılan topluluk sitelerinden biri
de, Türkiye’de faaliyet gösteren “Cember.net”dir. İş dünyasına özel bir sosyal ağ olması için
amaçlanan bu site, iş dünyasıdaki profesyonelleri bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur.
Ancak bu site, “Linkedin.com” gibi dileyen herkesin üye olabileceği bir sosyal ağ değildir.
Çünkü üye olabilmek için bir üyenin kullanıcıyı davet etmesi gerekmektedir. Dünyadaki ve
Türkiye’deki diğer sosyal ağ sitelerine bakıldığında da serbest üyelik ya da davetiyeli üyelik
durumlarıyla karşılaşılmaktadır. Örneğin, “ 80630.com” sosyal ağ sitesi bunlardan biridir.
Etiler'in eski posta kodunu site adı olarak seçen sitenin üyeleri arasına katılabilmek için
mutlaka mevcut bir üyenin sizi davet etmesi gerekmektedir.
(http://ardakutsal.blogspot.com/2006/02/gven-paylam-yaratclk.html).
Ancak 80630.com sitesi, sitesine giriş yapıldığında, davetiyesi olmayanları bir başka
yan siteye yönlendirmektedir (http://www.80630.com/). Yönlendirilen site bir başka sosyal ağ
ortamıdır. “Ogzl.net” adındaki bu site; (http://www.ogzl.net/_corp/?do=80630) “Öncelikli
olarak 80630'a üye olmak isteyip de davetiye bulmakta güçlük çeken ziyaretçilerimizi
düşünerek kurduğumuz bu platforma herkes davetlidir” sözleriyle kendi misyonunu ifade
etmektedir. Türkiye’de yakın zamanda yayına girmiş olan “Webdeki.net” özellikleri ile
günümüzün en popüler sosyal ağ uygulaması Facebook ile benzerlikler göstermektedir.
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(http://www.cepteki.net/hizmetler/hizmetGiris.aspx?hiz=webdeki&auth=http%3a%2f
%2f www.webdeki.net%2fa%2fauth%3fr%3d1
Servise kısa bir üyelikten sonra katılımcı arkadaşların davet edebiliyor ya da e-posta,
okul, iş, isim-soyad gibi kriterler ile arkadaşlarını bulabilmektedir. Üyelik sonrasında sisteme
üye olan kullanıcılar kendi sayfalarını kendilerine göre tasarlayabilmekte, “Webdeki.net”‘in
sunduğu uygulamaları profil sayfalarına ekleyerek, resim, video eklemek ve arkadaşları ile
mesajlaşabilmek gibi temel sosyal ağ özelliklerini de kullanmaktadırlar.
(http://ardakutsal.blogspot.com/2006/02/gven-paylam-yaratclk.html).
Bunlara ek olarak “Webdeki.net her kullanıcısına kendi blogunu yazma hakkını
vermekte ve kullanıcılar dilerlerse “Masa” adı verilen tartışma sayfalarını da açıp, masalarına
üyeleri dâhil edebilmektedirler (http://www.webdeki.net/a/masalar). Ayrıca her masanın
“Ansiklopedi” adı verilen bir de “Wiki”uygulaması da bulunmaktadır.
Siberalem ise 5 Milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin en büyük web topluluklarından
biridir (http://arkadasarama.tr.msn.com/SiberalemTuru1.aspx). Bu sosyal ağ sitesine 18 yaşını
doldurmuş herkes üye olabilmekte ve Siberalem'in imkânlarından faydalanabilmektedir.
Dileyen herkesin, başka bir üye tarafından davetiyeye gerek kalmadan üye olduğu bu site,
arkadaşlık ve çöpçatanlık sitesidir. Siberalem ağı, kişiye bilgisayarıyla sadece birkaç
dakikasını harcayarak milyonlarca üyeye ulaşma fırsatı sağlamaktadır. Üye olan kişi,
kendisine uygun profilleri listeleyerek dilediği profile / profillerle iletişim kurabilir,
arkadaşlığını geliştirebilmektedir. Siberalem'de üyelik yaratmak, arama yapmak, karşı tarafa
onunla ilgilendiğini belli etmek ücretsizdir. Ancak sınırsızca mesajlaşabilmek için üyelerin
“Silver” ya da “Gold” üyeliğe geçiş yapmaları ve ücret ödemeleri gerekmektedir
(http://arkadasarama.tr.msn.com/SiberalemTuru4.aspx).
Yonja.com da Türkiye’deki bir başka arkadaşlık ve çöpçatanlık sosyal ağıdır.
Yonja.com’un sitesindeki tanıtımda, Yonja’nın, kişileri, arkadaşları aracılığıyla yeni
insanlarla tanıştıran, buluşturan ve aynı zamanda kişilerin sosyal aktivitelerini kolaylaştıran
uluslararası bir topluluk olduğundan söz edilmektedir.
(http://www.yonja.com/?locale=tr_TR).
Yonja.com’a katılım ücretsiz olduğu gibi, kişi kişisel bilgilerini kısa sure içinde
girdikten sonra hemen üye olup sosyal ağın içerisine girebilmektedir.
Nokia da sosyal ağlarla oluşturulan paylaşım platformlarında “MOSH” ile yerini
almıştır (http://mosh.nokia.com/). Nokia'nın yeni paylaşım platformu olan MOSH (MObilize
and SHare), Nokia kullanıcılarının kendi aralarında ağ oluşturmasına, bilgi ve Nokia
deneyimlerini paylaşmalarına, telefonlarıyla kaydettikleri görüntü ve videoları, sesleri bu ağ
platformunda yayınlamalarına, yeni program yüklemelerine, oyun içerikleri hazırlayıp
paylaşmalarına ve oyun oynamalarına ve Nokia merkezi ve Nokia çalışanlarıyla iletişim
kurmalarına olanak sağlamaktadır.
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13.1. Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları
Olarak Değerlendirilmesi
Çeşitli amaçlarla kurulan sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı
çeşitli avantajlar ve dezavantajlar gözlemlenmektedir. Sosyal ağlar kişilerin sosyal hayatının
iyi gitmesi için önemli bir anahtardır (Baras, 2007). Kişinin kendisiyle, sosyal ve iş
çevresiyle, akrabaları ve arkadaşlarıyla, müşterileriyle kaliteli ilişkiler kurulmasını
sağlamaktadır (Baras, 2007). Sosyal ağlarda kontrol kişinin elindedir. Sosyal ağlar sadece
kişiler için değil, kurumlar için de önemli bir anahtardır. Sosyal ağlar işletmelere, hedef
kitleleriyle temas kurmalarını ve doğru hedeflere ulaşmalarını sağlamaktadır (Dignan, 2007).
Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg yaptığı basın açıklamasında, sosyal ağların ve
özellikle Facebook’un, online reklamcılık yeni bir mecra hâline 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 imkânı bulabilirler. Sosyal ağlarda üyeler için çeşitli uygulamalar
(widgets/applications) gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalarla firmalar, kendi ürün ve
hizmetlerine yer vererek kendi ağlarını oluşturarak pazarlama faaliyetlerini
geliştirebilmektedirler.
Sosyal ağlar, işletmeler için ölçümleme yapabilme olanağı sağlarlar. Sosyal ağlar
işletmeler için pazar segmentasyonu yapabilme olanağı sağlamaktadır. Yeni kişilerle
tanışmanın en çabuk ve en zahmetsiz ve en ucuz yöntemlerinden biridir.
(http://openforum.com/thread.jspa?threadID=1000702)
Halkla ilişkiler ve reklamcılar rolodexlerindeki isimleri (halkla ilişkiler sorumlularının
kendi ağları) bir arada toplamak amacıyla kullanabilirler. Sosyal ağların dezavantajlarını ise
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 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).
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
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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. Sosyal ağ sitelerinin üyeleri reklam ve halkla ilişkiler eylemleri için hedef kitle
olarak değerlendirildiğinde sitelerin yeni tüketici kuşağın yoğun olarak yer aldığını
belirlenmiştir. Bu açıdan sosyal ağ siteleri girişimciler için yeni bir girişim modeli olarak
yükselirken, bir yandan da yeni nesil tüketiciye kendini göstermek isteyen büyük firmaların
ilgisini çekmektedir. Facebook türevi sosyal ağların üyelerinin çoğunluğunun 15 ile 25 yaş
grubu arasında olduğu araştırma şirketleri tarafından ortaya çıkarılmıştır. Araştırma şirketi
Forrester Research’ün araştırması, ABD’deki genç kitlenin zamanlarının çoğunu sosyal ağ
sitelerinde geçirdiğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmaya göre 12-17 yaş arasındaki kitlenin
yüzde 51’i 17-22 yaş arası kitlenin yüzde 70’i sosyal ağ sitelerinin aktif kullanıcılarıdır.
(http://www.koniks.com/topic.asp?TOPIC_ID=5131).
Bu rakamlar toplam internet reklam pastasının henüz çok küçük bir kısmını
oluşturmaktadır. Ancak uzmanlar gelecekte daha çokfirmanın sosyal ağ siteleri üyelerine
ulaşmak için reklam harcamaları yapacağını öngörmektedir. Sosyal ağ sitelerinden 5 milyon
üye sayısıyla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan gençlik portalı Yonja.com’un verilerine
göre üyelerinin % 90’I 18 – 35 yaş aralığında olup % 85’inin eğitim düzeyi üniversitedir
(MediaCat, Milyonlarca Gence Ulaşmanın En Kolay ve En Hızlı Yolu, 2008: 23). Bu sosyal
ağdaki aktif üyeler her gün yüzbinlerce video, resim, müzik, blog eklemektedir Yine aynı
istatistik ölçümlerine göre, aylık 1 milyarın üzerinde sayfa görüntülenmesinin yanında, ayda 6
milyon 400 binin üzerinde tekil ziyaretçisi bulunmaktadır. Pew Internet & American Life
Project’in 2007 yılında yapmış olduğu araştırma, E-marketer’in araştırmasını
desteklemektedir (Lenhart ve diğerleri, 2007: 1-2). Bu araştırmaya göre sosyal ağların en
büyük kullanıcısını gençler oluşturmaktadır. Yine aynı araştırma verilerinde özellikle
gençlerin yoğun sosyal ağ kullanıcısı olmasının yanında “süper iletişimci” olarak
adlandırıldıklarını, çünkü arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için sadece sosyal ağlarla değil,
her tür iletişim ve kitle iletişim mecrasını kullandıklarını ve bu yüzden günümüzde iletişimi
en yoğun kullanan jenerasyon oldukları sonucuna varılmıştır (Lenhart ve diğerleri, 2007: 22).
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Özellikle gençlerin sosyal medyaya bu kadar kısa sürede adapte olması ve yoğun olarak
bundan faydalanması reklam ve halkla ilişkiler açısından bakıldığında, genç hedef kitleye
hitap etmek isteyen firmalar için sosyal ağları oldukça önemli bir reklam ve pazarlama
mecrası hâline getirdiği söylenebilir. E-marketer tarafından yapılan başka bir araştırmaya göre
18 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin %37’sinin en az ayda bir kere online sosyal ağları
kullandıkları belirlenmiştir. Araştırmada bu rakamın 2011 yılında %49’a çıkacağı
öngörümlenmiştir (emarketer.com, 14/12/2007). Araştırma sonuçlarına bakılarak gelecek
yıllarda da gençlerin sosyal ağlarda daha aktif olacakları yorumu yapılabilir.
2.2. 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 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. Sosyal
ağlardan sunduğu bir başka avantaj da gerçek yaşamda ortaya çıkartması güç olan ağları
birbirine bağlayan (node- düğüm1 ) kişileri belirlemek ve bu kişilerden etkiliyiciler ya da
kanaat önderleri olarak yararlanmadır. Sosyal ağ sitelerinde ve online sosyal ağlarda ağ
haritaları çıkarıp yorumlamak amaçlı çeşitli yazılımlar bulunmaktadır. Facebook’taki
connection cloud application bunlardan biridir. Tüketiciler, sosyal ağlar üzerinde birbirleriyle
müzik paylaşabilmeyi, beğendikleri fotoğraf ve videoları gönderebilmeyi, beğendikleri ya da
beğenmedikleri ortam ve konulara karşı oyla yapabilmeyi ve arkadaşlarını oylamaya davet
edebilmeyi, canları sıkıldıklarında birbirlerine sanal yaratıkları fırlatarak eğlenmeyi
sevmişlerdir (Tanaka, 2008). Sosyal ağlar da, kullanıcılarına bu eylemleri yapabilmelerine
olanak sağlayan küçük uygulamaların online ağ içinde trafik2yaratması ve bu trafikle,
sitelerine kazanç sağlamasıdır. Sosyal ağlardaki uygulamalarını yüklenme veri kayıtlarını
takip eden Adonomic web sitesinin verilerine göre; sadece Facebook tek başına
kullanıcılarına yaklaşık 14,000 küçük uygulamayı 792 milyon kez yükletmiştir.
(http://adonomics.com/).
Adonomics’e göre bu uygulamaların toplam değerinin 374 milyon dolar olduğu
tahmin edilmektedir.
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(http://www.forbes.com/technology/2007/12/31/widgets-google-facebook-techebizcx_wt_0103widgets.html).
Uygulamaların sosyal ağ platformlarında bu kadar sevilerek uygulanması, firmalar için
de yeni bir reklam ve halkla ilişkiler aracı olarak keşfine yol açmıştır. Forbes’in tahminlerine
göre, dünya genelinde 100,000’e çıktığı belirtilmektedir (Ibid.). Pek çok önemli firmanın
“Widget” denen uygulamalar yaratıp online sosyal ağ platformlarında tüketicilerine kendi
markaları, ürünleri hakkında oyun oynatıp, içerik yaratıp birbirlerine gönderdiklerine yukarıda
değinilmişti. Bu noktada biraz daha ileri giderek “Widget”ların bir başka pazarlama iletişimi
boyutuna taşınabileceğinden bahsedilebilir. Şöyle ki; sosyal ağ sitelerinde en çok yüklenen, en
çok bahsedilen başarılı bir firma uygulaması, belli bir noktaya geldikten sonra kendisine ait
özel bir web sitesine taşınarak, söz konusu uygulamanın kullanıcılarını da beraberinde web
sitesine taşıyabilir ve iletişim faaliyetlerini bu yeni platformda da sürdürebilir. Bu sayede
firma, sosyal ağları kullanarak oluşturduğu kazancı, web sayfasına da taşıyarak daha da
artırabilir. Forbes dergisine göre (Tanaka, 2008) firmalar, müşteri ile online iletişim trafiği
yaratılması amacıyla, sosyal ağ uygulamalarının pazarlama iletişimi uygulamaları içine
almaya başlamışlardır. Bu perspektiften bakıldığında sosyal ağları potansiyel müşterileri
bulma, mevcut müşterilerle iletişim kurma amacıyla kullanmanın ötesinde, sosyal ağ
sitelerine daha entegre olarak ürün/marka ile ilgili uygulamalar tasarlayarak, hedef kitle
arasında bağımlılar yaratıp bilinirliğini artırabilir, kurumsal itibarına olumlu yönde katkıda
bulunabilir. Dünyada ve Türkiye’de pekçok firmanın başta Facebook olmak üzere tüm sosyal
ağları yasaklamaya doğru bir eğilimleri olduğuna değinilmektedir. İngiltere’de Professional
Marketing Forum’da sunulan bir araştırmaya katılan firmaların %18’inin Facebook’u
yasakladıkları; %20’sinin ise çalışanlarının istedikleri zaman serbest olarak erişmelerine izin
verdikleri ortaya çıkmıştır.
(www.pmforum.co.uk/pmf/Q4smartSite.dll/main?w_session=pqQMeonp366COP&na
v= 45-10k).
Sosyal ağlar reklam ve halkla amaçlı kullanılmasa da, çalışanların bu ağlara girmeleri
yasaklansa da bu ağların sürekli izlenmesi gerekmektedir. Çünkü kurum ismi olarak ne kadar
Facebook gibi ortamlarda yer almak istenmese de şirketin markaları bir şekilde isim olarak
yer alabilmektedir. Kurumsal itibarın izlenmesi açısından internetin her alanında ne şekilde
yer alındığını bilmek adına Facebook ta dâhil olmak üzere bu tür ağlar, kurumsal markaları,
şirket isimlerini hatta yöneticilerin isimlerini bile aratmak kurumsal itibarın izlenmesinde
kullanılabilir. Çünkü birçok sahte kişilik bu ortamlarda kol gezmektedir. Eğer firmanın
kurumsal ismi bu tür ortamlarda geçmeye başladıysa, resmi olarak bu tür yerlerde yer almanın
zamanının geldiği söylenebilir. Başka kişilerin firmanın ismini kullanarak, firma adına var
olmasına izin vermek istenmiyorsa, firmanın kurumsal kimliği ve pazarlama politikasıyla
uyumlu bir şekilde sosyal ağ ortamına girmesi önerilmektedir. İnternet ortamında biyolojik
ağlardaki virüsler gibi kuruluşlarla ilgili olumsuz mesajların yayılması sonucu ortaya çıkan
viral etki kuruluşları saldırılara karşı savunmasız bırakmaktadır. Internetteki sosyal ağlardaki
viral yayılma kuruluşların krizle karşılaşma risklerini arttırırken kuruluşun zararları giderme
olasılığını da azaltabilir. Bu yüzden sosyal ağlar iki farklı açıdan değerlendirildiğinde
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kurumsal iletişim açısından iki ayrı yönden önemli olduğu görülecektir: 1. Kurumun
faaliyetlerinin ürün ve hizmetlerini duyurmak ve kamuoyu yaratmak için sosyal ağ siteleri ve
internetten kullanıcılarının sosyal ağları önemli mecralardır. 2. Kuruluş ve marka itibarına ters
düşecek söylenti, dedikodu, itibar zedeleyici yayın ve haberleri virüs gibi çok hızlı bir şekilde
yayabildiği için sosyal ağ siteleri dikkat edilmesi gereken bir sosyal mecradır. Reklam ve
halkla ilişkiler planlaması yaparken olası krizlerin gelebileceği ve yayılabileceği bir mecra
olarak internetteki sosyal ağlardan yararlanmak gerekmektedir. Sosyal ağlardan yararlanırken
istenilen sonucun elde edilebilmesi için hemen her iletişim aracından yararlanılırken göz
önünde bulundurulması gereken iletişim ve etik kurallarını dikkate almak gerekmektedir. Her
bir sosyal ağ ortamının kendisine göre kuralları, yaptırımları ve kişiliği vardır. Myspace ile
Facebook’un iletişim kuralları birbirine benzese de tam olarak aynı değildir. Firmalar sosyal
ağ sitelerinde reklam ve halkla ilişkiler amaçlı var olurken, yok olmamak için iletişim
ortamının kurallarını değerlendirdikten sonra içerik yaratmak ve trafik oluşturmaları
gerekmektedir. Myspace sosyal ağ sitesi için verilen kurallar aşağıda bulunmaktadır.
(http://interwebhunt.com/2007/10/02/social-networking-etiquette-for-marketing/):
1. Arkadaş listesine binlerce kişiyi eklememek. Firmanın sunduğu ürün ve hizmetlerle
ilgilenecek arkadaşları eklemek için kişileri değerlendirmek.
2. Profile sesli dosya yüklememek. (İnsanlar müzik dinlemek istiyorlarsa zaten
bilgisayarlarından dinliyorlardır. Eğer müzik grubu gibi bir yerin tanıtımı amaçlı profil
oluşturulduysa da tıklayarak ulaşılmasını sağlamak gerekmektedir.)
3. Bir kişinin profiline resim eklemek, etiketler koymak veya yorum yapmak istenirse
bunu tadında yapmak gerekir.
4. Kullanıcıların dikkatini çekmek için sosyal ağ sitesindeki kurumsal profile
bannerler ve etiket düğmeleri koyulmalıdır. Eğer ürünleri ve firmayı başkalarına tanıtmak,
anlatmak isteyen olursa tanıtım ve promosyon malzemelerine ulaşmaları için kolaylık
sağlanmalıdır.
5. İnsanlar eğlenceyi, interaktif araçları severler ancak bir sayfa üzerinde onlarcasının
birlikte durmasından hoşlanmayacaklardır. Eğer eğlenceli ve ilginç birşeyler konacaksa bunu
sınırlı sayıda bırakmakta yarar vardır. Sosyal medyadan sosyal ağları reklam ve halkla
ilişkiler aracı olarak kullanırken Womma, ağızdan ağıza pazarlama birliğinin etik kodlarından
yararlanılabilir.
Etik kodlar arasında tüm sosyal medyada dikkat edilecek kodlar arasında aşağıdaki
öneriler dikkate alınmalıdır (www.womma.org/ethics/code):
1. Tüketiciye saygı ve tüketiciyi korumak
2. İlişki dürüstlüğü (kime hitap ediliyorsa onunla konuşulması), görüş dürüstlüğü
(neye inanılıyorsa, onun söylenmesi), kimlik dürüstlüğü (kimliğin asla gizlenmemesi)
ilkelerini göz önünde bulundurmak.
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3. İletişim kurulan mecranın kurallarına saygı göstermek.
4. Azınlıklarla sorumluluk taşıyarak iletişim kurmak.
5. Mahremiyeti korumak ve izin almak. Örneğin sosyal ağlarda ağlar arasında bulunan
bağlayıcı konumundaki (düğümlerdeki) önemli kişilerin çıkar karşılığı ürün veya hizmetler
hakkında haber yaymalarını sağlamak belki ilk bakışta kısa sürede etki yaratacak, rakipleri
yıpratacak bir teknik olarak görülebilir. Ancak bu çıkar ilişkisi anlaşılması sonucu kurumun
ya da markanın itibarının nasıl bir zarar göreceğini de hesaba katmak gerekmektedir. Sosyal
ağ sitelerinden elde edilen müşteri bilgileri ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında son derece
yararlı olacaktır ancak bu bilgilerin ilgisiz kişilerle paylaşılması müşterilerin mahremiyet
haklarına tecavüzle eşdeğerdir. İletişim ve etik kurallar benimsendiğinde ve uygulandığında
sosyal ağ sitelerinin dezavantajları da bertaraf edilmiş olacaktır. Özetle gerçek yaşamdaki
sosyal ağımızda bulunan kişilerle iletişim kurarken kullanılan kurallar ve etik değerler sanal
ortamda daha fazla önemsenmelidir. Kurumsal iletişim planları içine medya planlama
yaparken Web 2.0 ortamlarını da dikkate almak gerekmektedir. Öncelikle web 2.0
ortamlarının etkinliği hem kurumsal itibar hem de halkla ilişkiler ve reklam ortamları olarak
değerlendirilmelidir. Web 2.0 ortamlarında iletişim kurmak amacıyla artık kuruluşların belirli
politikalar belirleyip 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 hâlinde görüp farklı içerikte mesaj tasarlayıp, gönderebilirler.
4. Kuruluşlar, sponsorluk yaptıkları spor, kültür, sanat etkinliklerini hedef
kitlelereduyurabilirler. (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 (Aşağıdaki örnek olayda ispatlanmıştır.)
10. Kuruluşlar genel kullanıma açık veya iş sosyal ağ sitelerinde profil yaratabilirler.
Eğer profil yaratmazlarsa çalışanlar, eski çalışanlar ya da tüketiciler onlar için yaratacaktır.
Bir kuruluşun sosyal ağ sitelerinde yer alması için şu koşulların en az ikisinin geçerli
olması gereklidir:
- Kuruluş en az 20 yıllık bir geçmişi varsa,
- Çok sayıda çalışanı varsa,
- Çalışanlarının bir kısmı emekli olduysa veya terfi ederek başka kuruluşlara
geçmişlerse,
- Çok sayıda müşterisi varsa,
- Marka tescilli ürünleri varsa ve TV, gazete reklamlarını kullanıyorsa,
- Marka imajına yönelik çalışmaları varsa, - Sosyal sorumluluk, sponsorluk gibi halkla
ilişkiler faaliyetleri varsa,
- Ürünlerin genel hedef kitlesi gençlerse,
- Kuruluşun blog, forum, podcast gibi internet üzerinde beta destekli uygulamaları
zaten varsa genel kullanıma açık sosyal ağ sitelerinde profil oluşturmasının zamanı gelmiş
demektir.
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
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tarafından tarafından izlenmesi nedeniyle reklamcılar için önemli bir mecra hâline gelmiştir.
Yahoo’nun bir araştırmasına göre yaşları 13-24 arasındaki gençlerin haftada interneti
kullanma oranı (epostalara bakma hariç) 16.7 saattir, bu bilgiden yola çıkarak Procter
&Gamble firması “Always” isimli hijyenik ped ürününün reklamını Yahoo’nun gençlere
yönelik sitelerinde vermektedir. Bu reklamlar Procter&Gamble’ın ayrıca kurduğu
BeingGirl.com web sitesine de trafik yaratmış, internet kullanıcısı genç kızları bu siteye
çekmiştir. Sitede blog, podcast ve genç kızların iletişim ağı yaratabilecekleri sosyal ağ ortamı
bulunmaktadır.
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 ABD’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.
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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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1)
2)
önemlidir?
3)

Viral etki ne demektir? Kuruluşlar bunlara karşı ne yapmalıdır?
Sosyal ağlar değerlendirildiğinde kurumsal iletişim açısından hangi yönden

Womma (ağızdan ağıza pazarlama) ne demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal ağ sitelerinden elde edilen müşteri bilgileri ürün ve hizmetlerin
pazarlanmasında son derece yararlı olacaktır ancak bu bilgilerin ilgisiz kişilerle paylaşılması
müşterilerin mahremiyet haklarına tecavüzle eşdeğerdir. İletişim ve etik kurallar
benimsendiğinde ve uygulandığında sosyal ağ sitelerinin dezavantajları da bertaraf edilmiş
olacaktır. Özetle gerçek yaşamdaki sosyal ağımızda bulunan kişilerle iletişim kurarken
kullanılan kurallar ve etik değerler sanal ortamda daha fazla önemsenmelidir. Kurumsal
iletişim planları içine medya planlama yaparken Web 2.0 ortamlarını da dikkate almak
gerekmektedir. Öncelikle web 2.0 ortamlarının etkinliği hem kurumsal itibar hem de halkla
ilişkiler ve reklam ortamları olarak değerlendirilmelidir. Web 2.0 ortamlarında iletişim
kurmak amacıyla artık kuruluşların belirli politikalar belirleyip 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.
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Bölüm Soruları
1.Hangisi etik kodlar arasında tüm sosyal medyada dikkat edilecek kodlar arasındaki
önerilerden biri değildir?
a. Tüketiciye saygı ve tüketiciyi korumak
b. İlişki dürüstlüğü (kime hitap ediliyorsa onunla konuşulması), görüş dürüstlüğü (neye
inanılıyorsa, onun söylenmesi), kimlik dürüstlüğü (kimliğin asla gizlenmemesi) ilkelerini göz
önünde bulundurmak.
c.İletişim kurulan mecranın kurallarına saygı göstermek.
d. Azınlıklarla sorumluluk taşıyarak iletişim kurmak.
e. Özel alanlara girebilmek.

2. İnternetteki ilk sosyal ağ sitesinin adı nedir?
a. 7thSoul
b. SixDegrees
c. Twitter
d. Snapchat
e.Facebook

3. Hangisi sosyal bir ağ olan Linkedin’in yeraldığı sınıftır?
a. Genel kullanıma açık gençlerin kullandığı,
b. İş ağı,
c. Flört ağı,
d. Etnik ağ,
e. Yerel topluklar oluşturan ağ.

4. Sosyal ağ reklamlarıyla işletmeler hangi tür pazarlama yapmaktadırlar?
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a. Yüzyüze b. Aktif

c. Viral

d. Birebir

e. Sosyal

5.Sosyal ağlara katılan kişi sayısı arttıkça pazarlama açısından hangi olumsuzluk
oluşmaktadır?
a. Çok maliyet,
b. Daha fazla zaman ayırma,
c.Hedef kitle çeşitliliği,
d.Pazarlama ve iletişim mesajlarının kaybolması,
E SEÇENEĞİ YOK.

6.Hangisi sosyal medyanın kullanımında geçerli olan etik kurallardan biri değildir?
a. Tüketiciye saygı ve tüketiciyi korumak,
b.Kimlik dürüstlüğü,
c. İletişim kurulan mecranın kurallarına saygı,
d.Arkadaş listesine binlerce kişiyi eklememek,
e. Mahremiyeti korumak.

7.Hangisi sosyal ağların halkla ilişkiler aracı olarak kullanılmasına bir örnektir?
a. Kuruluşlar sponsorluk faaliyetlerini duyurabilirler,
b. Kuruluşlar mal ve hizmetlerini tanıtabilirler,
c. Rakip kuruluşların satış faaliyetlerini takip edebilirler,
d. Reklam yapabilirler,
e. Hedef kitleleri üzerinde araştırma yapabilirler.

8.Hangisi bir kuruluşun sosyal ağlarda yer alma nedenlerinden biri olamaz?
a. En az 20 yıllık bir kuruluş ise,
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b. Çok sayıda çalışanı varsa,
c. Çok sayıda müşterisi varsa,
d. Marka tescilli ürünleri varsa,
e. Hedef kitlesi yaşlılarsa.
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14. KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM ve SOSYAL MEDYAYA DAİR
GENEL DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde işlediğimiz onüç dersin genel bir tekrarını yaparken kültürlerarası iletişim
ve sosyal medyanın ilişkisini pekiştireceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Kültürlerarası iletişim ve sosyal medyanın ilişkisihakkında ne söyleyebiliriz.



Dünyanın farklı bölgelerinden farklı kültürlere sahip insanların kültürel

özellikleri sosyal medya dolayımıyla iletişim kurarken nasıl etkili olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yeni medya ve onun bir aracı
Kültürler arası iletişim ve
sosyal medya ilişkisi

olarak düşünebileceğimiz sosyal
medyanın önemini kavramada
önemli olan temellere dikkat
çekilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramlar, tanımlar ve
bağlantılara dikkat çekilerek
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kültür



Kültürler arası iletişim



Sosyal medya
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Giriş
İletişim hayatımızın her aşamasında ilişkilerimizi düzenlemek için ihtiyaç duyduğumuz ve
aynı zamanda kitle iletişim araçlarıyla da gün içinde sıklıkla etkileşimde bulunduğumuz bir
alandır. İlerleyen teknolojilerin iletişim alanına getirdiği yeniliklerle hızla değişip hayatımızı
etkilemektedir. İletişim teknolojilerindeki ilerlemeler insanların iletişim süreçlerini derinden
etkilemiştir. Yeni medyanın hayatımıza girmesiyle iletişimde zaman ve mekan farklılıkları
ortadan kalkmış, kültürlerarasında bağ kurulması kolaylaşmıştır. Kültürlerarası iletişim,
21.yüzyıl becerilerini geliştirmek ve hayatımıza adaptasyonunu hızlandırmak için öncelikle
edinilecek yetkinliklerin başında gelmektedir. Farklı kültürlerin değerlerini, tutumlarını ve
inançlarını anlayabilmek, bireyleri hem iş hem de günlük hayatlarında daha başarılı olma
yolunda öne çıkaracaktır.
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14. Kültürlerarası İletişim ve Sosyal Medya İlişkisi
Kişilerarası iletişimin hızlanmasına neden olan iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
sosyal medya aracılığıyla mekan ve zaman farkını kaldırarak dünyanın herhangi bir yerinde
yaşayan kişilerle iletişim kurabilmemize imkan vermişlerdir. Bu değişim kültürlerarası
iletişim kavramını anlayarak ve içselleştirerek kullanmanın önemini de gösteriyor.
Dolayısıyla kültür kavramını ve değişkenlerini iyi değerlendirip analiz etmek önem kazanıyor.
Farklı kültürel geçmişten bireyler ile yeni medya aracılığıyla daha yoğun iletişime geçmemiz
kültürlerarası iletişim ve sosyal medya ilişkisinin önemini ortaya koymaktadır.
Türk Dil Kurumu sözlüğü, kültürü (ekin, eski dilde hars) şu şekilde tanımlamaktadır;
tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları
yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.
Kültür, kaynağını insandan alır. Bu görüşe göre, insanların günlük yaşamında
kullandığı bir tür “yazılım” olarak nitelendirilir; yapılan bütün tanımlarda tespit edilebilen
ortak özellik, insanların taşıdığı temel varsayımlar, değerler ve normlardır (Martinelli ve
Taylor 2000: 18). Claude Levi Strauss, kültürü ortak sembolik sistem olarak tanımlamaktadır.
Kültürler arası iletişim, dil-kültür ve iletişim arasında ele alınabilecek bir kavramdır.
Kültürler arası iletişim söz konusu olduğunda, yeni iletişim modelleri karşımıza çıkmaktadır.
Bu modeller heuristik (ilişkilerin bilincine varma) prognose (olguları önceden öngörebilme)
organisation (bireysel bakış açılarını uyarlayabilme ve düzenleme) Messung (bulguları nitelik
ve nicelik olarak tanımlayabilme) ökonomie (oluşturulan ilişkileri yorumlayabilme) olanakları
sağlar(Çakır 2012).
Yabancı dil öğretimi, bir anlamda kültürler arasında yapılan bir gezintidir. Bireyler dil
öğrenirken, sadece öğrendikleri dile ilişkin yapıları değil; aynı zamanda öğrendikleri her bir
sözcükle yakından ilintili bir tarihi, kültürü ve bunların yaratıcısı olan ulusu da yakından
tanımakta ve yeni bir dünyayı öğrenmektedir (bkz. Fishman 1980; Akarsu 1998).
Toplumların gelişme süreci içinde oluşturduğu maddi ve manevi değerlerin bütünü
olan kültürü, Hofstede zihnin kolektif programlanması olarak tanımlamıştır. İnsanlar,
başkaları ile iletişim kurarken, daima içinde yetiştikleri ve yaşadıkları kültürün belirlediği
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alanda etkinlik gösterirler. İletişim açısından kültür, insanların deneyimlerini yorumlamak ve
eylemlerine karar vermek için rehber aldıkları anlamlar ve değerler bütünüdür.
Değişmekle birlikte her toplumun kendine özgü gelenek ve görenekleri, inançları,
estetik değerleri ve alışkanlıkları vardır. Farklı kültüre ait bireyler arasında oluşan iletişim de,
tıpkı aynı kültürün fertleri arasında olduğu gibi, insanların birbirlerine duygularını,
düşüncelerini, bilgilerini, geleneklerini aktardıkları bir alışveriş sürecidir, ancak iletişim
sürecine katılan fertlerin farklı kültürlerden gelmeleri, onların aynı inançları, değerleri,
davranış kurallarını paylaşmadıkları anlamına gelir. Farklı kültürlerin bireyleri arasında
yaşanan sorunların tümünü, kültürler arası iletişim sorunları olarak nitelendirilemez. Ortaya
çıkan anlaşmazlıkların kültürel farklılıklardan kaynaklandığına dair verilere sahipsek, bu
sorunları kültürler arası iletişim sorunları olarak adlandırılabiliriz.
İletişim, insanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği yaratıp düzenledikleri
süreçtir”, “iletişim, katılanların bilgi yaratıp, karşılıklı bir anlamaya ulaşmak amacıyla bu
bilgiyi birbirleriyle paylaştıkları bir süreçtir”, “ iletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız
ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreçtir”, “iletişim esas olarak simgeler
aracılığıyla bir kişiden ya da gruptan diğerine (veya diğerlerine) bilginin, fikirlerin, tutumların
ve duyguların iletimidir” (Mutlu 1995, 168).
Teknolojik yeniliklerin 19. yüzyılda, iletişim alanındaki kullanımının hız kazanması,
toplum gibi iletişim kavramının da bilimsel çalışmalara konu olmasını sonuçlanmıştır.
Binsekizyüzlerde ortaya çıkan buluşlar şöyle sıralanabilir: ʺfotoğraf (1842), 1832ʹde Samuel
Mors tarafından icad edilen telgraf, telsiz (1895ʹde Marconi 1600 metre ve ertesi yıl G.Bell
15.000 km. uzaklıktaki yerlerle haberleşebiliyordu), telefon (Antonio Menucci tarafından icat
edilmiş ancak mucidin parasal sorunları nedeniyle kullanılamamış, ancak beş yıl sonra lisansı
alan A.G.Bell tarafından hizmete girmiştir), fonograf (1877) (Baldini,2000,89).
Avrupaʹda 1500ʹlü yıllarda ilk örnekleri basılan ve 1700ʹlü yılların sonuna doğru
gündelik olarak yayınlanmaya başlayan gazeteler de, ilk dönemlerinde itibaren topluma yön
veren ve kamuoyu oluşturan en etkili kitle iletişim araçlarının başında gelmektedir.
Kitle iletişim araçları kültürün içeriği ve yapısı ortaya çıkarırken, aynı zamanda
kültürün taşıyıcılığını da yapmaktadır. Teknolojik ilerlemeler popüler kültürün var olan yerel
dünyasına hâkim olarak köklü bir değişime neden olmuştur ve böylece kitle kültürü ortaya
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çıkmıştır. Kitle kültürünün oluşumu belli bir toplumda iletişim süreçleri ve teknolojik
araçlardan geçerek oluşmuştur. Bir toplumda teknolojik araçlara dayalı simgesel iletişim
kurulduktan sonra hızla yaygınlaşmakta ve popüler kültürü bulunduğu yerden sürerek kendi
egemenliğini ilan etmektedir (Alemdar ve İrfan, 1994:122). İlerleyen teknolojinin kitle
iletişim araçlarına da yansımasıyla, teknolojik, sosyolojik ve ekonomik gelişmeler kitlesel
kültürün daha da yaygınlaşıp popüler hâle gelmesine neden olmuştur. İnsanların kitle iletişim
araçları ile bilgi ve haber paylaşımına son derece kolay ulaşabilmeleri ve günümüzde de yeni
medya olarak tanımladığımız sosyal medya ve diğer yeni kitle iletişim araçlarıyla toplumlar
ve bireyler arasındaki farklı değerler ve yargılar ortadan kalkmıştır.
Kültürler arası iletişim, birbirine yabancı olan iki toplumsal dünyanın oluşturduğu bir
ortam da gerçekleşir. Bu iki toplumsal dünya arasında farklı kültürlere sahip bireylerin
birbirlerini anlamaya yönelik davranışların içinde olmaları, birbirlerinin içinde bulundukları
kültürel ilişkiler yumağını bilişsel olarak kavraması, kabul etmesi, toleransla karşılaması ve
kendi kültürel bağlamı ile karşı kültürün davranışı arasında eleştirisel ilgi kurması gerekir
(Kartarı, 2014;135).
Yeni medya ile ilgili kuramsal yaklaşımlar çok boyutlu olmakla birlikte esas olarak üç
perspektifi öne çıkarmak mümkün: Birincisi Nicholas Garnham(1992), Peter Golding ve
Graham Murdock (1997:49-77) gibi kuramcıların öncülüğünü yaptığı ekonomi-politik temelli
analiz akımı, İkincisi ise toplumsal-kültürel pratikler bağlamında yeni medyayı ele alan,
Kültürel Çalışmalar geleneğinden beslenen çalışmalardır. Üçüncü yaklaşım ise liberalçoğulcu paradigma içinde demokrasinin işlerliği açısından konuyu ele almaktadır. Yeni
iletişim teknolojilerini medya ortamının ekonomi-politik boyutuna odaklanarak incelemenin
gerekliliğine işaret eden araştırmacılardan Nicholas Garnham "yeni teknolojiler pazarı
genişletilmesi, ihtiyaçların üretilmesi için birer araçtır" (1992:14-15) der ve yeni medya ile
değişen ya da değişmeyen sahiplik yapılarına ve tüketim pratiklerinin ekonomisine
odaklanılmasını savunur.
Yeni iletişim teknolojilerinin tarifi konusunda iki farklı yaklaşım göze çarpmaktadır.
Birinci yaklaşım yeni teknolojileri getirdiği olanaklar üzerinden tarif ederken, ikinci yaklaşım
daha çok kullanımların toplumsal ve kültürel bağlamı üzerinde durmaktadır. Getirdiği
olanaklar bağlamında yeni iletişim teknolojilerini ele alan yaklaşımlar "eski" ve "yeni"
arasındaki altı temel fark üzerinde durmaktadır (Thomham, Basset ve Marris 2009: 791-792).
Buna göre:
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•

İlk temel fark ölçekle ilgilidir. Yeni iletişim teknolojileri kullanıcılarım özel alan

da dahil olmak üzere giderek artan bir şekilde geniş global ağlara bağlamakta, iletişim
sürecinde ölçek giderek büyümektedir.
•

İkinci fark yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği bütünleşme olanaklarıdır. Bu

bütünleşme dar anlamda eski medya teknolojilerinin yeni dijital sistemlerle bütünleşmesi,
göreli olarak birbirinden bağımsız endüstrilerin bir arada kullanıldığı yeni bir örgütlenme ve
daha önceleri birbirinin aynısı olan tür ve formatların kaynaşmasıdır. Daha geniş anlamda ise
bu bütünleşme birbirinden ayrı medya sistemlerini bir araya getiren ve sonuçta yer değiştiren
bir küresel medya ekolojisinin gelişimi ile ilgilidir.
•

Üçüncü fark yeni teknolojilerin getirdiği açık mimari ve taşınırlıktır. Taşımdık eşit

olmayan bir şekilde dağıtılmasına ve web tarayıcı savaşları, arka plandaki uyumluluk konuları
gibi belirli bir düzeyde tehdit altında olmasına rağmen dijital yöndeşmenin ve / veya dijital
denkliğin teknik vaatlerinden birisidir. Platformlar arası içerik göçü ve içeriğin yemden
kullanılmasıyla ilgili teknik sınırlılıklar daha çok fikri haklar mücadelesi etrafında ortaya
atılan ticari ve hukuki bir sorundan kaynaklanacaktır.
•

Dördüncü fark resmi bir dijital mimari olarak interaktivitedir. İnteraktivite,

izleyici /kullanıcı ve kullandıkları içerik ve sistem arasındaki ilişkiyi yeniden tarif etmektedir.
•

Beşinci fark dijital medya sistemi çoğunlukla medya olarak adlandırılan alanı

genişletmektedir. Bu ilaveler arasında en önemli olanlar güvenlik hizmetleri için kullanılan
data izleme sistemleri (CCTV ve Google Earth), kamu yararına kullanılan geniş veri tabanları,
sağlık ve idari hizmetler (sağlık ve sosyal güvenlik kayıtları) ve çeşitli taşınır konumlandırma
sistemleri (GPS gibi) gibi her çeşit medyaya eklenmiş olan sınır belirleyici yeteneklerdir.
Daha radikal genişleme konvansiyonel medya sistemlerininin (günlük kullanım ya da
televizyon prodüksiyonu için dijital kamera) uzman sistemlerle (tıp biliminde, genetikte ve
astronomide çok küçük ve uzak nesneler için kullanılan görüntüleme sistemleri)
ilişkilendirilmesi, bağlanmasıdır. Bunun sonuçlarından birisi görsel ve endeksel arasındaki
ilişkinin kültürel algılanışında yaşanan değişikliktir.
•

Son fark değişimin hızıdır. Yeni medya teknolojileri (donanım araçları, kod

standartları, platformlar) çok hızlı yükselip düşmektedir. Kullanıcılar bir kullanım biçiminden
diğerine rastgele geçmektedir (en çok bilinenler My Space'den Facebook'a, daha uzun bir
dönemde, ana sayfalardan bloglara ya da IRC'den Twitter'a). Yeni bir araçtan diğerine geçme
sürecinde icadın hızı eski ve yeni medya arasında konverjans oranını da etkilemiştir. Yeni
medya ekolojisi bir tür makinasıdır, eski medyayı bitirir, yeniden yapılandırır, yeniler (icat
eder), yeni sosyal etkileşim biçimleri, yeni sembolik içerikler ve yeni kamusal alanlar üretir.
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Yeni bilgi-iletişim teknolojileri aileyi tecrit eden, evi içsel olarak parçalayan ve
çalışma ve tüketim kalıplanın değiştiren ve bunun yanı sıra kamusal olanla özel olanın ilişkisini değiştiren bir etkiye sahiptir (Morley 2007: 236).
Bilgi alışverişi potensiyel olarak küreselleşmekte, iletişim akışının zaman-mekân
boyutu, insan etkileşimleri ve karar alma süreci değişmektedir. Yeni iletişim teknolojileri
potansiyel olarak interaktiviteyi hem gönderen hem de alan açısından arttırdığı için her iki taraf
da iletişim sürecine katılım konusunda daha fazla kontrol sahibi olabilmektedir.
Sosyal medya kullanımında içerik ekleyen her birey eşit olduğundan demokrasi
fikrinin insanların kafasına yerleşebilmesi için uygun ortam sağlanmaktadır. Bu sayede sosyal
medya platformlarının kullanıcıları özgürce fikirlerini aktarabilme imkânı bulmaktadır. Bu
durum, kişilerin internette öne sürdükleri düşüncelere, paylaşımlara, tanıdıkları olsun olmasın,
diğer kişilerin yaptıkları yorumlar ve geribildirimlerle bir sosyal etkileşim ortamı ve giderek
sanal cemiyetler oluşturmaktadır. Batı dünyasının sürekli olarak teknolojik gelişmeleri
demokrasiyi yaygınlaştırıcı araçlar olarak pazarlaması, baskıcı rejimlerin internet üzerindeki
faaliyetlerini sadece internet sitelerini kapatmak veya internet sitelerine erişimi yasaklamaktan
çıkarıp, sosyal paylaşım sitelerini protestocuları takip etmekten tutun, kendi propaganda
sitelerini kurmaya kadar genişleyen bir yelpazede pozisyon almaya yöneltebilmektedir.
Bütün bu bilgiler ışığında küreselleşen dünya üzerinde kültürlerarası iletişimi
içselleştirmek; Castells’in yorumuyla “ağ toplumu” içerisinde rol oynayabilmek ve bu yeni
düzen içerisinde varolabilmek, diğer bireyleri ötekileştirmeden modern hayatın gereklerini
yapabilmek için kültürlerarasılığı iletişim teknolojilerinin hayatımıza soktuğu yeni medya
araçlarıyla eşleştirmeliyiz.
Kültürlerarası iletişimin sağlayıcısı ya da kolaylaştırıcısı olarak sosyal medyanın
kültürün taşıyıcılığını yapması ve kültürlerarasındaki iletişimi hızlandırması bu noktada
önemli.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kişilerarası iletişimin hızlanmasına neden olan iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
sosyal medya aracılığıyla mekan ve zaman farkını kaldırarak dünyanın herhangi bir yerinde
yaşayan kişilerle iletişim kurabilmemize imkan vermişlerdir. Bu değişim kültürlerarası
iletişim kavramını anlayarak ve içselleştirerek kullanmanın önemini de gösteriyor.
Dolayısıyla kültür kavramını ve değişkenlerini iyi değerlendirip analiz etmek önem kazanıyor.
Farklı kültürel geçmişten bireyler ile yeni medya aracılığıyla daha yoğun iletişime geçmemiz
kültürlerarası iletişim ve sosyal medya ilişkisinin önemini ortaya koymaktadır.
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Bölüm Soruları

1. Kültür, kaynağını nereden alır?
a. Normlardan
b. Değerlerden
c. İletişimden
d. İnsandan
e. Dilden

2. Kültürler arası iletişim hangileri arasında ele alınacak bir kavramdır?
arasında ele alınabilecek bir kavramdır.
a. Dil-kültür ve iletişim
b. Değer-kültür ve iletişim
c. Dil-gelenek ve kültür
d. Kurallar-normlar ve dil
e. Dil ve iletişim

3. Yeni iletişim teknolojilerini ele alan yaklaşımlar "eski" ve "yeni" arasındaki altı temel fark
üzerinde durmaktadır. Hangisi bunlardan biri değildir?
a. Ölçek,
b. Açık mimari,
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c. İnteraktivite
d. Etnik ağ,
e. Taşınırlık

4. Hangisi izleyici /kullanıcı ve kullandıkları içerik ve sistem arasındaki ilişkiyi yeniden tarif
etmektedir?

a. İnteraktivite b. Dijital denklik c. Hız d. Bütünleşme olanakları

e. Sosyal medya

5. Hangisi “medya ekolojisi’nin işlevi nedir?
a. Bir tür makinasıdır,
b. Eski medyayı bitirir, yeniden yapılandırır,
c. Yeni sosyal etkileşim biçimleri, yeni sembolik içerikler üretir,
d. Pazarlama ve iletişim mesajlarını üretir,
e. Yeni kamusal alanlar üretir.

6. Yeni iletişim teknolojilerini medya ortamının ekonomi-politik boyutuna odaklanarak
incelemenin gerekliliğine işaret eden araştırmaçı kimdr?
a. Nicholas Garnham
b. Peter Golding,
c. Graham Murdock,
d. Manuel Castells,
256

e. Mitra.

7. “……………………, birbirine yabancı olan iki toplumsal dünyanın oluşturduğu bir ortam
da gerçekleşir” cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. İletişim,
b. Kültürlerarası iletişim,
c. Yeni medya
d. Kitle iletişimi
e. Kültür.

8.İlk icad edilen iletişim aracı hangisidir?
a. Telefon
b. Telgraf
c. Radyo
d. Fotoğraf
e. Sinema
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Bölüm Sorularının Cevapları
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