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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
İtibar kazanmak 20 yıl sürer, onu mahvetmek ise sadece 5 dakika. Eğer bunu iyice
düşünürseniz, her konuda daha farklı davranmaya başlarsınız.” Warren Buffet
Warren Buffet’ın bu sözü itibar yönetimi özetleyen en güzel sözdür. Bu tespit, kişisel
yaşamımızdan iş yaşamımıza kadar tüm süreçlerde geçerldir. İtibar sahibi olmak ve elde edilen
itibarı korumak amacıyla yapılan iletişim çabaları çok zorlu bir süreçtir. Bu nedenle Online
İtibar Yönetimi dersi kapsamında bu zorlu sürecin nasıl yönetilebileceğini ele alacağız.
Online itibar yönetimi; bloglardan sanal dünyalara, sosyal ağlardan podcastlere kadar
geniş bir uygulama alanını kapsamaktadır. Sosyal medya uygulamalarının her birinin ayrı bir
kullanım alanı mevcuttur. Online itibar yönetimi, çeşitli uzmanlık alanlarından faydalanan
kapsamlı bir iletişim yönetimi disiplini olma yolunda ilerlemektedir. Ders kapsamında online
itibar yönetiminin aşamalarını ele alacağız.
Ders kapsamında elde edilen bilgilerin öğrencilerimizin teorik altyapısını oluşturacak
ve öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme imkanı verecektir.
Tüm öğrencilerimize başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim dönemi dilerim…

Sevgi ve saygılarımla,
İstanbul, 1 Ağustos 2015
Dr. Öğr. Üyesi Korhan MAVNACIOĞLU
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1.

İTİBAR KAVRAMI ve KURUMSAL İTİBAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8

1.1. İtibar Kavramı
1.2. Kurumsal İtibar
1.3. Kurumsal İtibarın Kurumlara Sağladığı Yararlar

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

9

1- “İtibar” kavramı sizin için ne ifade etmektedir?
2- Kullanmayı tercih ettiğiniz markaların itibarlı olduğunu düşünüyor musunuz?
3- Sizce bir markanın itibarlı olması için neler gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İtibar, Kurumsal İtibar ve
Kurumsal İtibarın
Kurumlara Sağladığı
Yararlar

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

İtibar kavramını
Literatürde yer alan
öğrenmek. Kurumsal
çeşitli tanımlardan ve
İtibar ve Kurumsal İtibarın açıklamalardan
yararlanılacaktır.
Kurumlara Sağladığı
Yararları öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


İtibar



Kurumsal İtibar
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Giriş
Dersimizin girişi niteliğinde olan 1. Haftada itibar kavramı irdelenecektir. İtibar
kavramının tanımı yapılacak ve taşıdığı önem işlenecektir. Kurumsal itibar kavramı
açıklanacaktır. Kurumsal itibarın kurumlara sağladığı yararlar incelenecektir.

1.İTİBAR KAVRAMI ve KURUMSAL İTİBAR
1.1. İtibar Kavramı
İtibar, günümüzde karşımıza çok sık çıkan bir kavramdır. İtibar, kişilerarası iletişimden
kurumların iş yapış biçimlerine kadar geniş bir alanda etkisi olan bir kavramdır.
TDK’nın tanımına göre itibar, saygınlık demektir.
13

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5
5d249684fe181.62393814, 20 Temmuz 2015.
İtibar, para ile satın alınabilecek bir ürün ya da hizmet değildir. (Kadıbeşegil, 2006: 118)
Bu noktada, itibar inşaa sürecinin uzun ve zor olduğu ortaya çıkmaktadır.
Temel Aksoy’a göre İtibar, erdemli ve ilkeli davranan insan ve kurumların, ancak uzun
zaman sonra hak ettikleri manevi bir hazinedir. İtibar, toplumun şirketlere verdiği bir “kanaat
notudur”. (http://www.temelaksoy.com/sirketin-itibari-toplumun-verdigi-kanaat-notudur, 15
Haziran 2015)

Şekil 1 İtibarın İnşaası
İtibar,
şu
unsurlar
üzerine
inşaa
edilir:
(http://www.arastirmakutuphanesi.com/sponsorlugunuz-kurumsal-itibarinizin-yonetimindene-kadar-etkili/, 5 Haziran 2015.)


Bilinirlik,



Tanınma,



Beğeni,



Güven,



Savunma.
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1.2. Kurumsal İtibar Kavramı
Kurumsal itibar, bir şirketin yarattığı güvenin toplam pazar değeri içindeki katkı payıdır.
Şirketin elle tutulamayan değerlerinin taşıyıcısıdır. Toplum tarafından beğenilen ve takdir
edilen bir şirket olmanın karşılığıdır. Bu karşılığın bedelini hesaplayabilecek herhangi bir para
birimi henüz icat edilmemiştir. Kurumsal itibar, elle tutulamayan, gözle görülemeyen ve paha
biçilemeyen bir değerdir. (Kadıbeşegil, 2006:55-57)
Kurumsal itibar, soyut bir değer olmasına rağmen etkisini somut olarak
hissettirmektedir.
Reputation Institute (İtibar Enstitüsü)’ün kurucusu Charles Fombrun’a göre
“Kurumsal itibar, şirketin diğer önemli rakipleriyle karşılaştırıldığı zaman şirketin
anahtar hedef kitlelerine karşı genel çekiciliğini tanımlayan geçmiş hareketleriyle, gelecekte
yapabileceklerinin algısal betimlemesidir”.
(http://www.turkiyeitibarakademisi.com/images/Documents/TurkiyeitibarEndeksi2011
.pdf, 12 Haziran 2015.)
Bu tanım, kurumsal itibarın rekabette oynadığı rolü ortaya koymaktadır.
Kurumsal itibar, zaman içerisinde tekrarlanan olumlu veya olumsuz kurumsal imaj
izlenimlerinden oluşmaktadır. Diğer bir tanıma göre kurumsal itibar, bir işletmenin geçmiş
eylemleri ve sonuçları üzerinden müşteriler, hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler, medya,
hükümet, çevre, toplum ve diğer paydaşları için değer yaratma yeteneğinin toplam etkisidir.
(http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uaifd/article/viewFile/5000051345/5000048623, 8 Temmuz
2015)
Şirketlerin piyasa değerlerinin yüzde 55’ini şirketin görünmez varlıkları
oluşturmaktadır. (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=100436, 10 Temmuz
2015)
Bu nedenle kurumsal itibar ve itibar yönetimi çok büyük önem taşımaktadır.
Kurumsal
itibarı
oluşturan
unsurlar
şunlardır:
(http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uaifd/article/viewFile/5000051345/5000048623, 8 Temmuz
2015)


Yönetim kalitesi,



Ürün ve hizmetlerin kalitesi,



Yenilikçilik,



Uzun vadeli yatırım dengesi,
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Finansal sağlamlık,



Yetenekli çalışanları çekme, geliştirme ve tutma yeteneği,



Kurumsal varlıkların akılcı kullanımı.

Kurumsal itibarı oluşturan unsurlar incelediğinde firmanın öz kaynaklarının,
vizyonunun ve kalitesinin kurumsal itibarda önemli bir rol oynadığı görülmektedir.
Kurumsal itibarın sağlanması ve korunabilmesi için şu üç temel sorunun yanıtını almak
gereklidir: (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ktuiad/article/download/5000125146/5000115013,
10 Temmuz 2015.)

Nasıl Bir İtibar? Kurumlar, farklı özellikler, davranışlar ve sonuçlar geliştirerek
itibar sahibi olabilirler. Örneğin, finansal açıdan güçlü olma, yenilikçilik ve ürün/hizmet ve
yönetsel kalite, yetenekli çalışanlar, uzun dönemli stratejiler ve sosyal sorumluluğun yerine
getirilmesi gibi.

Kim İçin İtibar? Kurumun itibarı söz konusu olduğunda bütün bireylerin algıları
önemlidir. Ancak kimin daha fazla üstünlüğe sahip olması noktasının belirlenmesi önemlidir.
Kimi kurumlar için çalışanlar ön plandayken diğerleri için müşteriler, ya da denetim kurumları
ön planda olabilir. Hangi grubun algısının daha önemli olduğuna karar vermek itibarın amacını
da belirleyecektir.

Hangi Amaç İçin İtibar? Müşteri bağlılığı, nitelikli çalışanlara sahip olma ve elde
tutma, uzun dönemli finansal performans ve paydaş değeri bu amaçlar arasında sayılabilir.
Bu soruların yanıtları alındıktan sonra doğru bir şekilde kurumsal itibar politikası
oluşturulabilir.
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Şekil
2
Reputation
Institute
Kurumsal
İtibar
Kriterleri
(http://www.slideshare.net/mehmeterdugan/kurumsal-tibar-ve-ynetimi, 15 Haziran 2015)
Reputation Institute’un belirlediği kurumsal itibar kriterleri incelendiğinde, kurumların
ürettikleri ürün ve hizmetlerin kaliteli olması itibarlı olmak için yeterli değildir. İtibarı etkileyen
çeşitli kriterler mevcuttur. Kurumların finansal performansı çalışanlarına verdiği değer ve
topluma kattığı katma değer gibi kriterler, kurumsal itibar oluşumunu sağlamaktadır.

1.3. Kurumsal İtibarın Kurumlara Sağladığı Yararlar
Kurumsal itibarın kurumlara sağladığı yararlar şunlardır:
(http://www.revizyondergi.com/orhan-samast-kurumsal-itibar-yonetimi, 18 Haziran
2015)


İşletme değerinin artması,



Fazla kâr elde edilmesi,



Yeni iş ortakları ve sermayeyi çekmek,



Yatırımları güvence altına almak,



Yeni müşteriler çekmek,



Tanıtıma ve pazarlamaya katkı sağlamak,



Siyasi ve hukuki ilişkileri kolaylaştırmak,



En iyi çalışanları çekmek ve elde tutma sürelerini uzatmak,



Yeni pazarlara daha kolay giriş sağlamak,



Başarılı satın almalar yapmak,



Tüm paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamak,



Sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri geliştirmek,



Kriz risklerini azaltmak,



Kriz durumunda zararı en aza indirecek şekilde kalkan görevi üstlenmek,



Sürdürülebilirliğe katkı sağlamak,



Finansal performansta artışa katkıda bulunmak,
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Ürünlerin rakiplere göre daha yüksek fiyatla satabilme şansı oluşturma,



Satın almalarda düşük fiyat ödeme,



Müşteri ve çalışan sadakatini artırma,



Paydaşların kurumun hareketlerine daha fazla serbesti tanımasını sağlama,



Kurumsal özgüveni pekiştirme,



Fiziki olmayan varlıkları kapsayarak ifade kolaylığı sağlama.

Fombrun’a göre, itibar, kaliteli elemanları, müşterileri ve tüm iş ortaklarının desteğini
mıknatıs
gibi
kendine
çekmektedir.
Böylece
iyi
itibar,
kârlılık
getirmektedir.(http://www.temelaksoy.com/sirketin-itibari-toplumun-verdigi-kanaat-notudur,
15 Haziran 2015)
Kurumlar için kar elde etmenin önemi çok açıktır, bu durumda kurumsal itibarın
oluşturulması ve korunması gerekmektedir.
Kadıbeşegil’e göre kurumsal itibarın yararları şunlardır:


Sadık müşteri,



Sadık çalışan,



Yatırımcıların kuruma yatırım yapmaya devam etmesi,



Sivil toplum kuruluşları tarafından takdir edilmek.

(http://www.halklailiskiler.com.tr/Salim_Kadibesegil_ile_Itibar_Yonetimi..php,
Haziran 2015)
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Özellikle son zamanlarda sivil toplum kuruluşlarına olan ilgi ve sivil toplum
kuruluşlarının rolü artmıştır. Bu nedenle, sivil toplum kuruluşları nezdinde itibar sahibi olmak
önemlidir.

18
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Uygulama;
Kullanmayı tercih ettiğiniz markaların itibar düzeylerini araştırınız. Türkiye’nin en
beğenilen itibarlı şirketlerini inceleyiniz.

Uygulama Soruları;
-İncelediğiniz itibarlı şirketlerin hangi özellikleri dikkatinizi çekti, açıklayınız?

20

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında itibar kavramı incelenmiştir. İtibar kavramının tanımı yapılmış ve
taşıdığı önem işlenmiştir. Kurumsal itibar kavramı açıklanmıştır ve kurumsal itibarın
kurumlara sağladığı yararlar incelenmiştir.
21

Bölüm Soruları
1. “Kamuoyunda son zamanda _______ kuruluşlarının rolü artmıştır. Bu kurumlar
nezdinde itibar sahibi olmka önem taşır” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Hayır
B) Uluslararası
C) Siyasi
D) Ticari
E) Sivil Toplum
2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda itibar üzerine çalışan bir kurumdur?
A) İtibar Atölyesi
B) İtibar Birliği
C) İtibar Enstitüsü
D) İtibar Derneği
22

E) İtibar Vakfı
3. Şirketlerin piyasa değerlerinin yüzde 55’ini şirketin görünmez varlıkları
oluşturmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu görünmez varlıklar arasında yer alır?
A) Çalışan sayısı
B) Kar oranı
C) Şube sayısı
D) Şirketin itibarı
E) Ürün çeşitliliği
4.
İtibar, günümüzde birçok alanı etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi itibarın
etkilediği alanlar arasında yer almaz?
A) Kişilerarası İletişim
B) İş yapış biçimleri
C) Kurumların imajı
D) Kurumlar arası rekabet düzeyi
E) Hukuki anlaşmazlıkların çözümü
5.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibar ilkeleri arasında yer alan ürün ve
hizmetler kategorisinde yer almaz?
A) Esnek kar marjı
B) Yüksek Kalite
C) Fiyat
D) Yaratıcı ve Yenilikçi
E) Ürün ve hizmetin arkasında durmak
6. Kurumsal itibarın sağlanması ve korunabilmesi için şu üç temel sorunun yanıtını aranır.
Bu yanıtlar sonucu ________________ oluşturulur.” İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Şirket Politikası
B) Kurumsal İtibar Politikası
C) Ürün ve Hizmet Politikası
D) İnsan Kaynakları Politikası
E) Reklam Politikası
7. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibar politikası oluşturma sürecinde sorulması
gereken sorular arasında yer alır?
A) Neden itibar?
B) Hangi zamanlarda itibar?
C) Hangi amaç için itibar?
D) Nerelerde itibar?
E) Ne kadar bütçeyle itibar?
8. Fombrun’a göre, itibar kurumun önemli hedef kitlelerini kendine mıknatıs gibi çekerek
karlılık meydana getirmektedir. Aiağıdakilerden hangisi bu hedef kitleler arasında yer
almaz?
A) Kaliteli elemanlar
B) Rakipler
C) Müşteriler
D) İş Ortakları
E) Bayiler
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9. Aşağıdakilerden hangisi itibar denince çağrışım yapan kavramlardan birisi değildir?
A) Saygınlık
B) Güven
C) Beğeni
D) Yüksek fiyat
E) Takdir edilme
10. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın yararları arasında yer almaz?
A) İşletme değerinin artması
B) Fazla kâr elde edilmesi
C) Rtgtrg
D) Tanıtıma ve pazarlamaya katkı sağlamak
E) Yeni pazarlara daha kolay giriş sağlamak

YANITLAR: 1-E 2-C 3-D 4-E 5-A 6-B 7-C 8-B 9-D 10-C
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2.

KURUM KİMLİĞİ ve UNSURLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1

Kurum Kimliği

2.1.1 Kurum Kimliği Unsurları
25

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
26

1Kullandığınız marka ve ürünlerin ambalajlarında, reklamlarında ve afişlerinde
hangi unsurlar dikkatinizi çekmektedir?
2-

Hizmet aldığınız kurumlarda hangi görsel unsurlar dikkatinizi çekmektedir?

3-

Logo denince ilk olarak hangi markaların logoları aklınıza gelmektedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
27

Kazanım

Konu

Kurum Kimliği ve
Unsurları

Kurum kimliği ve
unsurlarını öğrenmek.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Literatürde konu ile ilgili
yer alan bilgilerden
yararlanılacaktır.

Anahtar Kavramlar


Kurum Kimliği
28



Kurum İmajı



Kurum Kültürü



Kurum Felsefesi



Kurumsal Davranış
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Giriş
Dersimizin 2. Haftasında itibar kavramı ve kurumsal itibar ile ilgisi olan,
kurumsal itibarı etkileyen kurum kimliği ve unsurları detaylı olarak ele alınacaktır.

2. KURUM KİMLİĞİ ve UNSURLARI
2.1 Kurum Kimliği
Kurum kimliği, bir kurumun kişiliğinin, hem görsel hem de görsel olmayan sunumlarla
içsel ve dışsal hedef gruplara somut bir şekilde yansıtılmasıdır. (Uzoğlu, 2001:341)
Kurumsal kimlik alanında en önemli isimlerden Wally Olins’e göre kurum kimliği, bir
kuruluşun sembollerini, logolarını, renklerini ve ürünlerini sergilemenin yanı sıra, o kuruluşun
değerlerini, iş yapma anlayışını, yönetim biçimini ve duruşunu da anlatır. Kurumların,
kimliklerini belirlemeden önce “Ne yapmaya çalışıyorum? Kiminle konuşuyorum? Nasıl
konuşmalıyım? Nasıl kendimi net bir şekilde nasıl anlatabilirim?” sorularına doğru cevaplar
vermesi
ve
görsel
dillerini
bu
çerçevede
kurgulamaları
gerekir.
(http://www.temelaksoy.com/kurumsal-kimlik-markanin-imzasidir, 15 Haziran 2015.)
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Olins’in de vurguladığı gibi kurum kimliğini oluştururken kurumu, kurumun amaçlarını
ve kurumun hedef kitlelerini çok iyi analiz etmek gereklidir.
Kurum
kimliği
oluşturmanın
sağlayacağı
yararlar
(http://www.bilgiustam.com/kurumsal-kimlik-nedir, 10 Temmuz 2015.)


Kurumun reklamını yapmak



Hedef kitleye ulaşmak.



Kurumun kendisini tanıtmak



Satışlar için kamuoyunu etkilemek



Kurum için itibar oluşturmak, sağlam bir imaj yaratmak



İç ve dış uyumu oluşturabilmek



Finansal kurumları ve yatırımcıları etkilemek



Rekabet ortamında diğer rakiplerinden sıyrılmak.

şunlardır:

Kurum kimliği kurumlar ile özdeşleşerek, kurumların faaliyet gösterdikleri sektörde
rakiplerinden farklılaşmasına yardımcı olur, kurumun tüketiciler tarafından tercih edilmesini
sağlar.

Kurum kimliği yapılarına göre üç ana grupta incelenebilir: (Okay, 2005:44)
1.

Monolitik Kimlik: Kurum her yerde sadece tek bir isim ve tek bir görsel kullanır.

2.
Desteklenmiş Kimlik: Bir kurum sahip olduğu faaliyet alanlarını kendi ismi ve
görsel kimliği ile destekler.
3.

Marka Kimliği: Kurum markalarının kendilerine ait kimliğidir.

2.1.1 Kurum Kimliği Unsurları
Kurum kimliğini oluşturan çeşitli unsurlar vardır. Bu unsurlar şunlardır:


Kurum Felsefesi
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Kurum felsefesi, kurumun değer, tutum ve normlarından; amacından ve tarihinden
meydana gelmektedir. Kurumsal felsefe bir kurumun kurumsal kültürünü oluşturan öz değerleri
ve ilkeleri şekillendirir. (http://www.kto.org.tr/d/file/kurumsal-kimlik.pdf, 10 Haziran 2015.)


Kurumsal Davranış

Kurumsal davranış, planlanan ve kurumsal kültürle uyumlu ve kendiliğinden oluşan,
kurumun bütünlüğü içinde kurumsal işlerden doğan bir kavramdır. Kişilerin günlük
hayatlarındaki bireysel davranışları dışında, kurum içindeki davranışlarının kökeninde
kurumsal bir olgu mevcutsa, bu davranış kurumsal davranış olarak ifade edilebilir. Kurum
içerisinde sürekli tekrar edilen, dolayısıyla benimsenen ve standart hale gelmiş davranışlar üst
yönetim tarafından da olumlu karşılanıyorsa, bu davranışlar kurumsal bir nitelik kazanır.
(http://www.kto.org.tr/d/file/kurumsal-kimlik.pdf, 10 Haziran 2015.)


Kurum İmajı

Kurum imajı kavramı, bir kuruluşun ve ürünlerinin görünümünün, kurum kimliği
hedefine uygun olarak oluşturulmasını kapsar. Kurum kimliği, kurumun gözle görülen
karakteristik özellikleridir. Kurum imajı ise, kurumun kimlik ya da kişiliğinin algılanmasıdır.
Birbirlerinden farklı olmakla birlikte ikisi de etkileşim içerisindedir. Birisi kurumun fiziksel
açıdan nasıl algılandığı, diğeri ise kurumun zihinsel olarak nasıl kavratıldığı ile ilgilidir.
(http://www.kto.org.tr/d/file/kurumsal-kimlik.pdf, 10 Haziran 2015.)


Kurum Kültürü

Kurumlar, kendilerine has özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin tamamı kurum kültürünü
oluşturur. Kurum kültürü şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Yönetim bilimin gelişmesi ve kurumlarda kurumsallaşma sürecinin başlamasıyla
ortaya çıkan kavramlardan biri olan kurum kültürü, çalışanların davranışlarını ve kurumun
görünüm şeklini etkileyen değer yargıları ve davranış tarzı sistemini ifade etmektedir.” (Okay,
2005:122)
Kurum kültürü, bir kurumun iş yapış biçimini, kurumun iletişim düzeylerini, hedef
kitleye vereceği mesajları, çalışanlara karşı olan politikaları etkiler. Kurum kültürü, kurumun
bir yanısması olması nedeniyle kurumsal itibar inşaası için çalışanlar tarafından benimsenmiş
bir kurum kültürünün var olması gerekir. Her kurumun kendine özgü bir kurum kültürü olduğu
unutulmamalıdır.
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Uygulama;
Öğrenciler, belirledikleri üç kurumun kurum kimliklerini detaylı olarak inceleyebilirler.

Uygulama Soruları;
34

- İncelediğiniz kurumların kurumsal kimliklerinde hangi noktalar dikkatinizi çekti?
-Kurumlar ile kurumsal kimlikleri arasında bir uyum mevcut muydu, kurum kimliği
unsurları bağlamında açıklayınız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde kurumsal itibar ile ilgisi olan, kurumsal itibarı etkileyen kurum kimliği ve
kurum kimliği unsurları ele alınmıştır.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kurum felsefesini oluşturan unsurlardan değildir?
A) Değerler
B) Normlar
C) Mevzuatlar
D) Amaçlar
E) Kurumun tarihi
2. “_____________________ bir kurumun kişiliğinin, hem görsel hem de görsel
olmayan sunumlarla içsel ve dışsal hedef gruplara somut bir şekilde yansıtılmasıdır.”İfadesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) Kurum kültürü
B) Kurum felsefesi
C) Kurumsal davranış
36

D) Kurum kimliği
E) Kurum imajı
3. Kurumun her yerde sadece tek bir isim ve tek bir görsel kullandığı kimlik türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monolitik Kimlik
B) Desteklenmiş Kimlik
C) Marka Kimliği
D) Gerçek Kimlik
E) Görsel Kimlik
4. Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin sağladığı yararlar arasında yer alır?
A) Ürünleri rakiplere göre daha yüksek fiyata satmak
B) Kurumun reklamını yapmak
C) Rakiplere gözdağı vermek
D) Basında sürekli haber çıkmasını sağlamak
E) Sivil toplum kuruluşlarının desteğini almak
5. Aşağıdakilerden hangisi kurumların kimliklerini belirlemeden önce sormaları gereken
sorular arasında yer almaz?
A) Ne yapmaya çalışıyoruz?
B) Kiminle konuşuyoruz?
C) Nasıl kendimizi net bir şekilde ifade edebiliriz?
D) Ne zaman yapmalıyız?
E) Nasıl konuşmalıyız?

6. Aşağıdaki kimlik türü aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A)
B)
C)
D)
E)

Kurum Kimliği
Görsel Kimlik
Desteklenmiş Kimlik
Marka Kimliği
Monolitik Kimlik

7. Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğini oluşturan unsurlar arasında yer almaz?
A) Kurum felsefesi
B) Kurum kültürü
C) Kurumsal davranış
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D) Kurum imajı
E) Kurumsal yönetişim
8. Bir kurumun sahip olduğu kurum kültürü aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkiler?
A) Kurumun çalışan sayısını
B) Kurumun şube sayısını
C) Kurumun mali performansını
D) Kurumun çalışanlarına karşı olan politikalarını
E) Kurumun kamu kurumlarıyla olan ilişkisini
9. “___________, kurumun gözle görülen karakteristik özellikleridir. ___________ ise,
kurumun kimlik ya da kişiliğinin algılanmasıdır.” İfadesinde boş bırakılan yerlere
aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir.
A) Kurum İmajı-Kurum Kimliği
B) Kurum Kimliği-Kurum İmajı
C) Kurum Kimliği-Kurum Felsefesi
D) Kurumsal Davranış-Kurum İmajı
E) Kurum Kültürü-Kurum Felsefesi
10. Kurumsal davranışla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kurumsal kültürle uyumludur
B) Zaman içerisinde bir standart haline gelir
C) Kurumun bütünlüğü içinde kurumsal işlerden doğar
D) Kökeninde bireysel davranışlar yatar
E) Kurum içerisinde sürekli tekrar edilir

YANITLAR: 1-C 2-D 3-A 4-C 5-D 6-C 7-E 8-D 9-B 10-D
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3.

İTİBAR YÖNETİMİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
39

3.1

İtibar Yönetimi

3.1.1 İtibar Yönetiminde Araştırma, Hedef Kitle ve Sosyal Paydaşlar
3.2

İtibar Yönetim Süreci

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
40

1- Günlük yaşamınızda size hitap eden markalar hangileridir, bu markalar sizin için ne
ifade ediyor? Bu markaları tercih etme nedenleriniz nelerdir?
2- Eğitim hayatınızdan sonra iş yaşamına başladığınızda çalışmak istediğiniz
kurumların hangi kriterlere sahip olmasını istersiniz?
3- Günlük yaşamda kullanmaktan vazgeçemeyeceğiniz markalar var mı belirtiniz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

41

Konu

İtibar Yönetimi, İtibar
Yönetiminde Araştırma,
Hedef Kitle ve Sosyal
Paydaşlar

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

İtibar yönetimi, itibar
yönetiminde araştırma,
hedef kitle ve sosyal
paydaşlar konularını
öğrenmek.

Literatürde yer alan
bilgilerden
yararlanılacaktır.

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar


İtibar Yönetimi



Sosyal Paydaş



Hedef Kitle



İtibar Araştırması
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Giriş
Dersimizin 3. Haftasında itibar yönetimi kavramı ele alınacaktır. İtibar Yönetiminde
araştırma, hedef kitle ve sosyal paydaşlar konuları incelenecektir. Yönetimin ve çalışanların
itibar yönetimindeki rolü ortaya konacaktır.

3. İTİBAR YÖNETİMİ
3.1. İtibar Yönetimi
İtibar yönetiminin özü, bir kurumun yaptığı yararlı işleri, ilişkide olduğu kesimlere
anlatmaktır. Çünkü bunlar iyi anlatılmadığı taktirde, bilgi eksikliğinden dolayı toplumun söz
konusu kurumu yanlış ya da haksız bir şekilde değerlendirme riski vardır. “İtibar yönetimi” bu
nedenle gereklidir. Ama itibar yönetimi, kesinlikle bir göz boyama işi
değildir. (http://www.temelaksoy.com/sirketin-itibari-toplumun-verdigi-kanaat-notudur, 15
Haziran 2015)
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İtibar yönetiminde yer alan unsurlar şunlardır: (Kadıbeşegil,2006:176-177)


Şirket vizyonunun içselleştirilmesi, kurum kültürü ve değerlerinin tanımlanması,



Etik ve ahlaki değerler ile birlikte hesap verilebilirlik uygulamaları,



Uluslararası muhasebe standartlarının benimsenmesi ve şeffaflık yönetimi,



Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ve yönetimi,



Çalışan memnuniyeti ve çalışanların kariyer gelişim planları politikası,



Müşteri memnuniyeti politikaları ve müşteri odaklılık,



Ar-Ge ve inovasyon yetkinliği,



Üçlü raporlama (finansal, sosyal ve ekolojik çevre uygulamaları).

İtibar yönetiminde şu uzmanlık alanlarından yararlanılmaktadır: (Kadıbeşegil,
2006:253)


Kurum içi iletişim,



Yerel toplum ilişkileri yönetimi,



Medya ilişkileri yönetimi,



Kriz iletişimi yönetimi,



Lobicilik,



Kurumsal sponsorluklar,



Web PR,



Yatırımcı ilişkileri yönetimi,



Liderlik yönetimi.

Uzmanlık alanları, itibar yönetimine çeşitli katkılar sağlamaktadır.
Uzmanlık alanları, itibar yönetiminin çeşitli aşamalarında etkili bir şekilde
kullanılmalıdır.
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3.1.1 İtibar Yönetiminde Araştırma, Hedef Kitle ve Sosyal Paydaşlar
Kurumların itibarlarını ve paydaşlarında oluşturdukları güveni kontrol altında tutmaları
ve güçlendirmeleri için paydaşlarının düşüncelerini sürekli öğrenmeleri gerekir. Bu noktada
itibar araştırması, devreye girmektedir. İtibar araştırması, kurumlara şu yararları sağlamaktadır:
• Değerlerinden kopmamak,
• Güven yaratabilmek,
• Daha başarılı olmak,
• Kültürümüze uygun olarak paydaşların beklentileri karşılamak,
• Algımızı rakiplerimizin yönetmesine izin vermemek,
• Sadakat yaratabilmek,
• Paydaşlarla aynı dili konuşabilmek için bilimsel altyapısı olan verileri sağlamak.
(http://www.repman.com.tr/tr/itibar-arastirmalari-ne-ise-yarar, 12 Haziran 2015)
Kurumlar, hedef kitleleri ve sosyal paydaşları nezdinde itibarlı olmayı amaçlar. Bu
nedenle hedef kitleler ile etkili iletişim kurmaya çalışırlar. İtibar yönetimi faaliyetlerinin odak
noktasında hedef kitleler ve sosyal paydaşlar vardır.
Bir kurum itibarını yönetirken öncelikle hedef kitlesini tanımlamalıdır. Hedef kitle
tanımlanırken şu boyutlara dikkat edilmelidir: (Earls, 2009:166)


Hedef kitlenin gerçekten kim olduğu (nerede oldukları da dahil),



Kim olduklarını zannettikleri,



Sizin ve diğerlerinin onların kim olduğunu düşünmesini istedikleri,



Kararlarını kimin etkilediği,



Kim olduklarını zannettikleri.

Paydaş terimi, bir şirkette, ülkede ya da başka bir toplulukta herhangi bir menfaati ya
da hakkı olan birey ya da topluluklar için kullanılır. Şirketlerin paydaşları çalışanlar,
tedarikçiler, yerel halk ve müşterilerdir. Bu gruplar, şirketin yaptıklarından etkilenir ve aynı
şekilde şirketin hareketlerine yön verebilir. (Theaker, 2006:124)
Burston-Marsteller, doğru etkileyici sosyal paydaşları belirlemek için altı adımlık bir
eylem planı önermektedir. Bu altı adım ise şunlardır: (Harris, Whalen, 2009:232)
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Adım 1: Ürün ve hizmetlerinizi çekici bulabilecek birden fazla hedef grupları
düşünün. Film meraklıları, konferans katılımcıları veya hayır kurumlarına bağış yapanlar gibi.

Adım 2: Ürün ve hizmetlere dikkat çekmek için yöntemler bulun. Etkinlikler
organize edin, ortaklar bulun ve onların müşterilerine özendiriciler gönderin. Bedava ürün teklif
edin.

Adım 3: Bir liste oluşturun. Kişilere düzenli olarak haber ve ürün hizmet
güncellemeleri almaları için bir listeye yazılmalarını isteyin.

Adım 4: Kendi sektörünüzde ya da niş bir alandaki kanaat öneri için gerekli olan
kriterleri belirleyin. Medyaya yazı yazıyorlar mı? Hayır kurumlarına bağış yapıyorlar mı?
Konuşma yapmaları mı yoksa sadece danışmanlıkları mı isteniyor.

Adım 5: Üyelerinizi küçük bir anket doldurmaya davet edin ve onlara kimlerin
kanaat önderi olması istediklerini sorun.

Adım 6: kanaat önderi olarak belirlediklerinizi gelecekteki pazarlama
aktivitelerinize dahil edin.

3.2.İtibar Yönetim Süreci
İtibar yönetimi yaklaşımının birkaç yolu vardır. Bu yaklaşımlar şunlardır:
Proaktif: Örgütün itibarının inşa edilmesi ve korunması birlikte düşünülmelidir.
Savunma: İtibarın tehlikelerle karşılaşabileceğinin farkına varılarak, bu tehlikelere
karşı itibar korunmalıdır.
Bakım (koruma): İyi bir itibara sahip örgüt, bu itibarının devam etmesini arzulayacaktır.
O zaman, itibarın korunması ve güçlendirilmesi için bir dizi faaliyet içinde olmak
gerekmektedir
(http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868341.pdf, 20 Temmuz
2015.)
İtibar yönetiminde, kurum içinde kurumsal itibarın önemini içselleştirmiş çalışanlardan
oluşan bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır.
Kadıbeşegil’e göre oluşumu içeride başlamamış itibarın dış dünyada gerçekleşmesi
olanaklı değildir. (Kadıbeşegil, 2006:68)
Kadıbeşegil, çalışanı mutlu olmayan şirketin itibarlı olma şansı olmadığını
belirtmektedir ve itibarın kurum içerisinde başladığını ifade etmektedir.
(http://www.hurriyet.com.tr/ik/28199753.asp, 12 Haziran 2015.)
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Kadıbeşegil’in tespitlerine dayanarak itibar yönetimini başarılı bir şekilde uygualamak
isteyen şirketlerin çalışanlarına maddi-manevi yatırım yapmalarının şart olduğunu
söyleyebiliriz.
Weber Shandwick’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre; global şirketlerde çalışan
yöneticilerin yüzde 81’i, CEO iletişiminin şirket itibarını oluşturmak için bir zorunluluk
olduğunu düşündüğü belirlenmiştir.
(http://www.repman.com.tr/tr/ceolarin-itibari-ve-karakteri/, 1 Haziran 2015.)
Elde edilen bu veri, şirketlerin üst yönetiminin itibar yönetiminde oynadığı kilit rolü
ortaya koymaktadır.
People Insight araştırma firması tarafından 100 bin çalışan ile yapılan araştırmaya göre
“çalıştığım yerden gurur duyuyorum” ifadesinin sektör ortalaması %77’lere varırken itibarı
zarar görmüş şirketlerde bu oran %47’ye düşmektedir.
(http://www.repman.com.tr/tr/zarar-gormus-itibar-calisanlari-nasil-etkiler, 25 Temmuz
2015.)
İtibarını yöneten şirketler, nitelikli çalışanları kendi bünyelerine katabilirler ve
mevcut çalışanlarından yüksek iş verimliliği sağlayabilirler.
Sonuç olarak üst yönetimden en alt kademeye kadar tüm kurumun itibar yönetimi
sürecinde bulunması gerekir. Tüm çalışanların itibar yönetimi sürecine sahip çıkması büyük
önem taşımaktadır.
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Uygulama;
Öğrenciler,
inceleyebilirler.

iki kurum belirleyerek bu kurumların kimlere, nasıl hitap ettiklerini
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Uygulama Soruları;
- İncelediğiniz kurumların hedef kitleleri kimlerdi, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında itibar yönetimi kavramı ele alınmıştır. İtibar Yönetiminde araştırma,
hedef kitle ve sosyal paydaşlar konuları incelenmiştir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi itibar yönetiminde kullanılan uzmanlık alanlarından değildir?
A) Kurum içi iletişim
B) Medya ilişkileri yönetimi
C) İnsan kaynakları yönetimi
D) Lobicilik
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E) Liderlik yönetimi
2. Aşağıdakilerden hangisi itibar yönetiminde yer alan unsurlardan değildir?
A) Etik ve ahlaki değerler ile birlikte hesap verilebilirlik uygulamaları
B) Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ve yönetimi
C) Ar-Ge ve inovasyon yetkinliği
D) Doğrudan pazarlama faaliyetleri
E) Üçlü raporlama
3. Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle tanımlamasında ele alınan boyutlardan değildir?
A) Hedef kitlenin gerçekten kim olduğu?
B) Hedef kitlenin kararlarını kimin etkilediği?
C) Hedef kitlenin siyasi tercihlerinin neler olduğu?
D) Kurumun ve diğerlerinin hedef kitlenin kim olduğunu düşünmesini
istedikleri?
E) Hedef kitlenin kendilerini kim olduklarını zannettikleri?
4. Aşağıdakilerden hangisi itibar araştırmasının sağladığı yararlar arasında yer almaz?
A) Güven yaratabilmek
B) Sadakat yaratabilmek
C) Paydaşlarla aynı dili konuşabilmek için bilimsel altyapısı olan verileri
sağlamak
D) Daha başarılı olmak
E) Ürün fiyat politikasını belirlemek
5. “_______, bir şirkette, ülkede ya da toplulukta herhangi bir menfaati ya da hakkı olan birey
ya da topluluklar için kullanılır.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Hedef kitle
B) Paydaş
C) Portföy
D) Odak grup
E) Kurum elçisi
6. “________, kurum itibarının inşa edilmesinin ve korunmasının birlikte ele alınmasıdır.”
İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Proaktif
B) Reaktif
C) Efektif
D) Savunma
E) Bakım
7. İtibar yönetimi- çalışan ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İtibar yönetiminde kurumsal itibarın önemini içselleştirmiş çalışanlardan
oluşan bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır
B) Çalışanı mutlu olmayan şirketin itibarlı olma şansı yoktur
C) İtibar, kurum içerisinde başlar
D) İtibar zarar gördüğünde çalışanlara yaptırım uygulanmalıdır
E) Başarılı bir itibar yönetimi için çalışanlara maddi-manevi yatırım yapılmalıdır
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8. Yapılan araştırmalara göre itibarı zarar görmüş kurumlarda nasıl bir çalışan tepkisi ortaya
çıkmaktadır?
A) Çalışanlar, kurumdan ayrılmaktadır
B) Çalışanlar, kurumdan nefret etmektedir
C) Çalışanlar, potansiyel çalışanlara kurumu tavsiye etmemektedir
D) Çalışanlar, iş yavaşlatmaktadır
E) Çalışanların kurumda çalışmaktan dolayı duydukları gurur azalmaktadır
9. Burston Marsteller’in hazırladığı sosyal paydaş belirleme eylem planında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Üyelere anket yapılması ve kanaat önderi adayı belirlenmesi
B) Potansiyel kanaat önderlerinin banka hesap bilgilerinin öğrenilmesi
C) Çeşitli yöntemler kullanılarak ürün ve hizmetlere dikkat çekilmesi
D) Kanaat önderlerinin pazarlama etkinliklerine dahil edilmesi
E) Kanaat önderi için gerekli olan kriterlerin belirlenmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi, itibar yönetimi yaklaşımları arasında yer alır?
A) Değerleme
B) Reaktif
C) Adaptasyon
D) Özdenetim
E) Bakım

YANITLAR: 1-C 2-D 3-C 4-E 5-B 6-A 7- D 8-E 9-B 10-E
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4. WEB UYGULAMALARI, YENİ MEDYA ve SOSYAL MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1 Yeni Medya
4.2 Web Uygulamaları
4.2.1 Web 2.0
4.2.2 Web 3.0 ve Web’in Geleceği
4.3 Değişen Tüketiciler
4.4. Yeni Teknolojiler ile Gelişen İletişim Türleri
4.4.1 Elektronik PR (E-PR)/Online PR
4.4.2 PR 2.0
4.5 Sosyal Medya
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Hangi özelliklerinden dolayı sosyal medya uygulamalarını kullanıyorsunuz?

2- Gelişen yeni iletişim teknolojileri günlük yaşamınızda nasıl bir rol oynamaktadır?
3- İnternet ortamında gazete ve dergi okuyor musunuz? İnternet ortamındaki gazete ve
dergiler ile basılı ortamdaki gazete ve dergiler arasında ne farklar buluyorsunuz,
belirtiniz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Yeni Medya, Web
Uygulamaları, Sosyal
Medya

Yeni Medya ve sosyal
medya kavramlarının
öğrenilmesi ve web
uygulamalarını öğrenmek.

Literatürde yer alan
bilgilerden
yararlanılacaktır.

Değişen Tüketici Olgusu,
Yeni İletişim Türleri

Değişen tüketici olgusu ve
yeni iletişim türlerini
öğrenmek.

Literatürde yer alan
bilgilerden
yararlanılacaktır.

nasıl
veya

57

Anahtar Kavramlar


Yeni Medya



Web Uygulamaları,



Sosyal Medya,



Elektronik PR (e-PR)



PR 2.0
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Giriş
Dersimizin 4. Haftasında online itibar yönetimine zemin hazırlayan faktörlerden olan
yeni medya, web uygulamaları ve sosyal medya konuları işlenecektir. Yeni medya ve sosyal
medya kavramları açıklanacaktır. Yeni medya ve sosyal medyanın özellikleri irdelenecektir. 4.
Hafta dersi kapsamında, online itibar yönetimi ortaya çıkmadan önce kullanılan ve günümüzde
hala önemini koruyan yeni iletişim türleri işlenecektir. Değişen tüketici olgusu ele alınacaktır.
4. Hafta dersi sonunda öğrencilerin yeni medya ve sosyal medya kavramlarına hakim olması ve
yeni iletişim türleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

4. WEB UYGULAMALARI, YENİ MEDYA ve SOSYAL MEDYA
4.1 Yeni Medya
Günümüzde iş dünyasını etkileyen en önemli kavramlardan birisi de yeni medyadır.
Teknolojik gelişmeler, geleneksel medyadan farklı özelliklere sahip bir medyayı ortaya
çıkarmıştır. Bu medya türü, “yeni medya” olarak adlandırılmaktadır.
Yeni medya, bir bölümü bilgisayarlara (bilgi-işlem) özgü işlemleri, bir bölümü ise
iletişim araçlarına (haberleşme-telekomünikasyon ve yayıncılık) özgü yapıları barındıran iki
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yönlü, “melez” bir medyadır. Dolayısıyla yeni medya kavramı, iletişim araçlarının daha çok
günümüze özgü olanlarını nitelendirmek için kullanılmaktadır.(Törenli, 2005:87) Web, internet
ve sosyal medya gibi kavramlar yeni medyanın alt türlerini oluşturmaktadır.
Yeni medyanın üç temel özelliği şudur: (Geray, 2003:18-19)
1)

Etkileşim: İletişim sürecinde etkileşimin varlığı gereklidir.

2)
Kitlesizleştirme (Demassification): Büyük bir kullanıcı grubu içinde her bireyle
özel mesaj değişimi yapılabilmesini sağlayacak kadar kitlesizleştirici olabilir.
3)
Eşzamansız (Asenkron) olabilme: Yeni iletişim teknolojileri, birey için uygun
bir zamanda mesaj gönderme veya alma yeteneklerine sahiptir.
Yeni medya, kurumları, ekonomiyi ve tüketicileri etkilemiştir ve etkilemeye devam
etmektedir.

4.2 Web Uygulamaları
Web uygulamaları, internet teknolojisinin son kullanıcı tarafından kullanılmasını
sağlayan uygulamalardır. Web uygulamaları, her geçen gün gelişmektedir. Web 1.0 olarak
başlayan uygulamalar, Web 2.0 ile hız kazanmıştır.

4.2.1 Web 2.0
Web 2.0, kurumsal iletişimi özellikle de online iletişim biçimlerini etkilemiştir. Web 1.0
sürecinden web 2.0 sürecine geçiş sürecinde internet, geniş kitlelere yayılmış ve internet
kullanıcıları, sadece kullanıcı konumundan çıkıp, içerik üreten ve paylaşan bir konuma
gelmiştir. Web 1.0’da internet kullanıcıları pasif bir konumdayken Web 2.0’da aktif bir konuma
geçmişlerdir.
Web 2.0, etkileşimi temel alan bir web uygulamasıdır. Web 2.0 sayesinde kurumlar,
tüketicilerle çok kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedirler.

4.2.2 Web 3.0 ve Web’in Geleceği
Web 2.0’ın etkileri geniş bir biçimde devam etmekle beraber, bir sonraki aşama olan
Web 3.0 hızla günlük yaşama girmeye başlamıştır.
Web 2.0’ın isim babası, Tim O’Reilly, Web 3.0’ı şu ana kadar öğrenilen tüm
prensiplerin uygulanarak insan tarafından üretilen verinin makineler tarafından konsolide edilip
sentezlenerek bunun kolektif zeka ve inovasyona dönüştürülmesi olarak tanımlamaktadır.
(Bayram, 2008:96)
Mark Beniof ise web 3.0’ı, herkesin kolaylıkla inovasyon üretebildiği, düşük maliyeti,
bileşen tabanlı uygulama geliştirme, servis odaklı yaklaşımların motivasyonu ile birlikte
bariyerlerin yok olduğu yüksek üretkenlik ortamı olarak tanımlamaktadır.(Bayram:96) Web
60

3.0, web 2.0’ın oluşturduğu katılım kültürünü daha da geliştirecek ve kişiselleştirme önem
kazanacaktır.
Teknoloji fütüristi Nils Müller, web 2.0’da tüm bilginin kullanıcıdan geldiğini ve tüm
bilgilerin kullanıcının beyninde olduğunu ama web 3.0’da daha akıllı bilgisayarların
kullanılacağını belirtmektedir. Müller, web 4.0’ın akıllı ve sanal teknolojilerin mobil cihazları
kapsayacağını belirtirken, web 5.0’ı ise “düşünceler ağı” olarak niteleyerek, web 5.0’da dijital
teknolojilerin insanlarla bütünleşeceğini ve giyilebilir teknolojilerin ortaya çıkacağını
belirtmektedir. (Tarhan, 2008:22-24)
Web uygulamasında meydana gelecek her gelişme başta iş dünyası olmak üzere
bireylerin yaşamını derinden etkilemeye devam edecektir.
Eski web, internet sitelerinden, tıklardan ve izleyicilerden ibaretken, yeni web daha çok
topluluklar, katılım ve peering ile ilgilidir. Kullanıcılar ve bilişim gücü arttıkça ve kullanımı
kolay aygıtlar çoğaldıkça internet; global, yaşayan ve bir ağa sahip herkesin programlayabildiği
tek bir bilgisayar haline gelmektedir. (Tapscott, Williams, 2007:33)

4.3 Değişen Tüketiciler
İnternet kullanıcıları ve tüketiciler, farkında olmasalar bile bir şekilde katılım sürecinin
bir parçası olmaktadırlar. Bu süreç, hem kurumlar için hem de bireyler için yeni fırsatlar ve
işbirlikleri doğurmaktadır.
İnsanlar, yeni mallar ve hizmetler üreterek dünyanın en büyük teşebbüslerine rakip olan,
kendinden örgütlü ortaklıklara katılmaktadırlar. Bu değer ve inovasyon üretim biçimi, “peer
production” veya “peering” olarak adlandırılmaktadır. (Tapscott, Williams:22)
Günümüzde geldiğimiz noktada, mesajları artık sadece kurumlar üretmemektedir.
Bireyler de aktif olarak içerik ve mesaj üretmektedir. Bu noktada kurumlar, mesaj ve içerik
üretirken hedef kitlenin istek ve beklentilerini de göz önüne almalıdırlar. (Mavnacıoğlu,
2015:11)
Isobar CEO’su Nigel Morris, kurumun tüketicilerle olan iletişimini üç odalı bir eve
benzeterek, oturma odasının en düzenli ve kontrollü alan yani markanın yaratığı alan olduğunu
belirterek reklamları bu alana örnek olarak vermektedir. Yemek odası ise daha sıcak, kontrollü
ve seçeneklerin olduğu bir ortamdır. Mutfak ise markanın hiç kontrolünün olmadığı bir
ortamdır. Sosyal mecralar, bloglar ve kullanıcının ürettiği içerikler bu ortama örnektir. Morris,
tüketicilerin
artık
mutfağa da girdiklerini
sadece salonda oturmadıklarını
belirtmektedir.(Tarhan, 2008:32)
Tüketiciler, artık aktif bir şekilde kurumlara hızlı bir şekilde tepki vermekte ve
isteklerini, beklentilerini ve şikayetlerini kurumlara aktarmaktadırlar.
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Trend analisti Reiner Evers, katılımcı jenerasyonu “C jenerasyonu” olarak
tanımlamaktadır. “C” harfi burada content yani içeriği temsil etmektedir. Bu jenerasyon, aynı
zamanda yarattıkları içerik için ödüllendirilmektedir.(Marketing Türkiye, 2007:72)
İnternette ve özellikle de sosyal medyada Y kuşağının hakimiyetinin arttığını
vurgulamak gereklidir. Y kuşağının tüketim alışkanlıkları üst düzeyde olmasına rağmen bir
ürünü almadan önce o ürünle ilgili maksimum bilgiye sahip olmak istemektedirler. Y kuşağı
için internet vazgeçilmezdir, bu kuşak interneti kendilerini ifade aracı olarak görmektedirler ve
hayatlarında en çok güvendikleri/yararlandıkları medya türü internettir.(Çapa, 2008:41)
Alvin Toffler, tüketicilerin zamanla, tükettikleri ürünlerin oluşturulmasında daha fazla
kontrol sahibi olacaklarını ileri sürerek İngilizce üretici anlamına gelen “producer” kelimesi ile
tüketici anlamına gelen “consumer” kelimesini birleştirerek “prosumer” kavramını
oluşturmuştur.(Howe, 2010:11)
Web 2.0 uygulamalarının tüketiciyi ve internet kullanıcılarını aktif hale getirmesi
sonucu, artık kullanıcılar da içerik üretebilir ve bu içerikleri dağıtabilir hale gelmişlerdir. Bu
içeriklere “kullanıcının oluşturduğu içerik” (User Generated Content) adı verilmektedir.
(Mavnacıoğlu, 2015:14)
Konu sınırlaması, bir denetim mekanizması, izin mekanizması olmadan tüketiciler,
istedikleri konu, kurum, marka hakkında içerik üretip, bu içeriği istedikleri online platformlarda
paylaşmaktadırlar. Bu içeriklerin oluşturulmasına, içeriklerin konu seçimine ve dağıtılmasına
(mahkeme kararıyla engelleme hariç) müdahale edilememektedir.
Tüketiciler, kurumlardan gelen yoğun mesaj gönderimine maruz kalmaktadırlar.
Tüketiciler, geleneksel medya araçlarında, kurumların gönderdikleri mesajlara yönelik bir
denetim ve kontrol mekanizması kuramazken, yeni medya ve özellikle de sosyal medya
platformlarında yer alan mesajlara yönelik kontrol gücünü elde etmişlerdir.
Kurumla tüketici arasındaki iletişimi başlatma ve ilişki kurma kararını artık sadece
kurumlar vermemektedir, bu karar sürecinde tüketiciler de aktif rol oynamaktadır.Tüketiciler,
yeni medya ve sosyal medya araçlarında yer alan “kişiselleştirme” özelliği sayesinde kurumla
iletişim kuracağı kanalları, almak istediği ve almak istemediği mesajları artık kendisi
belirleyebilmektedir.

4.4. Yeni Teknolojiler ile Gelişen İletişim Türleri
Yeni iletişim teknolojileri, gelişimine hayatın tüm alanlarını etkileyecek şekilde hızla
ve duraksamadan devam etmektedir. Bu süreçten bütün sektörler etkilenmiştir. Özellikle
tüketiciyle ve hedef kitleyle sürekli iletişim halinde olan medya ve pazarlama iletişimi
sektörleri etkilenmiştir. Yeni iletişim teknolojileri, kurumsal iletişim disiplininin faaliyet
alanlarına yeni türler eklemiştir. Yeni türler, uygulama alanları değişiklik gösterse de temelde
pazarlama iletişimi amaçlarına hizmet etmektedir.
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4.4.1 Elektronik PR (E-PR)/Online PR
E-PR kavramı şu şekillerde tanımlanmıştır: (İnan, 2009:172)


E-PR, bilgi ve iletişim teknolojilerinin halkla ilişkilere uyarlanmış halidir.

 E-PR, halkla ilişkiler uygulayıcısına kaynak oluşturma, değerlendirme ve
internetten bilgi dağıtımı sağlama imkanı veren, kurumun sosyal paydaşlarıyla kurum arasında
gerçekleşen bir iletişim sürecidir.


E-PR, güvenilir etkileşim, çevre ve bilgi sağlar.

Halkla ilişkiler araçlarında yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı sadece e-PR’ın
oluşması için yeterli değildir, bu araçların kullanımı sırasında bu teknolojilerin sahip olduğu
kültürü de benimsemek önemlidir.
Barat, elektronik ortamda gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerini üçe ayırmıştır:
(Sayımer, 2008: 72-73)


WEB PR,



NET PR,



Çevrimiçi (Online) PR.

WEB PR, kurumsal web sitesi üzerinden gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerini
kapsamaktadır. NET PR ise iletişim kurmaya yönelik uygulamalar ( sohbet odaları, forumlar,
listeler, e-posta, e-bülten, intranet vb.) ve medyaya yönelik hizmet uygulamalarını ( net basın
bültenleri, video basın bülteni vb.) kapsamaktadır. (Sayımer, 2008: 73-74)
Çevrimiçi PR’ın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, WEB PR ve Net PR’ın faaliyet
alanlarını da kendi kapsamına almıştır.
Çevrimiçi PR’ın türleri şunlardır: (Sayımer, 2008:74)

Çevrimdışı ortamda yer alan mecralara (gazete, dergi, radyo, TV vb.) sanal
ortamdan da ulaşılması,


Sadece çevrimiçi ortamda yer alan gazete, dergi, radyo, TV, vb. medya türleri,



Portaller,



Çevrimiçi basın odası,



Çevrimiçi konferans,



Çevrimiçi veri tabanı,
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E-eğitim.

4.4.2 PR 2.0
Brian Solis, web 2.0’a atıf yaparak PR 2.0 kavramını ortaya koymuştur. Solis ve
Breakenridge’e göre web, her şeyi web 2.0’dan önce iyi bir şekilde değiştirmiştir ve yeni bir
sorumluluk seviyesi ortaya çıkarmıştır yani PR’ın rolünü pazar uzmanlığı, ürün ve marka hevesi
ve tüketici empatisi ile birleştirmiştir. Sosyalleşmiş web 1.0 ve sosyal medyaya yön veren
teknoloji, iletişimcilere yeni araçlar sunmaktadır. Böylece şirketlerin daha açık ve daha dürüst
bir şekilde, etkileşimcileriyle ve insanlarla doğrudan iletişim kurmalarını sağlar. (Solis,
Breakendridge, 2009:39)
Sosyal medya, web 2.0 teknolojisinin ürünüdür ve önem taşımaktadır, çünkü haber ve
bilginin demokratikleşmesini temsil etmektedir. Fakat PR 2.0’ın sosyal medya olmadığı ve
sosyal medyanın da web 2.0 olmadığı unutulmamalıdır. Bunlar birbirini tamamlayan ve
şekillendiren farklı akımlardır. PR 2.0; insanların diğer insanlara doğrudan ulaşmasını sağlayan
medyanın sosyalleşmesine olanak tanıyan araçları kapsar. (Solis, Breakendridge, 2009:46)
Yeni iletişim teknolojileri sonucu ortaya çıkan halkla ilişkiler türleri içerisinde en
verimli ve amaca uygun kullanılan türün PR 2.0 olduğunu söyleyebiliriz.
Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte, halkla ilişkilerin kuralları, iş yapma biçimleri
değişmiştir. Halkla ilişkilerin eski kuralları şunlardır: (Scott, 2009:35-36)


Kendini ifade etmenin tek yolu medyaydı



Şirketler, basın bültenleri aracılığıyla gazetecilerle iletişim kurarlardı.


Gerçek basın bültenlerini bir avuç muhabir ve editör dışında hiç kimse
görmüyordu.

Şirketlerin basın bülteni yazmaları için önemli haberlere sahip olmaları
gerekiyordu.

Jargon kullanmanın sakıncası yoktu, çünkü gazeteciler ne söylenmek istendiğini
anlayabiliyorlardı.

Müşteriler ve analistler ve uzmanlar gibi üçüncü taraflardan alıntılar olmadığı
sürece bir duyuru gönderilemiyordu.

Alıcıların basın duyurularının içeriği hakkında bilgi edinmesinin tek yolu
medyanın bu konuyu haber yapmasından geçiyordu.


Basın bültenlerinin etkileri kupür dosyaları hazırlanarak ölçülüyordu.

Halkla ilişkilerin yeni kuralları ise şunlardır: (Scott, 2009:48-49)
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Halkla ilişkiler, sadece ana medya izleyicisine odaklı olmanın ötesindedir.



Ne yayınlıyorsanız onunla tanınırsınız.



İnsanlar, yorum değil gerçekleri ister.



İnsanlar, propaganda değil katılım ister.


Halkla ilişkiler, patronun kurumunu televizyonda görmesi değildir. Alıcıların
kurumu internette görmesidir.

İnternet, yıllardır sadece medyaya odaklanmış halkla ilişkileri yeniden halkla
ilişkilendirmiştir.


İnternette pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki çizgi silikleşmiştir.


Bloglar, pod yayınları, e-kitaplar, basın bültenleri ve diğer online içerik çeşitleri,
organizasyonların alıcılarla doğrudan doğruya ve onların değer vereceği biçimde iletişim
kurmasını sağlar.

4.5 Sosyal Medya
Sosyal medya, web 2.0’ın ortaya çıkmasıyla birlikte doğmuştur. Sosyal medya,
etkileşime, paylaşıma olanak tanıyan ve kullanıcıyı aktif bir konuma getiren platformları
kapsamaktadır. Kullanıcılar, sosyal medya araçları sayesinde içerik oluşturmakta ve bu
içerikleri paylaşmaktadırlar.
Sosyal medya, kullanıcıların birbirleriyle çeşitli kanallardan etkileşim kurmalarını,
haber, fikir, bilgi ve ilgi alanlarını paylaşmalarını sağlayan web siteleri, çevrimiçi araçlar ve
diğer interaktif iletişim teknolojilerine verilen terimdir. Sosyal medya, katılım ve bağlantıyı
teşvik eden toplulukların ve ağların inşasını ifade etmektedir. (“Definitions”, (Çevrimiçi),
http://ciprsm.wikispaces.com/Definitions, 3 Ağustos 2011.)
Sosyal medyanın temel özellikleri şunlardır: (Mavnacıoğlu, 2010:64)
•
Zaman ve mekan sınırlaması olmadan, paylaşımın ve tartışmanın esas olduğu bir
internet uygulamaları zinciridir.
•
Bireyler, kendi ürettikleri içerikleri çok kolay bir şekilde internet ortamında ve
mobil ortamda yayımlamaktadırlar.
•
Bireyler, başka kullanıcıların içeriklerini, paylaşımlarını ve yorumlarını takip
etmektedirler.
•
Bireyler, sosyal medya uygulamalarında hem takip eden hem de takip edilen
konumundadırlar.
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•
Sosyal medyanın temeli, kuralları belirlenmiş bir iletişime değil, samimi bir
sohbet mantığına dayanır.
Sosyal medya, günlük yaşamı birebir ve anlık yansıtma özelliğiyle diğer geleneksel
iletişim araçlarından ayrışmaktadır.
Geleneksel medya ile sosyal medyanın da bir parçası olduğu ağ tabanlı medya
arasındaki farklar şunlardır: (Fisk, 2009:288)

Geleneksel medya: Erişim, zaman ve mekan ile kontrol edilir, içerik üretilir,
belirli bir ücret karşılığında düzenlenir ve dağıtılır, deneyimler profesyoneldir ve standartlara
sahiptir, karşılığında yanıt beklenir ve öngörülebilirdir. İzleyici, pasif bir tüketicidir.

Ağ tabanlı medya: Erişim, herkese, her yerde ve her an açıktır. İçerik,
kullanıcılar tarafından üretilir ve ücretsiz paylaşılır, deneyim işbirlikçidir ve çoklu formata
sahiptir, kullanıcıların ilgi alanlarına ve ilişkilerine dayalıdır. İzleyiciler, aktif yaratıcılardır.
Owyang ve Toll, sosyal medyanın, tüketici tarafından oluşturulmuş içeriklere dayalı
olduğunu belirtirken, kurum çalışanlarının ve tüketicilerin içeriği hep birlikte oluşturduklarını
vurgulamışlardır. (Taylor, Kent, 2010:209)
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Uygulama;
Öğrenciler, kendi günlük yaşamlarındaki sosyal medya kullanımlarından yola çıkarak
sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkilerini gözlemlemeleri yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları;
- Sosyal medya sizi hangi noktalarda olumlu hangi noktalarda olumsuz olarak
etkilemektedir?
-Sosyal medya, iletişim biçimlerini nasıl etkilemiştir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni medya ve sosyal medya kavramları ele alınmıştır. Değişen tüketici kavramı
açıklanmıştır. Yeni iletişim teknolojileri sonucu ortaya çıkan iletişim türleri hakkında bilgi
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verilmiştir. Online itibar yönetimi ortaya çıkmadan önce kullanılan bu iletişim türleri alt
maddeler halinde işlenmiştir. Sosyal medyanın özellikleri işlenmiştir. Geleneksel medya ile
sosyal medya arasındaki farklar hakkında bilgi verilmiştir.

Bölüm Soruları
1. İnternet kullanıcılarının, pasif kullanıcı konumundan çıkıp aktif kullanıcı konumuna
gelmeleri aşağıdakilerden hangisi sonucu olmuştur?
A) Web 1.0
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B) Semantik Web
C) Yeni Medya
D) Web 2.0
E) Sosyal Medya
2. İnsanlar, yeni mallar ve hizmetler üreterek dünyanın en büyük teşebbüslerine rakip olan,
kendinden örgütlü ortaklıklara katılmaktadırlar. Bu değer ve inovasyon üretim biçimi,
___________olarak adlandırılmaktadır.
A) Prosumer
B) Peering
C) Crowdsourcing
D) Kullanıcıların oluşturduğu içerik
E) Toplu içerik
3. Aşağıdakilerden hangisi yeni iletişim teknolojileri sonucu ortaya çıkan iletişim türleri
arasında yer almaz?
A) Web PR
B) Net PR
C) PR 2.0
D) Online PR
E) Semantik PR
4. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların oluşturduğu içeriklere örnek olarak gösterilemez?
A) Forum içerikleri
B) Sosyal ağ içerikleri
C) Kurumların web sitesi içerikleri
D) Mikro blog içerikleri
E) Video paylaşım içerikleri

5. Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın özelliklerindendir?
A) Genelleme
B) Senkronizasyon
C) Simetri
D) Kitlesizleştirme
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E) İşbirliği
6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özellikleri arasında yer almaz?
A) Bireylerin, özel bilgilerini paylaşabildikleri en güvenli ortamdır.
B) Bireyler, başka kullanıcıların içeriklerini, paylaşımlarını ve yorumlarını takip
etmektedirler.
C) Bireyler, kendi ürettikleri içerikleri çok kolay bir şekilde internet ortamında
ve mobil ortamda yayımlamaktadırlar.
D) Sosyal medyanın temeli, kuralları belirlenmiş bir iletişime değil, samimi bir
sohbet mantığına dayanır.
E) Bireyler, sosyal medya uygulamalarında hem takip eden hem de takip edilen
konumundadırlar.
7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımında aktif rol oynamaktadır?
A) W Kuşağı
B) Baby Boomer Kuşağı
C) Z Kuşağı
D) X Kuşağı
E) Y Kuşağı
8. Tüketicilerin zamanla, tükettikleri ürünlerin oluşturulmasında daha fazla kontrol sahibi
olmalarını ifade eden “Prosumer” kavramı aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya
konulmuştur?
A) Brian Solis
B) Francis Fukuyama
C) Alvin Toffler
D) Thomas Friedman
E) Malcolm Gladwell

9. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yeni kuralları arasında yer alır?
A) Kurumu ifade etmenin tek yolu medyadır
B) Kurumlar, basın bültenleri aracılığıyla gazetecilerle iletişim kurarlar
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C) Kurumların basın bülteni yazmaları için önemli haberlere sahip olmaları
gerekir
D) Jargon kullanmanın sakıncası yoktur
E) Sadece ana medya izleyicisine odaklanılmaz daha ötesi hedeflenir
10. Aşağıdakilerden hangisi ağ tabanlı medyanın özellikleri arasında yer alır?
A) Erişim, zaman ve mekan ile kontrol edilir
B) Deneyimler profesyoneldir ve standartlara sahiptir
C) İzleyici, pasif bir tüketicidir
D) Deneyim işbirlikçidir ve çoklu formata sahiptir
E) İçerik belirli bir ücret karşılığında düzenlenir ve dağıtılır

YANITLAR: 1-D 2-B 3-E 4-C 5-D 6-A 7-E 8-C 9- E 10-D
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5. ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ SÜRECİ 1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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5.1 Online İtibar Yönetimi
5.1.1 Online İtibar Yönetiminde Yer Alan Unsurlar
5.1.1.1 Halkla İlişkiler/Kurumsal İletişim Departmanı
5.1.1.2 Sosyal Medya Uzmanı/Danışmanı
5.1.1.3 Halkla İlişkiler Ajansları
5.1.1.4 PR 2.0/Dijital Halkla İlişkiler Ajansları
5.1.1.5 Dijital Ajanslar
5.1.1.6 Sosyal Medya Ajansları
5.1.1.7 İçerik Ajansları
5.1.2 Online İtibar Yönetiminin Kurumlara Sağladığı Yararlar
5.1.3 Online İtibar Yönetiminde Planlama
5.1.3.1 Sosyal Medya Stratejisini Planlama
5.1.3.2 Sosyal Medya Kılavuzu/Politikası Oluşturma
5.1.3.3 Hedef Kitleleri Belirleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Sosyal medyada takip ettiğiniz markaların hangi paylaşımları dikkatinizi çekiyor?
2- Markalara karşı olan istek ve şikayetlerinizi sosyal medya aracılığıyla iletiyor
musunuz, iletiyorsanız nasıl bir geribildirim alıyorsunuz?
3- Sosyal medyada ne tür içerikler paylaşmayı tercih ediyorsunuz, paylaşımlarınıza
nasıl geribildirimler alıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Online İtibar Yönetimi,
Online İtibar Yönetiminde
Yer Alan Unsurlar

Kazanım

Online itibar yönetim
sürecini ve bu süreci
yöneten unsurları
öğrenmek.

Kazanımın nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Literatürde yer alan
bilgilerden ve çeşitli
uzman görüşlerinden
yararlanılacaktır.

Online İtibar Yönetiminin Online itibar yönetiminin Literatürde
yer
Kurumlara
Sağladığı kurumlara
sağladığı bilgilerden
Yararlar
yararları öğrenmek.
yararlanılacaktır.

alan

Online İtibar Yönetiminde Online itibar yönetiminde Literatürde
yer
alan
Planlama
planlamayı öğrenmek.
bilgilerden ve çeşitli
uzman
görüşlerinden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Online İtibar Yönetimi



Planlama



Strateji



Hedef Kitle Belirleme



Sosyal Medya Uzmanı



Sosyal Medya Kılavuzu/Politikası
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Giriş
Dersimizin 5. Haftasında, online itibar yönetimi konusuna giriş yapılacaktır. Online
itibar yönetimin kapsamı açıklanacaktır. Online itibar yönetiminde yer alan unsurlar detaylı
olarak işlenecektir. Online itibar yönetiminin kurumlara sağladığı yararlar paylaşılacaktır.
Online itibar yönetiminde planlama süreci detaylı olarak anlatılacaktır. Sosyal medya
kılavuzu/politikası oluşturma süreci işlenecektir. Geleneksel itibar yönetimi ile online itibar
yönetimi arasındaki farklar ortaya konacaktır.

5. ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ SÜRECİ 1
5.1 Online İtibar Yönetimi
Online iletişim araçlarının kurumsal iletişimde kullanılmasıyla beraber, online itibar
yönetimi kavramı yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Online itibar yönetimi,
78

kurumsal iletişimden ayrı düşünülemez. Online itibar yönetimi, aslında halkla ilişkilerin alt türü
olan online PR ile aynı işlevlere sahiptir. Kurumsal iletişime hizmet eden bir yapısı mevcuttur.
( Mavnacıoğlu, 2015:18)
Online itibar yönetimi, spesifik bir iletişim disiplini olma yolunda ilerlemektedir.
Kurumların iletişim ve iş amaçları doğrultusunda, sosyal medyanın karakteristik özelliklere
sahip araçlarının kullanılması ve bu araçların diğer iletişim araçlarıyla eşgüdümünün
sağlanması online itibar yönetiminin faaliyet alanıdır.
Beyond Interaction Süpervizörü Selin Cebeci, itibarı online ortamda yönetmek için
sosyal grupları anlamak gerektiğini, diyalogda olunan kişileri ve kitleyi anlamanın ve onlarla
aynı dili konuşmanın kurumun itibarını koruyacağını ve geliştireceğini belirtmektedir. Cebeci,
tutarlı içeriklerin arama motorlarında ilk sıralarda yer aldığını bu nedenle içeriklerin tasarımsal
ve teknik olarak düzenlenmesi ve yönetilmesi gerektiğini belirtmektedir. (Erman, 2008:41-42)
Project House Yönetici Ortağı Serhat Akkılıç, marka itibarının online ortamlarda
kontrol altında tutulamayacağını fakat süreci yönetmenin mümkün olduğunu belirtmektedir.
(Erman, 2008:42) Online mecralarda mesajların ortaya çıkışı kontrol edilemez ama mesaj
içeriklerini şekillendirici iletişim faaliyetleri gerçekleştirilebilir.
MPR Yönetim Kurulu Başkanı Meral Saçkan, itibar yönetiminin bir bütün olduğunu ve
yönetilebilir bir süreç olduğunu, bu sürecin iletişimciler tarafından planlanarak uygulandığını
ve ölçüldüğünü belirtmektedir. Saçkan’a göre “itibarın online’ı offline’ı olmaz.” Saçkan, yeni
medyanın da geleneksel medyanın da birer mesaj iletme aracı olduğunu, bir strateji ile beraber
araçlara yüklenecek içeriğin oluşturulmasının önem taşıdığını vurgulamaktadır.(Saçkan,
2010:3)
Online itibar yönetimi, itibar yönetiminin temelleri üzerine kurulmuş olmasına rağmen
iki tür arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Geleneksel itibar yönetimi ile online itibar
yönetimi arasındaki farklar şunlardır: (http://sosyalmedya.co/online-itibar-yonetimi-dosya, 10
Haziran 2015.)

Online itibar yönetimi ile geleneksel itibar yönetiminin farkı özünde değil,
araçlarında ve dijitalin kendine has dinamiklerindedir.

Kullanılan araçların farklılığı klasik ve dijital itibar yönetimi arasındaki büyük
farkı oluşturur.

Online itibar yönetiminde çok fazla alt bileşen vardır. Bu alt bileşenlerin ve
teknolojinin varlığı, online itibar yönetimini farklılaştırır.

Online itibar yönetiminde farklı ve birbirinden bağımsız konularda donanımlı
olmak gereklidir.

Dijital mecralar çift yönlü iletişimin yoğun yaşandığı, geleneksel medyadan
farklı olarak herkesin içerik üretebildiği ve fikirlerini yayabildiği ortamlardır.
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Kapsam olarak online itibar yönetimi çok daha geniştir.


Online itibar yönetiminde birçok farklı tipte krizlere hazırlık olmanız, çok çok
hızlı çözüm üretmeniz ve hareket etmeniz gerekir.

5.1.1 Online İtibar Yönetiminde Yer Alan Unsurlar
Online itibar yönetiminde yer alan çeşitli unsurlar mevcuttur. Online itibar yönetiminde
rol oynayan aktörler şunlardır: Kurum halkla ilişkiler/Kurumsal iletişim departmanı, sosyal
medya uzmanı/danışmanı, halkla ilişkiler ajansları, PR 2.0/Dijital halkla ilişkiler ajansları,
dijital ajanslar, sosyal medya ajansları ve içerik ajansları.
OMD Digital Yöneticisi Oya Öneş Yaşayan, itibar yönetiminin ne tam olarak halkla
ilişkilerin ne de tam olarak reklam yönetiminin alanına girdiğini belirterek verimli bir itibar
yönetiminin kurumun kendisine bağlı olduğunu bu nedenle kurumun bu süreçte reklam ajansı,
halkla ilişkiler ajansı, medya ajansı, dijital medya ajansı ve interaktif ajansı da işleyişe dahil
etmesi gerektiğini vurgulamıştır. (Erman, 2008:46)
Mavnacıoğlu’nun gerçekleştirdiği araştırmada; online itibar yönetiminde, tüm
unsurların dahil olduğu bir yapının kurulması ve bu yapıyı kurumun kendisinin koordine etmesi
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Online itibar yönetiminde, kurumun yapısını ve dinamiklerini
bilen kurum içinden bir yöneticinin, bu süreci çok daha iyi yöneteceği düşünülmektedir.
(Mavnacıoğlu, 2015:204)
Online itibar yönetiminde yer alan unsurlar şunlardır:
5.1.1.1 Halkla İlişkiler/Kurumsal İletişim Departmanı

Kurumun kurum içi/kurum dışı, tüm hedef kitleleriyle iletişim stratejilerini oluşturan ve
yürüten halkla ilişkiler/kurumsal iletişim departmanı, diğer iletişim kanallarında olduğu gibi,
sosyal medya kanalında da kurumun iletişim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.
Kurumun halkla ilişkiler /kurumsal iletişim departmanı, sosyal medyada kurumsal
iletişim faaliyetlerini tek başına yürütebileceği gibi, halkla ilişkiler ajanslarından ya da sosyal
medya ajanslarından iletişim desteği, teknik destek ve yazılım desteği alabilir.
5.1.1.2 Sosyal Medya Uzmanı/Danışmanı

Bir ajansa bağlı olmayan, proje bazlı ya da dönemsel olarak kurum ve markalara
danışmanlık hizmeti veren, sosyal medya projelerini yöneten sosyal medya
uzmanları/danışmanları faaliyet göstermektedir. Kurumların ve markaların sosyal medya
platformlarını yoğun olarak kullanmaya başlamasından sonra sosyal medya uzmanı/danışmanı
kavramı ortaya çıkmış ve bir meslek olarak lanse edilmeye başlanmıştır.
Trend Uzmanı Özgür Alaz, ideal sosyal medya uzmanının görevinin, sosyal medya
araçlarını kullanarak markanın gelirlerini artıracak, itibarını koruyacak ve insanlarla iletişimini
iyileştirecek stratejiler geliştirmek ve uygulamak olduğunu belirtmektedir. (Erman, 2009:50)
80

Alaz, sosyal medya uzmanının iletişim ve mecra bilgisine sahip olması gerektiğini
belirtmektedir. Alaz’a göre sosyal medya uzmanı şu süreçleri yönetir: (Digital Age, 2011:88.)


Marka iletişiminin planlanması,



İletişim tonunun belirlenmesi,



Fikir liderleri ile birebir iletişim kurmak,



Markanın sosyal medya okuryazarlığını arttırmak,



Sosyal medya takibi, analizi ve ölçümlemesini gerçekleştirmek.

Sosyal medya uzmanlığı/danışmanlığı, bir unvan olarak kullanılsa da tam anlamıyla bir
meslek konumunda değildir. Hangi tür eğitimlerin alınması gerektiği, sosyal medya
uzmanının/danışmanının görev tanımları, sosyal medya uzmanında/danışmanında olması
gereken nitelikler net olarak ortaya konulmuş değildir. Bu anlamda iletişim ve sosyal medya
sektöründe ortaya konmuş ortak bir standart söz konusu değildir. Sosyal medya yönetimine ve
iletişim disiplinine tam anlamıyla hakim olmamasına rağmen sosyal medya uzmanı/danışmanı
unvanıyla faaliyet gösteren kişilerden hizmet alan kurumlar ve markalar zarar
görebilmektedirler. (Mavnacıoğlu, 2015:76)
5.1.1.3 Halkla İlişkiler Ajansları

Yeni iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, kurumları ve doğal olarak
kurumların iletişim alanında çözüm ortağı olan halkla ilişkiler ajanslarını da etkilemiştir.
Özellikle web 2.0 tabanlı servislerin doğuşu ve PR 2.0’ın ortaya çıkışı, halkla ilişkiler
ajanslarının müşterilerine verdikleri hizmet kategorilerini artırmıştır. Halkla ilişkiler ajansları,
iletişim kanallarının yönetimi kapsamında, çevrimiçi kanalların ve sosyal medya kanallarının
yönetilmesi gibi hizmetler vermeye başlamışlardır. Bazı halkla ilişkiler ajansları ise bu
hizmetleri vermemekte, müşterilerini dijital ajanslara/sosyal medya ajanslarına
yönlendirmektedirler.
5.1.1.4 PR 2.0/Dijital Halkla İlişkiler Ajansları

Web 2.0 kavramına atıf yapılarak üretilen PR 2.0 kavramı, halkla ilişkiler ajanslarının
işleyişini ve faaliyet alanlarını da etkilemiştir. Bazı ajanslar PR 2.0’a dayalı uygulamaları
bünyesinde vermeye başlarken bazı ajanslar ise geleneksel halkla ilişkiler ajansı olarak hizmet
vermeye devam etmişlerdir. Bazı halkla ilişkiler ajansları kendi bünyelerinde PR 2.0 hizmeti
veren birimlerini de kurumuşlardır. Sadece PR 2.0 temelli hizmet veren PR 2.0 ajansları ve
dijital halkla ilişkiler ajansları da kurumlara hizmet vermektedir.
Bu yapılanmaların dışında, bazı dijital ajansların, verdikleri hizmetlere ek olarak PR
unsuru barındıran bazı hizmetleri de vermeye başlayarak kendilerini PR 2.0 ajansı ya da dijital
halkla ilişkiler ajansı olarak konumlandırdıkları görülmektedir.

81

PR 2.0 ve dijital halkla ilişkiler ajanslarının verdikleri hizmetler incelendiğinde; online
itibar yönetimi, sosyal medya takibi, sosyal medya uygulamaları, blogger/etkileyiciler
(influencer) iletişimi, online medya ilişkileri gibi hizmetlerin verildiği görülmektedir.
5.1.1.5 Dijital Ajanslar

Web uygulamalarının ortaya çıkışından bu yana kurumlara hizmet veren dijital ajanslar,
online itibar yönetimi alanında da çözüm üretmektedirler. Asıl uygulama alanları olan kreatif
uygulamalar ve yazılım desteği dışında; dijital kampanyalar ve sosyal medya uygulamaları
alanında da kurumlara hizmet vermektedirler. Bazı dijital ajanslar, sadece kreatif ajans olarak
faaliyet göstermekte, sosyal medya alanında ise faaliyet göstermemektedirler.
5.1.1.6 Sosyal Medya Ajansları

Sosyal medya ajansları, sosyal medya odaklı faaliyet göstermektedirler. Yetkinlik ve
teknik kapasite olarak dijital ajans kategorisinde olmalarına karşın spesifik olarak sadece sosyal
medya ajansı olarak konumlanmışlardır. Sosyal medya ajanslarının ağırlıklı olarak; sosyal
CRM (Customer Relationship Management/Müşteri İlişkileri Yönetimi), online itibar yönetimi,
sosyal medya takibi, sosyal medya uygulamaları, blogger/etkileyiciler (influencer) iletişimi,
viral kampanya, sosyal medya kampanyası ve topluluk yönetimi hizmetlerini verdikleri
görülmektedir.
5.1.1.7 İçerik Ajansları

İçerik ajansları, kurumların sosyal medya platformlarında yer alan içeriklerinin
üretimini ve editörlüğünü gerçekleştirirler. İçerik ajansları, sosyal medya stratejilerinin
belirlenmesine ve uygulamaların teknik kısmına müdahale etmezler.

5.1.2 Online İtibar Yönetiminin Kurumlara Sağladığı Yararlar
Online itibar yönetimi, kurumlara çeşitli yararlar sağlamaktadır. Bu yararların
sağlanabilmesi için kurumların, sosyal medya stratejisine uygun ve koordineli bir şekilde online
itibar yönetimi gerçekleştirmeleri gereklidir online itibar yönetiminin kurumlara sağladığı
yararlar şunlardır:
a)

Kurumun Görünürlüğünü Artırma/Online İletişim Faaliyetlerini

Tamamlama
Hedef kitlenin ve müşterilerin aktif olarak yer aldığı sosyal medya platformlarında
kurumların yer almaması düşünülemez. Kurum, hedef kitlesine diğer iletişim kanallarında
ulaştığı gibi bu yeni iletişim kanalında da ulaşmalıdır. Kurumun sosyal medyada yer alması,
kurumun online görünürlüğünü ve online itibarını pekiştirecektir. Sosyal medya araçlarının
arama motorlarında kuruma sağladığı avantaj düşünüldüğünde, kurumlar, doğru bir strateji ve
doğru bir içerik ile sosyal medyada yer almalıdır.
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Sosyal medya platformlarında tüketiciler, hızlı hareket etmekte ve tüm kurumların,
markaların oluşturduğu içerikleri hızlı bir şekilde tüketmektedirler. Tüketiciler; isteklerinin ve
beklentilerinin karşılanmadığını gördüklerinde ve kurumların kendileriyle yeterli derecede
iletişim kurmadığını düşündüklerinde kurumla olan iletişimlerini sonlandırabilirler. Böyle bir
durumun yaşanmaması için kurumlar, sosyal medya platformlarında yer alarak, hedef kitle ve
tüketiciler ile sürekli iletişime açık bir konumda olmalıdırlar. (Mavnacıoğlu, 2015:79)
b)
Müşteri İlişkilerini Destekleme, Müşterilerin Sorunlarını Çözmeye
Yardımcı Olma
Müşteriler, kuruma karşı memnuniyetsiz olduklarında kurum, sorunları ve şikayetleri
çözme konusunda yeterli çabayı göstermelidir. Aksi takdirde, kurum hakkında olumsuz
nitelikteki konuşmaların sayısı artar. Kurum, müşterilerin sorunlarını çözmediği sürece, bu tür
olumsuz konuşmaların artarak devam etmesi ve kuruma zarar vermesi kaçınılmazdır. Bu
noktada kurumlar; müşterilerine değer verdiklerini ve onların sorunlarına karşı duyarlı
olduklarını göstermek için sosyal medyada yer alarak bu sorunları, şikayetleri belirleyerek
çözüme yönelik adımların neler olacağını ve sorunların çözümü için neler yapılacağını
müşterilerine belirtmelidirler. (Mavnacıoğlu, 2015:80)
c)

Hedef Kitle İle İletişime Geçme/İstek Beklenti Öğrenme

Kullanıcıların aktif bir şekilde yer aldıkları sosyal medya platformlarında kurumlar da
yerlerini almalıdır. Kurumlar, hedef kitleleriyle iletişimi başlatmalı ve bu iletişimi devam
ettirmelidir. Kurum, hedef kitleleriyle iletişime geçerek, “iletişime açık bir kurum” olduğu
mesajını vermektedir.
Holtz ve Havens’e göre kurumlar, kontrolü çoktan kaybetmişlerdir. Bloglarda ve
podcastlerde, sosyal ağlardaki gruplarda, mesaj panolarında hatta cadde köşelerinde ve
kafelerde bile kurumla ilgili konuşulmaktadır. Bu konuşmalar, kurumun katılımıyla ya da
kurum olmadan gerçekleşmektedir. Holtz ve Havens, müşterilerin; kurumların sert, resmi
iletişim kurma biçimlerini reddettiklerini ve kendileriyle iletişim kuran kurumlarla iş yapmayı
tercih ettiklerini belirmektedir. (Holtz, Havens, 2009:235-236)
Kurumlar engellemek istese bile, kurumlar hakkında konuşmalar gerçekleşir. Bu
noktada vizyon sahibi bir kurumun yapması gereken bu konuşmaları desteklemek, takip etmek
ve bu konuşmalara aktif olarak katılmaktır. Bu konuşmalarda yer alan konulara göre kurum,
istek ve beklentileri karşılamaya yönelik adımlar atmalıdır. Kurumların sürekli olarak
müşterileri ve hedef kitleleriyle iletişim halinde kalmaları, kurumlara orta ve uzun vadede
büyük yararlar sağlayacaktır. (Mavnacıoğlu, 2015:81)
d) Kurumu Farklılaştırma
Kurumların tamamına yakını geleneksel medyada yer almaktadır. Hedef kitlenin
geleneksel medyadan hızla sosyal medyaya geçiş yaptığı fark edilmesine rağmen, tüm iletişim
çalışmalarının geleneksel medya odaklı gerçekleştirilmesi, bu çalışmaların verimsiz olmasına
neden olabilir. Tüm iletişim çalışmalarını, farklılaşma olanağının düşük olduğu geleneksel
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medyada gerçekleştirmek yerine doğru strateji ve etkili bir içerikle sosyal medyada yer almak,
kurumun hedef kitle nezdinde farklılaşmasına katkı sağlayacaktır. (Mavnacıoğlu, 2015:82)
e)

Kurum İtibarını Arttırma

Geleneksel medyada gerçekleştirilen kurumsal iletişim çalışmalarının sosyal medyada
desteklenmesi ya da sosyal medya platformlarına özel kurumsal iletişim çalışmalarının
gerçekleştirilmesi, kurumun itibarını artıracaktır.

5.1.3 Online İtibar Yönetiminde Planlama
Hedef kitlelere uygun ve kurumun iş ve iletişim amaçları çerçevesinde oluşturulan
strateji doğrultusunda online itibar yönetimi gerçekleştirildiğinde hedef kitlelerin ve
müşterilerin kuruma karşı tutumu olumlu yönde değişecektir. Bu yararların sağlanması için,
kurumun amaçları doğrultusunda, kapsamlı bir online itibar yönetimi planlaması
gerçekleştirilmelidir.
Sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılabilmesi için sağlıklı bir planlama
oluşturulmalıdır. Online itibar yönetiminde planlama; stratejinin oluşturulmasını, sosyal medya
kılavuzu/politikası oluşturulmasını, hedef kitlenin belirlenmesini, sosyal medya araçlarının
belirlenmesini ve içerik/mesaj üretimini kapsar.
5.1.3.1 Sosyal Medya Stratejisini Planlama

Geleneksel medya araçlarında uygulanan strateji ve taktiklerle sosyal medyayı ve online
itibarı yönetmek mümkün değildir. Sosyal medyanın özelliklerine ve sosyal medya servislerinin
yapısına uygun, hedef kitleleri kapsayan ve doğru mesajları içeren bir strateji oluşturulmalıdır.

PPL Communications Genel Müdürü Tunç Berkman, online itibar yönetiminde
planlamanın şu aşamalardan oluştuğunu belirtmektedir: (Soytürk, 201:55)
1)
Kurum ya da markanın sosyal medya platformlarında yer alması gerekli midir?
Yer alınacaksa hangi vizyonla yer alınacağı kararlaştırılmalıdır.
2)
Kurumun sosyal medyada verimli bir şekilde yer alması için tüketici nezdinde
doğru konumlandırılması gereklidir.
3)
Kurum için, hangi sosyal medya ağlarında yer almanın faydalı olacağı
araştırılmalıdır.
4)
Hedef kitle dinlenmelidir. Hedef kitlenin istekleri ve sosyal medyadaki
davranışları belirlenmelidir.
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5)

Rakiplerin, sosyal medya ağlarında nasıl yer aldıkları izlenmelidir.

6)

Sosyal medyada, sorun yaşamamak için hukuki boyutlar araştırılmalıdır.

7)

Bütçe ve sosyal medya işini kimin gerçekleştireceği belirlenmelidir.

Şekil 3 Sosyal Medya Strateji Çerçevesi
(http://rossdawsonblog.com/weblog/archives/2009/09/social_media_st.html, 1 Haziran 2011.)

Ross Dawson’un oluşturduğu sosyal medya strateji çerçevesi incelendiğinde, kurumun
sosyal medyaya katılım aşamasında, öncelikle sosyal medyanın mantığını öğrenmesi gerektiği,
sosyal medyada gerçekleşen sohbetlerin dinlenmesi sonra bu sohbetlere dahil olunması ve bu
faaliyetlerin ölçülmesi gerektiği görülmektedir. Sosyal medya ve online itibar yönetimi
aşamasında ise hedeflerin önem derecesine göre sıralanıp, sosyal medya politikalarının ortaya
konulması ve kurumun yer alacağı sosyal medya platformlarının belirlenmesi gerekmektedir.
(Mavnacıoğlu, 2015:84-85)
5.1.3.2 Sosyal Medya Kılavuzu/Politikası Oluşturma

Sosyal medya, tüm bireylere açık olduğu kadar kurum çalışanlarına da açık bir
platformdur. Çalışanlar, sosyal medyayı bir kurum mensubu statüsünden daha çok, bir birey
olarak kullanmaktadırlar ve profil oluşturmaktadırlar. Kurumun çalışanları, hem kurumun
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mensubu hem de dış hedef kitlelere karşı kurumun elçisi oldukları için, sosyal medyadaki
temsilleri, kurumlar adına sorun oluşturabilir. Çalışanlar, sosyal medya platformlarında
oluşturdukları paylaşımlarında, profillerinde; kurumun kültürüne, kurumun kimliğine aykırı
içerikler oluşturabilir, kurum içi gizli bir bilgiyi bilinçli olarak ya da farkında olmadan sosyal
medyada paylaşabilir, kendi görüşlerini kurumun resmi görüşleri gibi yansıtabilir, kurumun
rakipleriyle ilgili alçaltıcı ve küçümseyici ifadelerde bulunabilirler. (Mavnacıoğlu, 2015:85)
Kurumlar, çalışanlarının sosyal medyada gerçekleştirdikleri paylaşımlardan ve
oluşturacakları profillerden dolayı zarar görebilir ve kurumun itibarı zedelenebilir. Aynı
zamanda çalışanlar da bu paylaşımlardan dolayı kurumlarından ayrılmak zorunda kalabilir.
Havayolları Şirketi Virgin Atlantic, Facebook’ta, havayolunun güvenlik standartlarını
eleştiren ve havayolu müşterilerine hakaret eden 13 kabin görevlisinin işine son vermiştir.
Virgin Atlantic kurum sözcüsü, çalışanlarının Facebook’ta bu tür paylaşımlar
gerçekleştirmelerinin, personel yönetmeliğine ve şirket etiğine aykırı olduğunu ve bu
paylaşımların
şirketin
itibarını
düşürdüğünü
açıklamıştır.
(http://www.milliyet.com.tr/Dunya/SonDakika.aspx?aType=SonDakika&ArticleID=1010512
&Date=01.11.2008&Kategori=dunya&b=Virgin%20Altanticte%20Facebook%20krizi,
16
Ağustos 2011.)
Kurumdan ayrılmış, işten çıkarılmış, görevine son verilmiş çalışanlar da kurumlarına ve
eski yöneticilerine karşı olan öfkelerinden dolayı, sosyal medyada eski kurumları ve eski
yöneticileri hakkındaki gizli bilgileri, kurumun sırlarını açıklayabilirler ve kurum hakkında
karalama kampanyası başlatabilirler.
Kurumların, bu tür sorun ve hatta krizleri yaşamamak için, çalışanlara yönelik sosyal
medya kılavuzu/politikası oluşturmaları, kurumsal iletişim açısından en doğru yaklaşım
olmaktadır. Hazırlanan sosyal medya kılavuzu/politikası, kurum çalışanlarında sosyal medya
kullanımı bilinci oluşmasını sağlayabilir. Sosyal medya kılavuzu/politikası, kurumun “sosyal
medya anayasası” görevini görmektedir. Kurumlar, çalışanlarına yönelik sosyal medya
politikalarını oluştururken öncelikle kurumun sosyal medyada temsil edilme nedenini ve sosyal
medyada temsil edilme düzeyini net olarak ortaya koymalıdırlar. (Mavnacıoğlu, 2015:86-87)
Kurum çalışanlarına yönelik hazırlanacak kurum
kılavuzu/politikaları şu maddeleri kapsamalıdır: (Kahraman, 2010:38)

içi

sosyal

medya

 Çalışanlar, hangi sosyal medya platformlarında kurum çalışanı olduğunu
paylaşabilir? Bu bilgiyi paylaştığı durumlarda kurum adına görüş belirtebilir mi?
 Kurum çalışanı olarak sosyal medya platformlarında kurumla ilgili tartışmalara
katılabilir mi?


Kurumla ilgili hangi bilgiler, sosyal medyada paylaşılabilir?



İş saatlerinde hangi sosyal medya araçları kullanılabilir?
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Rakip kurumlarla ilgili tartışmalara kurum çalışanı kimliği ile dahil olunabilir mi?

IBM, Intel, Kodak gibi kurumlar sosyal medya kılavuzuna sahip kurumlara örnek
olarak verilebilir. Bu kurumlar, şeffaflık düşüncesi içinde çalışanlarına özel hazırladıkları
kılavuzları, internet sitelerinde genel erişime açmışlardır. Bu kurumlardan biri olan IBM,
çalışanlarına yönelik hazırladığı kılavuzda, sosyal medya platformlarında nasıl hareket edilmesi
gerektiğini ve bu platformlarda IBM’in nasıl temsil edilmesi gerektiğini detaylı olarak
açıklamaktadır. (http://www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html, 5 Haziran 2011.)
5.1.3.3 Hedef Kitleleri Belirleme
Strateji oluşturulduktan ve amaçlar ortaya konulduktan sonra sosyal medya
faaliyetlerinin hitap edeceği hedef kitlelerin belirlenmesi aşamasına geçilmelidir. Kurumun
hedef kitlelerinin sosyal medyada yer alma düzeyi, sosyal medya kullanım biçimleri
belirlenmeli ve hedef kitlenin geleneksel medya ve sosyal medya kullanım düzeyleri
karşılaştırılmalıdır. Hedef kitlenin özellikle hangi sosyal medya servislerini kullandığı tespit
edilmelidir. Hedef kitlenin belirlenmesi sürecinde etkin bir sosyal medya takibi
gerçekleştirilmelidir. Bu belirleme sürecinde özellikle, hedef kitlelerin sosyal medya kullanım
amaçları saptanmalı ve hedef kitleler, bu amaçlara göre sosyal medya planlamasında
konumlandırılmalıdır. (Mavnacıoğlu, 2015:89-90)
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Uygulama;
Öğrenciler, iki marka belirleyerek, bu markaların sosyal medya hesaplarını takip
edebilirler. Bu markaların sosyal medyada nasıl temsil edildiklerini inceleyebilirler.

Uygulama Soruları;
- İncelediğiniz markalar, sosyal medyada nasıl temsil ediliyorlardı, açıklayınız?

88

-İncelediğiniz iki markanın sosyal medya hesaplarında ve verdikleri mesajlarda nasıl
farklılıklar vardı, karşılaştırarak açıklayınız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Online itibar yönetimin kapsamı ortaya konulmuştur. Bölüm kapsamında online itibar
yönetiminde yer alan unsurlar detaylı olarak incelenmiştir. Online itibar yönetiminin kurumlara
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sağladığı yararlar işlenmiştir. Online itibar yönetiminde planlama süreci detaylı olarak
anlatılmıştır. Geleneksel itibar yönetimi ile online itibar yönetimi arasındaki farklar
paylaşılmıştır.

Bölüm Soruları
1. “Hedef kitlenin belirlenmesi sürecinde etkin bir ____________ gerçekleştirilmelidir.”
İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Reklam süreci
B) İçerik üretimi
C) Sosyal medya takibi
D) Arama motoru optimizasyonu (SEO)
E) Segmentasyon
2. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların sosyal medyada yapabileceği etik dışı davranışlar
arasında yer almaz?
A) Kurum içi gizli bir bilgiyi paylaşma
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B) Kurumun resmi hesabında paylaşılan bilgiyi kendi hesabında tekrar
paylaşması
C) Kendi görüşlerini kurumun resmi görüşü gibi paylaşma
D) Kurumun rakipleriyle ilgili alçaltıcı ve küçümseyici ifadelerde bulunma
E) Kurumun kültürüne, kurumun kimliğine aykırı içerikler oluşturma
3. Aşağıdakilerden hangisi
arasındadır?
A) Intel
B) Opel
C) Beko
D) Lenovo
E) Pepsi
4.

5.
yer almaz?

sosyal

medya kılavuzu/politikasına sahip

kurumlar

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya uzmanının görevleri arasında yer almaz?
A) Marka iletişiminin planlanması
B) İletişim tonunun belirlenmesi
C) Sosyal medya takibi, analizi ve ölçümlemesini gerçekleştirmek
D) Markanın web sitesini tasarlamak
E) Fikir liderleri ile birebir iletişim kurmak
Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ajanslarının verdiği hizmetler arasında
A)
B)
C)
D)
E)

Online itibar yönetimi
Topluluk yönetimi
Sosyal medya takibi
Viral kampanya
Geleneksel medya planlama

6.
Aşağıdaki kurumlardan hangisi çalışanlarından kaynaklı olarak sosyal medyada
sorun yaşamıştır?
A) United Airlines
B) Virgin Atlantic
C) Emirates
D) Qatar Airways
E) Turkish Airlines
7. Aşağıdakilerden hangisi online itibar yönetiminin planlama aşamasında yer almaz?
A) Rakiplerin, sosyal medya ağlarında nasıl yer aldıkları izlenmelidir
B) Bütçe ve sosyal medya işini kimin gerçekleştireceği belirlenmelidir
C) Sosyal medya hesaplarında içerik üretilmesi ve paylaşılması
D) Kurum için, hangi sosyal medya ağlarında yer almanın faydalı olacağı
araştırılmalıdır
E) Sosyal medyada, sorun yaşamamak için hukuki boyutlar araştırılmalıdır
8. Ross Dawson’un oluşturduğu sosyal medya strateji çerçevesi göz önüne alındığında
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sosyal medyada gerçekleşen sohbetler dinlenmelidir
B) Sosyal medya hedefleri önem derecesine göre sıralanmalıdır
C) Sosyal medya politikaları ortaya konulmalıdır
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D) Rakiplerin sosyal medyadaki faaliyetleri örnek alınmalıdır
E) Sosyal medyanın mantığı kavranmalıdır
9. “İtibarın online’ı offline’ı olmaz.” İfadesi itibarın hangi yönüne vurgu yapmaktadır?
A) Sürekli olarak online olduğuna
B) Sadece offline olduğuna
C) İtibarın farklı bir süreç olduğuna
D) İtibarın karmaşık bir süreç olduğuna
E) İtibarın bir bütün olduğuna
10. Yapılan araştırmalara göre online itibar yönetimi hangi niteliklere sahip yöneticiler
tarafından yönetmelidir?
A) Üst düzey eğitimli bir yönetici
B) Sosyal medyayı çok iyi bilen bir yönetici
C) Daha önce reklam ajansında çalışmış bir yönetici
D) Kurumun yapısını ve dinamiklerini bilen kurum içinden bir yönetici
E) Sosyal medya bağlantıları kuvvetli bir yönetici

YANITLAR: 1-C 2-B 3-A 4-D 5-E 6-B 7-C 8-D 9-E 10-D
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6.

ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ SÜRECİ 2

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Online İtibar Yönetiminde Sosyal Medya Araçlarının Belirlenmesi
6.2. Sosyal Medya Platformlarına Katılım/Kurumun Temsiliyeti
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6.3 Online İtibar Yönetiminde Medya İlişkileri
6.3.1 Online/Sosyal Medya Basın Odası
6.3.2 Sosyal Medya Basın Bülteni
6.3.3 Video Basın Bültenleri
6.4 Etkileyiciler İletişimi
6.5 Online İtibar Yönetiminde Etik

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Sosyal medyada hangi kurum ve markaların haberleriyle
karşılaşıyorsunuz, bu haberlerde hangi unsurlar dikkatinizi çekiyor?
2- Sosyal medya uygulamalarını kullanırken sizi rahatsız eden noktalar var
mı, varsa bu noktalar nelerdir?
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3- Sosyal medyada tespit ettiğiniz etik dışı durumlar karşısında nasıl bir
tutum sergiliyorsunuz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Sosyal
Medya
Online
itibar
Literatürde yer alan
Araçlarının Belirlenmesi, yönetiminde sosyal medya bilgilerden
ve
çeşitli
Sosyal
Medya araçlarının belirlenmesi ve uzman
görüşlerinden
Platformlarına Katılım
sosyal
medya yararlanılacaktır.
platformlarına
katılım
sürecini öğrenmek.
Online
İtibar
Yönetiminde
Etik,
Etkileyiciler
İletişimi,
Online İtibar Yönetiminde
Medya İlişkileri

Online
itibar
yönetiminde
etik,
etkileyiciler
iletişimi,
online itibar yönetiminde
medya ilişkileri konularını
öğrenmek

Literatürde yer alan
bilgilerden, çeşitli uzman
görüşlerinden
ve
örneklerden
yararlanılacaktır.

Anahtar Kavramlar
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Etkileyiciler İletişimi



Medya İlişkileri



Etik



Sosyal Medya Platformlarına Katılım

Giriş
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Dersimizin 6. Haftasında sosyal medya araçlarının belirlenmesi konusu işlenecektir.
Kurumların sosyal medya platformlarında nasıl temsil edilmeleri gerektiği, temsil sürecinde
dikkat edilmesi gereken noktalar incelenecektir. Online itibar yönetiminde etik konusu
paylaşılacaktır. Etik dışı davranışlar incelenecektir. Online itibar yönetiminde medya ilişkileri
gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar ve kullanılması gereken araçlar
anlatılacaktır. Etkileyiciler iletişimi ele alınacaktır.

6.ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ SÜRECİ 2
6.1. Online İtibar Yönetiminde Sosyal Medya Araçlarının Belirlenmesi
İnternet kullanıcıları, çok çeşitli sosyal medya platformlarını kullanmaktadırlar. Bazı
kullanıcılar, yoğun olarak yalnızca bir sosyal medya platformu kullanırken, bazı kullanıcılar ise
birden fazla sosyal medya platformunu yoğun olarak kullanmaktadır. Sosyal medya
platformlarını kullanım şekli ve yoğunluğu kullanıcıdan kullanıcıya göre değişmektedir.
Kampanya gerçekleştirilirken ve içerik/mesaj iletilirken bu duruma göre hareket edilmelidir.
Hedef kitlelerin kullandığı sosyal medya araçları belirlenmeli ve buna göre iletişim çalışmaları
gerçekleştirilmelidir. (Mavnacıoğlu, 2015:93)
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Sürekli olarak yeni bir sosyal medya uygulamasının ortaya çıkmasından dolayı iletişim
uzmanlarının hangi sosyal medya araçlarını kullanacaklarını, bu araçları kurumun amaçlarına
uygun bir şekilde nasıl kullanacaklarını ve bu araçların etkinliğinin nasıl ölçeceklerini
anlamaları gerekmektedir. (Distasoa, McCorkindale, Wright, 2011: 325)

6.2. Sosyal Medya Platformlarına Katılım/Kurumun Temsiliyeti
Hedef kitlelerin yer aldığı sosyal medya platformlarında kurumların da etkin bir şekilde
yer alması gerekmektedir. Kurumlar, bir strateji doğrultusunda sosyal medyada yer almalıdırlar.
Sosyal medyaya katılım/kurumun temsiliyeti, online itibar yönetiminin uygulama aşamasını
oluşturmaktadır.
PPL Communications Genel Müdürü Tunç Berkman, uygulama aşamasında; satıcımüşteri ilişkisinden öte bir dil oluşturulması, belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranının
ölçümlenmesi, imaj ve içerik sürekliliğinin sağlanmasını gerektiğini belirtmektedir: (Soytürk,
2010:55) İçerik sürekliliği, iletişimi sürekli kılacaktır aynı zamanda içerik sürekliliği, hedef
kitlenin kuruma karşı bakış açısının olumlu bir noktada konumlanmasına yardımcı olacaktır.
Kurumlar, sosyal medya ortamlarında kurumsal veya kişisel katılım şeklinde yer
alabilirler. Kurumsal katılım şu şekilde gerçekleştirilmelidir: (Kahraman, 2010:35-36)

Kurumsal bir dil ile kurum adına görüşlerin ifadesi için sosyal medya
platformlarında yer almak faydalı olacaktır.

Kurum adına açılacak üyelikler, profiller ve kullanılacak dil kurum kimliği ile
uyum göstermelidir.

Kurum profillerinin diğer kullanıcılar nezdinde kurumu temsil edeceği ve bu
kimlik altında yapılacak hataların kurum imajını etkileyeceği göz ardı edilmemelidir.

Kurum olarak sosyal medyada temsil edilmek kişisel katılıma göre daha
etkilidir. Kurumsal katılımda kullanıcılara iletilen her mesaj, kurumun mesajı olarak kabul
edilecektir.

Kişisel katılım ise şu şekilde gerçekleştirilmelidir: (Kahraman, 2010:36-37)
 Kurumlar, kurumsal olarak doğrudan kurum adına profil açmak yerine kurumu
temsil eden yetkili bir kişi üzerinden sosyal medyada temsil edilebilirler.
 Kullanıcılar, sosyal medyada kurumlara karşı acımasızca davranabilirken
karşılarında gerçek bir insan olduğunu bildiklerinde daha ılımlı davranabilirler.
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 Kurumun kişiler üzerinden temsil edilmesi, kurumun müşterilerin gözündeki
binadan ya da ambalajdan oluşan imajını o kurumda çalışan gerçek insanlarla değiştirme
imkanı sunar.
 Kişisel katılımda en büyük risk, sosyal medyada kurumu temsil eden kişilerin
kurumda kalıcı olamama ihtimalidir.
 Kurumu temsil eden kişilerin kendi şahıs hesaplarıyla da sosyal medyada yer
almaları kurum ve kişisel iletişim açısından çakışmalara yol açabilir. Kişisel hesaplardan dolayı
kurumu temsil eden kişilere karşı oluşabilecek antipati, kurumun imajına yansıyabilir.
 Kurum çalışanlarının kurumu temsil eden kişinin yetkisi hakkında şüphe etmemeleri
sağlanmalıdır.
Sosyal medyada iletişim faaliyetleri gerçekleştirilirken mümkün olduğunca hata
yapılmamalıdır. Yapılacak bir hatanın sosyal medyanın arşivleme özelliği nedeniyle sürekli
gündemde kalabileceği ve kullanıcılar tarafından paylaşılarak, çok hızlı bir şekilde
yayılabileceği unutulmamalıdır.
Horton’a göre online iletişim faaliyetleri gerçekleştirirken şu kurallara dikkat etmek
gereklidir: (Theaker, 2006:361)


Basitlik: Kurumsal başarıyı destekleyen konular üzerinde yoğunlaşılmalıdır.



Zamanlama: Bilgi, tam zamanında sunulmalıdır.



Açıklık: Bilgiye erişim kısıtlanmamalıdır.



Tanımlama: Bilginin ulaştırılacağı hedef kitle belirlenmelidir.



Esneklik: Mesaj için en uygun mecra seçilmelidir.



Bireysellik: Sanal iletişim, mesajların kişiye özel olarak iletilmesini sağlar.



Anlam: Mesajın içeriğinin alıcı tarafından anlaşılabilir olması lazımdır.



Ölçülebilirlik: Mesajın, kurumun başarısına katkı düzeyi ölçülmelidir.

6.3 Online İtibar Yönetiminde Medya İlişkileri
Sosyal medya platformları, kurumların iletişim faaliyetlerini güçlendirmekte ve
desteklemektedir. Medya ilişkilerinde kullanılan araçlar içerisinde sosyal medya, önemli bir
aktör konumuna gelmiştir. Kurumlar, medya ilişkilerinde sosyal medya kanallarını, iletişim
amaçlarına göre tek başına kullanabildikleri gibi geleneksel medya araçlarıyla beraber aynı
anda da kullanabilmektedirler.
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Sosyal medya platformları aracılığıyla medya ilişkileri yürütürken şu noktalara dikkat
edilmelidir: (Holtz, Havens, 2009:135)


Dürüst olunmalıdır,



Açık olunmalıdır,



Ulaşılabilir olunmalıdır,


Medya mensuplarının (vatandaş gazeteciler de dahil) doğru habere ulaşmalarını
kolaylaştıracak gerekli materyaller sağlanmalıdır.
Online itibar yönetiminde kullanılan araçlar şunlardır: Online/sosyal medya basın odası,
sosyal medya basın bülteni ve video basın bülteni.

6.3.1 Online/Sosyal Medya Basın Odası
Online/sosyal medya basın odası, kurumların basın mensuplarıyla güçlü bir şekilde
iletişim kurabilecekleri etkili bir iletişim aracıdır. Online/sosyal medya basın odasında sosyal
medya unsurlarının kullanımı medya ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı
olmaktadır.
Harris ve Whalen’e göre online basın odaları; basın mensuplarına olduğu kadar
kamuoyuna da açık olmalarından dolayı, kurumların mesajlarını eşik bekçileri olmadan
kamuoyuna ulaştırmalarına yardımcı olur. (Harris, Whalen, 2009:228) Kurumu takip eden
hedef kitleler, müşteriler, kurumun tedarikçileri ve bloggerlar da online basın odasını takip
ederek kurum hakkında detaylı bilgilere sahip olabilmektedirler.
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Şekil 4 Sosyal Medya Basın Odası Şablonu
Sosyal medya odaklı PR alanında uzman Shift Communications’ın oluşturduğu ve
kurumlara kullanmalarını önerdiği sosyal medya basın odası şablonunda şu unsurlar yer
almaktadır: (http://www.shiftcomm.com/downloads/smnewsroom_template.pdf, 30 Haziran
2011.)


Kurum logosu,



Kurumla ilgili tanımlamalar,


Kurumun haberleri içinde, internette ve kurum sitesi içerisinde arama
yapılmasını sağlayacak arama motoru,


RSS beslemeleri ve bu RSS’lere abonelik imkanı,



Etiket bulutu,



Mutimedya bölümü (fotoğraflar, videolar, podcast, ürün görselleri)



Kurumun etkinlik ajandası,



Basın bültenleri,



Medya yansımaları,



Yöneticilerin özgeçmişi, konuşma metinleri,
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PR departmanı iletişim bilgileri,



Kurumdan görüşme talebi isteme olanağı,



Kurumun sosyal medya hesaplarına bağlantılar.

Sosyal medya basın odasına örnek olarak Lufthansa’nın basın odası örnek olarak
gösterilebilir.

Şekil 5 Lufthansa Sosyal Medya Basın Odası (http://newsroom.lufthansa.com, 30
Kasım 2011.)
Lufthansa’nın basın odası incelendiğinde, sosyal medya basın odasında olması gereken
tüm unsurların, bu markanın basın odasında yer aldığı görülmektedir.

6.3.2 Sosyal Medya Basın Bülteni
Shift Communications PR ajansı, web 2.0 ve sosyal medya uygulamalarına uyumlu
“Sosyal medya basın bülteni” şablonu oluşturmuştur. Sosyal medya araçlarının ve etkileşimin
ön plana çıktığı bu basın bülteninde; haberin görsellerine, videolara, podcastlere, kurumun
sitesine ve bloguna erişimi sağlayacak linkler bulunmaktadır. Bültende kurumun sosyal medya
araçlarına erişim imkanı da mevcuttur. (http://www.shiftcomm.com/downloads/smr_v1.5.pdf,
30 Haziran 2011.)
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Şekil 6 Sosyal Medya Basın Bülteni Şablonu
Sosyal medya basın bültenleri, şu unsurlara sahiptir: (Holtz, Havens, 2009:134)

Basın bülteni unsurları; haberler, alıntılar, iletişim bilgileri ve standart içerik
yazıları gibi bölümlere ayrılmıştır. Haberler için kısa paragraflar ya da bülten formatında listeler
oluşturulur.

Blog ve makale yazımında kullanılacak ses, görüntü, video, animasyon ve
görselleri içeren multimedya unsurlarına sahiptir.

Multimedya araçlarını, Technorati etiketleri, ilgili sayfaları arşivleyen sosyal
imleme hesapları ve RSS besleyicileri gibi sosyal medya araçlarını içerir.

Basın bültenlerini dağıtmak için gerekli araçlara örneğin Digg, del.icio.us ve
diğer içerik paylaşımı sağlayan kaynaklara linkler verilir.
Sosyal medya basın bültenleri, medya mensuplarının ve kurumla ilgilenen tüm kitlelerin
istedikleri an kurumla ilgili çeşitli ve güncel haber içeriklerine ulaşmalarını sağlar.
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6.3.3 Video Basın Bültenleri
Kurumların, düzenledikleri çeşitli etkinlikler ve faaliyetler hakkında oluşturdukları
video formatındaki video basın bültenlerinin işlevselliği, sosyal medya platformları sayesinde
artmaktadır. Geleneksel medya ilişkilerinde medya mensuplarına yönelik hazırlanan video
basın bültenleri, sosyal medya platformlarında yine medya mensupları ön planda olmakla
beraber tüm hedef kitlelere yönelik hazırlanmaktadır. Video basın bültenleri, yer ve zamana
bağlı kalmadan istenen zaman diliminde ve istenen mekanda hedef kitlelere ulaşabilmektedir.
Video basın bülteni oluşturulurken şu noktalara dikkat edilmelidir: (Mavnacıoğlu,
2015:111)


Video, işlediği konunun amacından sapmamalıdır,



Video basın bülteninin başlığı, videonun içeriğini açıklayıcı olmalıdır,



Video, çelişkili ve belirsiz ifadeler barındırmamalı, net ve anlaşılır olmalıdır,



Teknik standartlar gözetilmelidir,



Rakip kurumlarla ilgili görüş bildirmekten kaçınılmalıdır,


Videoda, bilgi tekrarlarına düşülmemeli ve videonun süresi çok uzun
tutulmamalıdır.

6.4 Etkileyiciler İletişimi
Sosyal medyada kullanıcılar, yaptıkları yorumlarla, ürettikleri ve paylaştıkları
içeriklerle yer almaktadırlar. Kullanıcılar, yorum yaparken ve içerik üretirken hem diğer
kullanıcılardan etkilenmekte hem de ürettikleri yorum ve içeriklerle diğer kullanıcıları
etkilemektedirler.
Dünyanın en büyük halkla ilişkiler networklerinden Burston-Marsteller, interneti etkin
bir şekilde kullanan kullanıcıları, e-etkileyiciler (e-fluentials) olarak adlandırmıştır. Eetkileyiciler, hem online hem de offline ortamlarda kendi akranlarının fikirlerini ve tutumlarını
biçimlendirmektedirler. (Harris, Whalen, 2009:231)
Sosyal medyanın 7/24 içerik üretimine ve paylaşımına teşvik eden, etkileşim temelli
yapısı içerisinde kullanıcılar, birçok mesaja maruz kalmaktadırlar. Kullanıcılar, bu mesajlar
içerisinden beğendikleri, çeşitli konularda olumlu yönde tutum geliştirmelerini sağlayan
mesajları yakın çevrelerine, arkadaşlarına ve sosyal ağlardaki takipçilerine iletmektedirler.
Sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir takipçi kitlesine sahip, paylaştıkları içerikler
düzenli olarak takip edilen, ürettikleri içerik diğer kullanıcılar tarafından ilgi gören ve

105

paylaşılan kullanıcılar mevcuttur. Bu tür kullanıcılar e-etkileyici olarak nitelendirilebilir.
(Mavnacıoğlu, 2015:116-117)
E-etkileyicilere, kurumlar da ilgi göstermektedir. Kurumlar, e-etkileyiciler ile işbirliği
yaparak ortak projeler gerçekleştirmektedirler.
E-etkileyiciler, halkla ilişkiler ajansları tarafından şu amaçlar için kullanılmaktadır:
(Harris, Whalen, 2009:231)


Online mecrada etkili sosyal paydaşları bulmak,



Yeni ürün/hizmet ile ilgili olarak aksiyon sağlamak,



Müşteri sadakati oluşturmak,



Sorunları kriz haline dönüşmeden yönetmek (sorun yönetimi).

E-etkileyiciler, kurum adına online mecralarda şu tarz aktivitelere katılmalıdırlar:
(Harris, Whalen, 2009:231-232)


Sohbet odalarına katılmak,



E-bültenlere içerik desteği vermek,



Haber gruplarına mesaj göndermek,



Politikacılara e-posta göndermek,



Haber kuruluşları ve medyaya e-posta göndermek,



Online arkadaşlar edinmek,



Online iş yapmak,



Web sitelerine geri bildirim sağlamak.

6.5 Online İtibar Yönetiminde Etik
Sosyal medya araçları, taşıdıkları özellikler sayesinde kurumlara büyük avantajlar
sağlamakla beraber kurumların aleyhine olabilecek olumsuz sonuçlara da yol açabilmektedir.
Kurumların, tüketicilerin ya da kurum çalışanlarının sosyal medya kullanımında etik kurallara
uymaması, kurumlar adına olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.
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Sosyal medyada yer alan etik dışı davranışlar incelendiğinde şu tür etik dışı
davranışların mevcut olduğu görülmektedir: (Mavnacıoğlu, 2010:64-65)
1.

Kişisel verileri izinsiz kopyalamak ve dağıtmak,

2.

Kişisel verilerde tahrifat yapmak,

3.

Kurumların sırlarını ifşa etmek,

4.

Sahte içerik hazırlayarak kullanıcıları yanıltmak,

5.

Reklam ve sponsorluk almak için manipüle edici içerik yayımlamak,

6.

Telif haklarını göz ardı etmek,

7.

Genel ahlaka aykırı içerik oluşturmak ve yaymak,

8.

Kurumlara zarar vermek için sahte blog oluşturmak,

9.

Kaynak göstermeden içerik kullanmak,

10.

Gerçek kimlikleri gizleyerek sahte profiller oluşturmak,

11.

Tüketicileri yanıltmak için ücret ödeyerek yanlı içerik hazırlatmak,

12.

Spam blog oluşturmak.

Kurumların sosyal medya platformlarında gerçekleştirdikleri başlıca etik dışı durumlar
şunlardır: (Mavnacıoğlu, 2015:101-103)


Kurumun Kimliğini Gizleyerek Blog Oluşturması:

İçeriği tüketiciler ve kurumun hayranları tarafından bağımsız bir şekilde oluşturulmuş
gibi bir izlenim oluşturan fakat kurumun kendisi tarafından ya da ücret karşılığı profesyonel
blog yazarları tarafından oluşturulmuş blogların mevcut olduğu görülmektedir. Bu tür blogların
oluşturulması etik dışıdır ve hedef kitleyi aldatmaya yönelik bir davranıştır. Bu tür etik dışı
davranışlar açığa çıktığında kurumun itibarı ciddi derecede zarar görmektedir. Kurum, eğer bir
blog yazarına ücret karşılığı içerik ürettirip, blog hazırlatırsa bu bilgi, blogda açıkça
belirtmelidir.


Kurumların Sosyal Medya Platformlarındaki İçerikleri Manipüle Etmesi:

Tüketiciler, sosyal medya platformlarında kurumlar hakkında yoğun bir şekilde içerik
üretmektedirler. Kurumlarla ilgili olarak, şikayetler ve memnuniyetsizlikler bu platformlarda
dile getirilmektedir. Bu platformlarda, kurum çalışanları, kimliklerini gizleyerek, yapılan
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yorumları kurum lehine
çalışabilmektedirler.

manipüle

edebilmekte

ve

tüketicileri

yönlendirmeye

Bazı kurumlar, Facebook gibi sosyal ağlarda takipçi sayılarını ve kurumu beğenen
hayran sayısını arttırmak için sahte kullanıcı profilleri oluşturabilmekte ya da bazı yazılımlarla
takipçi sayılarını fazla gösterebilmektedirler. Kurumlar, sosyal medya platformlarındaki
içerikleri kurum lehine yönlendirebildikleri gibi, rekabet içinde oldukları kurumların aleyhine
de yönlendirebilmektedirler.


Etkileyiciler/Blogger İletişiminde Etik Kuralların İhlal Edilmesi:

Kurumlar, etkileyici/blogger iletişiminde etik dışı davranışlarda bulunabilmektedirler.
Kurumların, blog yazarlarına ve sosyal medyada aktif olan etkileyicilere (influencer) yönelik
yaptığı etkinliklerde ya da hediye ve ürün gönderimlerinde etik ihlaller yapılabilmektedir.
Maddi olarak pahalı ürünlerin ya da hediyelerin gönderilmesi, bloggerlara ve etkileyicilere
yönelik düzenlenen etkinliklerden sonra olumlu yorum yazılması için baskı yapılması da bu
tarz etik dışı ihlallerdendir.


Kurumlar Adına Sahte Kurum Blogu Oluşturulması:

Kurumlar adına kurumların bilgisi ve izni dışında, kurumla ilgisi olmayan bilgilerin yer
aldığı, kurumun resmi blogu gibi konumlanmış “sahte bloglar” oluşturulabilmektedir. Sahte
bloglar, rakip firmalar, öfkeli müşteriler ya da işten çıkarılmış eski kurum çalışanları tarafından
oluşturulabilmektedir. Bu tür bloglar, arama motorlarında kurumların resmi web sayfaları ya
da resmi bloglarından daha üst sırada yer alabilmektedir. İnternet kullanıcıları, ziyaret ettikleri
kurum blogunun sahte olduğunu fark edemeyebilirler. Bu durum, kurumların itibarını
zedeleyici bir durum oluşturmaktadır.
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Uygulama;
Öğrenciler, iki marka belirleyerek, bu iki markanın online medya ilişkilerini
inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
- İncelediğiniz markalar online mecralarda nasıl bir medya ilişkileri yürütmektedir,
açıklayınız?
-İncelediğiniz markaların online medya ilişkileri ile geleneksel medya ilişkileri arasında
nasıl farklar vardır, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında, sosyal medya araçlarının belirlenmesi konusu işlenmiştir.
Kurumların sosyal medya platformlarında nasıl temsil edilmeleri gerektiği detaylı olarak
açıklanmıştır. Online itibar yönetiminde etik konusu anlatılmıştır. Online itibar yönetiminde
medya ilişkileri gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar ve kullanılması gereken
araçlar işlenmiştir. Etkileyici/sosyal paydaş iletişimi konusu işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya basın bülteninde yer alması gereken
unsurlardan değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Standart açıklamalar
Yorum moderasyonu
Fotoğraf
Etiket bulutu
Basın bülteni başlık

2. E-etkileyiciler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir takipçi kitlesine sahiplerdir
B) Halkla ilişkiler ajansları ile ortak proje yapabilirler
C) Ürettikleri içerik diğer kullanıcılar tarafından ilgi görür ve paylaşılır
D) Paylaştıkları içerikler düzenli olarak takip edilmektedir
E) Paylaştıkları tüm içerikler tartışmasız olarak doğru kabul edilmektedir
3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya basın odası kullanan kurumlar arasında yer
alır?
A) Lufthansa
B) Mercedes-Benz
C) Bosch
D) Bayer
E) Rossman
4. Sahte kurum bloglarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kurumun resmi blogu gibi konumlanmıştır
B) Rakip firmalar, öfkeli müşteriler ya da işten çıkarılmış eski kurum çalışanları
tarafından oluşturulabilmektedir
C) Kurumlar sahte bloglara müdahale etme konusunda çekimserdir
D) Arama motorlarında kurumların resmi web sayfaları ya da resmi bloglarından daha
üst sırada yer alabilmektedir
E) İnternet kullanıcıları, ziyaret ettikleri kurum blogunun sahte olduğunu fark
edemeyebilirler
5. E-etkileyiciler, halkla ilişkiler ajansları tarafından çeşitli amaçlar için
kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlar arasında yer almaz?
A) Online mecrada etkili sosyal paydaşları bulmak
B) Halkla ilişkiler kampanyalarını yönetmek
C) Yeni ürün/hizmet ile ilgili olarak aksiyon sağlamak
D) Müşteri sadakati oluşturmak
E) Sorunları kriz haline dönüşmeden yönetmek
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6. “Sosyal medya iletişiminde yapılacak bir hata sosyal medyanın _______ özelliği
nedeniyle sürekli gündemde kalabilecek ve kullanıcılar tarafından paylaşılarak, çok
hızlı bir şekilde yayılabilecektir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Geri çağırma
B) Etkileşim
C) Etiketleme
D) Arşivleme
E) Senkronizasyon
7. Sosyal medyada kurumları temsilen gerçekleştirilen kişisel katılım hakkında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişisel katılımda en büyük risk, sosyal medyada kurumu temsil eden kişilerin
kurumda kalıcı olamama ihtimalidir
B) Kurum çalışanlarının kurumu temsil eden kişinin yetkisi hakkında şüphe
etmemeleri sağlanmalıdır
C) Kişisel hesaplardan dolayı kurumu temsil eden kişilere karşı oluşabilecek antipati,
kurumun imajına yansıyabilir
D) Kurumun kişiler üzerinden temsil edilmesi, kurumun müşterilerin gözündeki
binadan ya da ambalajdan oluşan imajını o kurumda çalışan gerçek insanlarla
değiştirme imkanı sunar
E) Kurum hakkında şahsi hesabında farklı kurum hesabında ise farklı içerik paylaşır
8. Video basın bülteni ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Rakip kurumlar hakkında görüş bildirilmelidir
B) Video, işlediği konunun amacından sapmamalıdır
C) Video basın bülteninin başlığı, videonun içeriğini açıklayıcı olmalıdır
D) Teknik standartlar gözetilmelidir
E) Video, çelişkili ve belirsiz ifadeler barındırmamalı, net ve anlaşılır olmalıdır
9. Aşağıdakilerden hangisi bloggerlara yönelik yapılan etik dışı davranışlar arasında yer
alır
A) Kurum gezisine davet etmek
B) Haber bülteni göndermek
C) Düzenlenen etkinliklerden sonra olumlu yorum yazılması için baskı yapmak
D) Ürün numunesi göndermek
E) Çeşitli projelerde ortak olarak çalışmak
10. Aşağıdakilerden hangisi kurumların sosyal medya araçlarını seçerken dikkate almaları
gereken noktalar arasında yer almaz?
A) Hedef kitlelerin yoğun olarak kullandığı sosyal medya araçlarını belirlemek
B) Fenomenlerin yoğun olduğu platformlara yönelmek
C) Sosyal medya araçlarının etkinliğini ölçebilmek
D) Sosyal medya platformlarını kullanım şekli ve yoğunluğunun kullanıcıdan
kullanıcıya göre değiştiğini bilmek
E) Sosyal medya araçlarını kurumun amaçlarına uygun bir şekilde kullanmak
YANITLAR: 1-D 2-E 3-A 4- C 5-B 6-D 7-E 8-A 9-C 10-B
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7.

ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ ARAÇLARI 1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1 Sosyal Ağlar
7.1.1. Facebook
7.1.2 Linkedin
7.1.3 Kurumsal Sosyal Ağ
7.2 Mikro Blog
7.3 Viral Yayılma
7.4 Online Marka Toplulukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Sosyal ağlar, size nasıl bir iletişim imkanı sunmaktadır?

2-

Anlık paylaşımlarınızda nelere dikkat ediyorsunuz?

3-

Markaların yer aldığı online topluluklara katılıyor musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sosyal Ağlar, Mikro
Blog, Viral Yayılma ve
Online Marka
Toplulukları

Kazanım

Sosyal Ağlar, Mikro Blog,
Viral Yayılma ve Online
Marka Toplulukları
hakkında kapsamlı bilgi
sahibi olunacaktır.
Araçların kullanımı
hakkında bilgi sahibi
olunacaktır.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Literatürde yer alan
bilgilerden
faydalanılacaktır. Çeşitli
örnekler paylaşılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal Ağlar



Mikro Blog



Viral Yayılma



Online Marka Toplulukları



Facebook



Twitter
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Giriş

Dersimizin 7. Haftasında sosyal medya ile birlikte hayatımıza giren ve yoğun bir şekilde
kullanılan online itibar yönetimi araçları arasında yer alan sosyal ağlar, mikro blog, viral
yayılma ve online marka toplulukları işlenecektir. Bu araçlar hakkında detaylı bilgi sunulacaktır
ve bu araçların kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulacaktır. Özellikle
Facebook, Twitter gibi yüksek kullanım oranlarına sahip uygulamaların online itibar
yönetiminde nasıl kullanılacağı işlenecektir.
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7.ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ ARAÇLARI 1
İnternet kullanıcıları, çeşitli sosyal medya araçlarını kullanarak içerik üretmekte, bu
içerikleri paylaşmakta, diğer kullanıcılarla ve kurumlarla iletişim kurmakta, takip ettikleri
kurumlardan, bireylerden ve ilgi alanlarıyla ilgili gelişmelerden haberdar olmaktadırlar. Her
sosyal medya aracının farklı özelikleri mevcuttur, bu araçların sosyal medya niteliğini yansıtan
ortak özellikleri bulunsa da, her sosyal medya aracı, karakteristik olarak diğer sosyal medya
araçlarından ayrılmaktadır. (Mavnacıoğlu, 2015:27)
Sosyal medya; blogları, internet yayınlarını (podcastler), wikileri (Wikipedia gibi),
sosyal imleme web sitelerini (del.icio.us gibi), sosyal ağ web sitelerini (Facebook, Bebo ve
MySpace gibi), içerik paylaşım sitelerini (Flickr, YouTube) ve diğer platformları içermektedir.
(“Definitions”, (Çevrimiçi), http://ciprsm.wikispaces.com/Definitions, 3 Ağustos
2011.)

7.1 Sosyal Ağlar
Sosyal ağlar, internet kullanıcılarının kendilerine ait bir profil oluşturup ağa katılarak
diğer kullanıcılarla iletişime geçtikleri, paylaşımda bulundukları, etkileşime olanak sağlayan
platformlardır. Kullanım amaçlarına göre farklı sosyal ağ uygulamaları mevcuttur. Facebook,
Google +, Myspace gibi sosyal ağlar sosyalleşme odaklı iken Linkedin, Xing gibi sosyal ağlar
ise iş yaşamı/kariyer odaklıdır. Bu ağların yanı sıra müzik odaklı, hobi odaklı, eğitim odaklı vb.
sosyal ağlar da mevcuttur. İnternet kullanıcıları, sosyal ağlarda yer alarak, kendilerini yansıtan
kişisel profillerini oluşturabilmekte ve ilgi alanlarına göre gruplara katılabilmekte ve diğer
kullanıcılarla etkileşimde bulunabilmektedirler. (Mavnacıoğlu, 2015:54)
Sosyal ağlar ve sanal topluluklar, kurumlara şu tür yararlar sağlamaktadır: (Sayımer,
2008:51)


Tüketici tatminini sağlamak,



Tüketicilerin uzman kişilerle bağlantı kurmasını sağlamak,



Çalışanlara kurum içinde uzman kişileri bulma yetkisi vermek,



Kurum içinde gerçek iletişim yollarını planlamak ve anlamak,



Ağ sistemi aracılığıyla çevrimiçi konferans düzenlemek,



RSS gibi kullanıcının talebine bağlı paylaşım sistemi kurmak,



Hizmetleri kişiselleştirmek.
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Global Web Index’in verilerine göre sosyal ağlarda zaman geçirmek, son 5 yılın en hızlı
büyüyen trendidir. 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının %91′i en az 1 sosyal ağ hesabına
sahiptir.
(“Çoklu
Sosyal
Ağ
Kullanımı
Yaygınlaşıyor”,
(Çevrimiçi),
http://www.connectedvivaki.com/coklu-sosyal-ag-kullanimi-yayginlasiyor, 5 Kasım 2014.)
Sosyal ağ denilince genelde kurumlar sadece Facebook’ta yer almanın yeterli olduğunu
düşünmektedirler, çeşitli amaçlara göre dizayn edilmiş farklı sosyal ağ türleri varken, böyle bir
düşünceye sahip olunması, doğru bir yaklaşım tarzı değildir.
Scott, Facebook ve Twitter dışında da yüzlerce başka sosyal ağ sitesinin mevcut
olduğunu belirterek, bir kurum için en iyi sosyal ağın, kurumun müşteri profilinin aktif olarak
yer aldığı sosyal ağlar olduğunu vurgulamaktadır. (Scott, 2010:123) Kurumlar, sosyal ağlarda
yer alma kararını, o sosyal ağın popülerliği ya da kullanıcı sayısına göre değil, kurumun hedef
kitlesinin o sosyal ağda yer alma durumuna göre vermelidir.
Global Sosyal Ağların Aktif Kullanıcı Sayıları (Milyon)
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Grafik 1 Global Sosyal Ağların Aktif Kullanıcı Sayıları
(“Global Social Networks Ranked by Number of Users 2014”, (Çevrimiçi),
http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users,
31 Aralık 2014.)
Global sosyal ağların aktif kullanıcı sayısı incelendiğinde, Facebook’un diğer sosyal
ağlara göre çok yüksek bir kullanıcı sayısı ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir.
Fisk’e göre sosyal ağlar kurumlara; sanal ortamdaki izleyicilere ulaşmak, belirli hedef
kitlelere ulaşabilmek ve onlarla daha kişisel bir iletişim kurabilmek, ortaklara daha bütünsel
çözümler sunmak, geleneksel kanalların parçalanmışlığını ortadan kaldırmak ve tüketiciler için
daha zengin bir marka deneyimi sunmak gibi imkanlar sunmaktadır. (Fisk, 2009:292-293)
Holtz ve Havens’a göre Facebook ve MySpace gibi çevrimiçi sosyal ağlar
meslektaşlarla, personelle ya da müşterilerle gerçek ve dostça ilişki kurulmasını sağlar ve
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kurumun ürün, hizmet ve marka algısını geliştirmesine yardımcı olacak kişilerle şeffaf bir
diyalog kurmasına olanak tanır.(Holtz, Havens, 188)

7.1.1. Facebook
Sosyal ağlar içerisinde en yaygın olarak kullanılan servis Facebook’tur. Facebook,
bünyesinde video, müzik ve fotoğraf paylaşımı, anında mesajlaşma, görüntülü sohbet, detaylı
arama özellikleri, arkadaşların profillerinin takip edilmesi, hızlı güncelleme olanakları, oyun
oynama özelliği, o an ne yapıldığının belirtilebilmesi, çeşitli grupların açılabilmesi ve çeşitli
uygulamaların kullanılabilmesi gibi özellikler sayesinde dünyanın en popüler sosyal ağı
konumundadır.
Facebook’un sahip olduğu kullanıcı sayısı, çeşitli özellikleri ve uygulamaları
bünyesinde barındırması nedeniyle kurumlar, özellikle Facebook’ta yer alarak, hedef
kitleleriyle ve müşterileriyle iletişim kurmak istemektedirler. Kurumların bu ağı en verimli
şekilde kullanmak ve hedef kitlelerine bu kanaldan da ulaşmak amacıyla çeşitli uygulamalar
geliştirdiği görülmektedir. (Mavnacıoğlu, 2015:57)
Socialbakers kurucusu Jan Rezab, kurumların Facebook kullanımında dikkat etmesi
gereken faktörleri şu şekilde sıralamıştır:
(“Socialbakers’dan Jan Rezab ve Sosyal Medyada Yeni Nesil Pazarlama”, (Çevrimiçi),
http://www.webrazzi.com/2011/10/19/socialbakersdan-jan-rezab-ve-sosyal-medyada-yeninesil-pazarlama, 19 Ekim 2011.)

Kampanya ve iletişim sürecini yönetecek ve içeriği oluşturacak ekibin
oluşturulması,


Kullanıcılar, takipçiler ve hayranlar ile iletişim kurulması,


Sosyal medya platformlarının kullanımı üzerine kısa dönemli ve uzun dönemli
planlama yapılması,

Facebook üzerinden gerçekleştirilecek kampanyaların içeriğini zenginleştirmek
amacıyla iş ortakları ile anlaşmalar yapılması,

yapılması.

Başarı durumunu görmek ve süreci daha iyi hale getirmek amacıyla ölçümleme

Facebook’un çeşitli uygulamalar geliştirmeye uygun altyapısı, kurumlara büyük avantaj
sağlamaktadır. Kurumlar, düzenlemek istedikleri kampanyalarda, hedeflerine uygun olarak
kuruma özel uygulamalar oluşturup, bu uygulamaları Facebook sayfalarında takipçileriyle
buluşturabilmektedirler.
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Kurumlar, Facebook üzerinden takipçilerine yönelik olarak çeşitli yarışmalar
düzenleyebilmektedirler.
Facebook’ta takipçilere yönelik yarışma düzenlemek, kurumlara şu yararları
sağlamaktadır: (“Facebook Yarışma Kuralları”, http://www.sosyalmarkalar.com/facebookyarisma-kurallari, 15Ağustos 2011.)


Marka bilinirliği artar,



Marka adına “sosyal” bir topluluk oluşturulabilir,



Farkındalık oluşturularak topluluk, potansiyel müşteri kitlesine dönüştürebilir,


Hizmetler ve ürünler, bu uygulamalar üzerinden duyurabilir ve uygulamaları
yükleyen üyelere kolayca ulaşabilir,

erişilebilir,


Hedef kitle ile ilgili demografik bilgilere ve güncel iletişim bilgilerine
Web sitesine ya da Facebook sayfasına trafik yönlendirebilir.

Online alışveriş sitesi Gitti Gidiyor, Anneler Günü’nü kutlamak amacıyla Facebook
sayfasında bir yarışma düzenlemiştir. Yarışmada katılımcılar, annelerinden duydukları
klasikleşmiş sözleri paylaşmışlar ve bu sözler, Gitti Gidiyor Facebook sayfasının hayranları
tarafından oylanmıştır. Her gün, en çok oyu alan 10 katılımcı, Gitti Gidiyor’dan hediye çeki
kazanmıştır. Bir hafta boyunca süren yarışma boyunca toplam 62 bin 416 kullanıcıya ulaşılmış
ve toplam 4 bin 424 adet klasikleşmiş söz paylaşılmıştır. (http://blog.gittigidiyor.com, 3
Ağustos 2011.)
Facebook’ta yer alan profil oluşturma özellikleri sayesinde, kurumlar kendilerine özel
kurum/marka sayfası oluşturabilmektedirler. Bu sayfalarda yer alan “beğen” butonuna tıklayan
Facebook kullanıcıları, kurumun hayranı/takipçisi olmaktadır.
Facebook’ta kurumların sayfasını takip eden kullanıcıların kuruma kattığı değer altı
kriter altında incelenebilir: (http://blog.promoqube.com/2011/06/facebook-uyelerinin-degeri1/#more-403, 10 Ağustos 2011.)

Ürün Harcaması: Hayran olanların kurumun ürünlerine yönelik harcama
yapma oranı.


Bağlılık: Hayranlar ile marka arasındaki bağlılık oranı.



Tavsiye Etme Eğilimi: Hayranların, çevrelerine kurumu tavsiye etmesi.


Marka ile İlişkisi: Marka ile hayranlar arasında ilişki ve hayranların markaya
verdiği önem.
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Medya Değeri: Facebook üzerinden elde edilen medya değeri.


Kazanç Maliyeti: Başkalarını hayran olmaya teşvik etmek ve mevcut hayranlık
durumunu devam ettirmek.
Facebook’ta yer alma kararı verilirken ve takipçilerle iletişim kurulurken bu kriterlere
göre hareket edilmesi, kurumlara avantaj sağlayacaktır.
Bir kurumun Facebook’ta takipçi/hayran sayısının yüksek olması, o kurumun Facebook
üzerinde aktif olduğunu ya da kullanıcılarla yüksek etkileşim içinde olduğunu göstermez. Aktif
kurumlar ile takipçi/hayran sayısı yüksek kurumlar, farklı açılardan değerlendirilmelidir.

Şekil
7
Avea
Facebook
Sayfası
(http://www.facebook.com/profile.php?id=626793579#!/avea?sk=wall, 20 Eylül 2011.)
Yukarıdaki görselde Avea’nın Facebook sayfası yer almaktadır. Avea’nın Facebook
sayfası incelendiğinde; Avea’nın reklam filmlerinin ve reklam afişlerinin yer aldığı, Avea
abonelerine yönelik kampanyalar, yarışmalar düzenlendiği, Avea abonelerine konuşma
dakikalarının hediye edildiği görülmektedir. Facebook sayfasında yer alan “Avea Destek”
uygulaması ile Avea aboneleri, sıkça sorulan sorular bölümünü kullanarak, sorularının
yanıtlarını bulmakta ve sayfada yer alan formu doldurarak istek ve önerilerini Avea’ya
doğrudan iletebilmektedirler.

7.1.2 Linkedin
Linkedin, iş ve kariyer odaklı bir sosyal ağ platformudur. Linkedin’de profesyonel iş
yaşamına ve kariyer geliştirmeye yönelik paylaşımlar yer almaktadır. Bireyler, oluşturdukları
profillerde özgeçmişlerini, iş deneyimlerini ve kariyer hedeflerini paylaşmaktadırlar.
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Kurumlar, Linkedin’de kurum profili oluşturarak, kurum çalışanları, potansiyel
çalışanlar ve müşteriler ile iletişime geçebilmektedirler. Kurum profilinde; kurumların sunduğu
kariyer imkanları, kurumla ilgili gelişmeler, kurumun gerçekleştirdiği etkinlikler gibi bilgiler
paylaşılmaktadır.

7.1.3 Kurumsal Sosyal Ağ
Kurumlar, sosyal ağları kullanarak dış hedef kitlelerine rahatlıkla ulaşmaktadırlar. Başta
kurum çalışanları olmak üzere iç hedef kitlelere ulaşılmak istenildiğinde ise sosyal ağ
platformları yetersiz kalabilmektedir. Bu noktada kurumlar kendilerine özel kurumsal sosyal
ağ oluşturmaktadırlar. Kurumsal sosyal ağlar, kurumun isteklerine ve ihtiyaçlarına göre
tasarlanabilmektedir.
Türkiye’de Denizbank, Turkcell, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları gibi kurumlar,
kurumsal
sosyal
ağa
sahiptir.
(https://blog.microsoft.com.tr/kurumsal-olaraksosyallesiyoruz.html, 1 Kasım 2014.)
Özellikle geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren, çok sayıda şubeye, çalışana ve
tedarikçiye sahip kurumlar için kurumsal sosyal ağlar büyük önem taşımaktadır. Kurumlar,
kendilerine özel bu ağlarda çalışanlarını online olarak bir araya getirebilmektedirler. Böylece,
çalışanlar arasında hem bilgi ve tecrübe paylaşımı olmakta hem de çalışanlar arası dayanışma
sağlanmaktadır. Kurumsal sosyal ağ, çalışanlar arasında etkileşim sağlayarak, kurum kültürünü
ve kurum çalışanlarının kuruma olan bağlılıklarını güçlendirir.

7.2 Mikro Blog
Mikro bloglar, kullanıcılara belirli bir karakter sınırlaması içinde, anlık olarak duygu,
düşüncelerini, bir konu hakkındaki görüşlerini ve o anda ne yaptıklarıyla ilgili bilgileri
takipçileriyle paylaşma imkanı sunan sosyal medya araçlarıdır.
Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan mikro blog servisi Twitter’dır. Twitter, Dünya
genelinde 284 milyon aktif kullanıcıya sahiptir. Günde 500 milyondan fazla tweet
gönderilmektedir.( https://about.twitter.com/tr/company, 1 Aralık 2014.)
Twitter, o anda ne yapıldığının, ne düşünüldüğünün 140 karakterle ifade edilmesini
sağlamaktadır. Servisin mantığı “what are you doing” (şu anda ne yapıyorsun?) sorusuna yanıt
verilmesidir. Oluşturulan iletilere “tweet” adı verilmektedir.

Twitter, kurumlar tarafından; müşteri hizmetleri, kriz yönetimi, sosyal medya takibi,
promosyon ve kampanyalar gerçekleştirme ve haber/basın bülteni duyurumu gibi faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinde kullanılabilir.
(http://blog.kh.com.tr/2011/01/sirketinizin-twitter-hesabi-acmasi-icin-5-neden,
Ağustos 2011. )
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Kurumlar, mikro blog servislerini kullanarak kurumla ilgili son gelişmeleri, kurumun
gerçekleştirdiği ya da sponsoru olduğu etkinliklerden anlık bildirimleri, kurumla ilgili haber ve
görsellerin linklerini kurumun takipçileriyle paylaşabilirler. Özellikle Twitter’da mevcut olan
retweet özelliği sayesinde kurumun takipçileri, kurum tarafından paylaşılan mesajlar arasından
beğendikleri ve ilgilerini çeken mesajları kendi profillerinde paylaşabilmektedirler. Kurumlar,
mikro blog servisleri üzerinden, takipçilerine yönelik kampanya ve yarışma
düzenleyebilmektedirler. Mikro blogların anlık iletişim sağlaması sayesinde takipçilerle sürekli
iletişim kurulduğu takdirde takipçiler, kurum elçisi haline gelebilirler.
TTNET, Türk Telekom, Turkcell, Digiturk gibi kurumların, kurumsal Twitter hesapları
dışında, müşteri hizmetleri departmanları için ayrı bir Twitter hesabı oluşturdukları
görülmektedir. Kurumlar, böylelikle müşterilerine sosyal medya platformlarında da hizmet
vererek müşterilerinin sorunlarını çözmüş ve bu çözümü kurumun müşterileri ve diğer mikro
blog kullanıcıları ile paylaşmış olmaktadırlar.

Şekil
8
Turkcell
Müşteri
Hizmetleri
(http://twitter.com/#!/TurkcellHizmet, 31 Ağustos 2011.)

Twitter

Hesabı

7.3 Viral Yayılma
Viral yayılma, yayılması planlanan içeriğin sosyal medya ve diğer iletişim kanalları
kullanılarak, belirlenen hedef kitleye en etkin ve samimi bir şekilde ulaşmasıdır.
(http://www.pazarlamadunyasi.com/Desktopdefault.aspx?tabid=138&ItemId=470&Rtabid=3
6, 16 Ağustos 2011.)
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Viral yayılma, internet kullanıcılarının ve tüketicilerin merak, şaşkınlık, beğeni gibi
tepkiler vermesini sağlamakta ve viral yayılmaya konu olan kurum hakkında konuşulmasını,
içerik üretilmesini ve kurumun gündemde kalmasını sağlamaktadır.
Viral
Yayılma
Kampanyası,
dört
aşamada
uygulanmaktadır:
(http://www.pazarlamadunyasi.com/Desktopdefault.aspx?tabid=138&ItemId=470&Rtabid=3
6, 16 Ağustos 2011.)

Strateji: Amaçlar belirlenmelidir, marka tonlaması ayarlanmalıdır, bütçe
dahilinde optimum etki için kreatif brief oluşturulmalıdır.

Yaratıcı Süreç: Platformdan bağımsız olarak yayılmaya uygun fikirler
bulunmalıdır.


Prodüksiyon: Bulunan fikir, doğru bir şekilde uygulanmalıdır.


Yayılım (Seeding) ve Takip (Tracking): Stratejide belirlenen hedef kitleye,
kanaat önderlerine ulaşılmalı ve etki takip edilip raporlanmalıdır.
Türkiye’de viral yayılma kampanyalarını kullanan kurumlara bakıldığında, Gitti
Gidiyor’un viral yayılma kampanyalarını yoğun olarak kullandığı görülmektedir. Gitti Gidiyor,
“Ah Anam Lahanam” ve “Fulya’nın İntikamı” başlıklı viral yayılma kampanyalarını
gerçekleştirmiştir.
Video Paylaşım Servisi İzlesene.com’un verilerine göre viral videolar, sosyal medyada
diğer içeriklere göre yedi kat daha fazla paylaşılmaktadır. Böylece videolar, yarattıkları etkiyle
yüksek izlenme oranlarına çok daha kısa sürede ulaşmaktadır.
(http://www.marketingturkiye.com/yeni/Haberler/NewsDetailed.aspx?id=22418,
Eylül 2011.)

27

Kurumun kendisi tarafından hazırlanan viral yayılmalar, olumlu sonuçlar
oluşturabildiği gibi, kurumun kendisi tarafından değil de internet kullanıcıları ve tüketiciler
tarafından hazırlanan viral yayılmalar, kurum hakkında olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir.

7.4 Online Marka Toplulukları
İnternet kullanıcıları, ilgi alanlarına göre bir topluluk oluşturabildikleri gibi sadece bir
markaya yönelik bir online marka topluluğu da oluşturabilirler. Online marka toplulukları,
markanın müşterileri ve hayranları tarafından oluşturulabileceği gibi, markanın kendisi
tarafından da oluşturulabilmektedir.
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Bazı markalar, online ortamda tüketicilerin oluşturduğu marka topluluklarından ayrı
olarak markanın kendisinin oluşturduğu bir topluluk kurarlar. Marka, kendisinin oluşturduğu
topluluğu, tüketicilerin oluşturduğu topluluklara rakip olarak konumlandırmaz. Marka,
tüketicileriyle doğrudan ve aracısız olarak iletişim kurabilmek amacıyla kendi topluluğunu
kurar ve yönetir.
Mangold ve Faulds’a göre sosyal medya ortamlarında tüketiciler birbirleriyle; ürünler,
hizmetler, markalar, bireyler ve çeşitli konular hakkında bilgi paylaşmaktadırlar. Mangold ve
Faulds; marka topluluklarının, markalara ve tüketicilere avantaj sağlarken aynı zamanda
farkındalık sağlama, bilgi edinilmesi, tutum oluşumu, satın alma, tatmin olma ve sadakat gibi
tüketici davranışlarını önemli ölçüde etkilediğini belirtmektedirler. (Tosun, Levi, 2010:109)

Şekil 9 Sony Club VAIO Resmi Sitesi (http://www.ercument.org/2010/06/20/club-vaio-ile-3sene, 1 Mayıs 2014.)
Online marka topluluklarına Sony Club Vaio örnek olarak gösterilebilir. Sony, Vaio
markası için oluşturduğu site üzerinden Vaio kullanıcılarına yönelik bir topluluk yönetimi
gerçekleştirmektedir.

Sosyal Medya Uzmanı ve Sony Club Vaio Türkiye Kurucusu Ercüment Büyükşener,
markanın, diğer sosyal medya araçlarından bağımsız bir şekilde kendi sosyal iletişim kanalını
oluşturması sayesinde, tüketicilerin ve potansiyel müşterilerin kurumun oluşturduğu ya da
tüketicilerin oluşturduğu bu platformlarda kendilerini markaya kendini daha yakın
hissedeceklerini, kullanıcı sadakatinin artacağını ve satın alma isteklerinin artacağını
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belirtmektedir. (http://www.ercument.org/2011/03/03/facebook-ve-twitter-pesinde-yorulanmarkalar, 1 Temmuz 2011.)
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Uygulama;
Öğrenciler, belirledikleri kurumların ve markaların Facebook ve Twitter hesaplarını
ziyaret ederek, markaların ve kurumların sosyal ağ ve mikro blog kullanma amaçlarını
inceleyebilirler. Kurumların ve markaların internet ortamında paylaştıkları viral yayılma
videoları incelenip, videoda hedef kitlelere verilen mesaj incelenebilir.
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Uygulama Soruları;
- Kurumlar ve markalar, sosyal ağları ve mikro blogları hangi amaçlarla
kullanmaktadırlar?
-Kurumlar ve
ulşatırmaktadırlar?

markalar,

viral

yayılmada

mesajlarını

nasıl

hedef

kitlelere
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Online itibar yönetiminde kullanabilecek sosyal ağların ve mikro blogların neler olduğu
ortaya konulmuştur. Sosyal ağ ve mikro blog kullanma amaçları belirtilmiş ve örneklerle
pekiştirilmiştir. Özellikle Facebook ve Twitter uygulamalarında başarılı olmak için
gerçekleştirilmesi gereken noktalar işlenmiştir. Dünya’daki internet kullanıcılarının sosyal ağ
kullanım oranları paylaşılmıştır. Viral yayılmanın online itibar yönetimindeki önemi ortaya
konulmuştur. Viral yayılma aşamaları ve viral yayılma örnekleri paylaşılmıştır. Online marka
topluluklarının markaya katacağı yararlar bir örnek ile beraber işlenmiştir.

Bölüm Soruları
1. Bir tweet maksimum kaç karakterden oluşmaktadır?
A) 150
B) 100
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C) 85
D) 140
E) 200
2. Aşağıdakilerden hangisi yaşam/kariyer odaklı bir sosyal ağ platformudur?
A) Facebook
B) Linkedin
C) Twitter
D) Snapchat
E) Instagram
3. Aşağıdakilerden hangisi Facebook’ta yarışma düzenleyen markalar arasında yer alır?
A) Sahibinden.com
B) Hepsiburada.com
C) N11.com
D) Trendyol.com
E) Gitti Gidiyor
4. Aşağıdakilerden hangisi Linkedin’de yer alması gereken içeriklerden birisi değildir?
A) Kurum profili
B) Yönetici profili
C) İş ilanları
D) Seyahat bilgileri
E) Sektörel haberler
5. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal ağ kullanan kurumlardan değildir?
A) Türk Hava Yolları
B) Denizbank
C) Vestel
D) Turkcell
E) Yapı Kredi Bankası
6. “Bir marka, tüketicileriyle doğrudan ve aracısız olarak iletişim kurabilmek amacıyla
______________kurar ve yönetir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Online marka topluluğu
B) Kurumsal sosyal ağ
C) Linkedin profili
D) Web sayfası
E) Kurum içi blog

7. “___________________, dağıtılması planlanan içeriğin sosyal medya ve diğer
iletişim kanalları kullanılarak, belirlenen hedef kitleye en etkin ve samimi bir şekilde
ulaşmasıdır.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Sosyal ağ
B) Mikro blog
C) Kurumsal blog
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D) Wiki
E) Viral Yayılma
8. Mangold ve Faulds’a göre marka toplulukları, tüketici davranışlarını önemli ölçüde
etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlar arasında yer almaz?
A) Farkındalık sağlama
B) Memnuniyetsizlik
C) Tatmin olma
D) Sadakat
E) Bilgi edinme
9. Aşağıdakilerden hangisi kurumların Twitter’ı kullanma amaçlarından birisi değildir?
A) Müşteri hizmetleri
B) Kriz Yönetimi
C) Kurum içi haberleşme
D) Promosyon/Kampanya
E) Haber/basın bülteni duyurumu
10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağların kurumlara sağladığı yararlardan birisi
değildir?
A) Ürünleri yüksek fiyata pazarlamak
B) Tüketici tatminini sağlamak
C) Hizmetleri kişiselleştirmek
D) Tüketicilerin uzman kişilerle bağlantı kurmasını sağlamak
E) RSS gibi kullanıcının talebine bağlı paylaşım sistemi kurmak

YANITLAR: 1-D 2-B 3-E 4-D 5-C 6-A 7-E 8-B 9-C 10-A
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8.

ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ ARAÇLARI 2

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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8.1 Blog
8.1.1 Kişisel Blog
8.1.2 Temasal Blog
8.1.3 Topluluk Blogu
8.2 Elektronik Kitap
8.3 Forum
8.4 Podcast
8.5 RSS
8.6 Lokasyon Bazlı Uygulamalar
8.7 Sanal Dünyalar
8.8 Sosyal İmleme/ Etiketleme

136

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- 1-Blog ve forumları takip ediyor musunuz? Özellikle hangi amaçlar için
takip ediyorsunuz?
2- 2-E-kitap okuyor musunuz, hangi cihazlar üzerinden e-kitaplara
erişiyorsunuz?
3- Kendinize ait bir blogunuz var mı, varsa ne amaçla kullanıyorsunuz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Blog

Blog ve alt kategorilerinin
(temasal blog, kişisel blog
ve topluluk blogu)
özelliklerini ve kullanım
amaçlarını öğrenmek.

Literatürde yer alan
bilgilerden
faydalanılacaktır.

E-kitap, RSS, Forum,
Podcast, Lokasyon Bazlı
Uygulamalar, Sanal
Dünyalar ve Sosyal
İmleme/Etiketleme

E-kitap, RSS, Forum,
Podcast, Lokasyon Bazlı
Uygulamalar, Sanal
Dünyalar ve Sosyal
İmleme/Etiketleme
uygulamalarının kullanım
alanlarını ve kullanım
amaçlarını öğrenmek.

Literatürde yer alan
bilgilerden
faydalanılacaktır ve çeşitli
örnekler paylaşılacaktır.

Anahtar Kavramlar


Blog
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RSS



Podcast



Forum



E-kitap



Sanal Dünyalar



Sosyal İmleme/Etiketleme



Lokasyon Bazlı Uygulamalar
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Giriş
Dersimizin 8. Haftası kapsamında blog ve alt kategorileri olan temasal blog, kişisel blog
ve topluluk blogu incelenecektir. Blogların özellikleri ve kullanım amaçları paylaşılacaktır. Ekitap uygulaması ve e-kitap yayımlarken dikkat edilmesi gereken noktalar incelenecektir. Sanal
dünya uygulaması açıklanırken, markaların bu uygulamaları nasıl kullandığı örnekler eşliğinde
paylaşılacaktır. RSS, sosyal imleme/etiketleme, podcast, forum ve lokasyon bazlı uygulamalar
örnekler eşliğinde detaylı olarak incelenecektir. Bu uygulamaların kullanım amaçları ve
kullanım sırasında dikkat edilecek noktalar anlatılacaktır.
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8.ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ ARAÇLARI 2
8.1 Blog
Blog kavramı, web ve log kelimelerinin birleşiminden oluşan weblog sözcüğünün
kısaltılmış halidir. Bloglar genellikle özetten, kronolojik olarak düzenlenmiş sık güncellenen
gönderilerden oluşmaktadır. Metin dikine, aşağıya doğru akar ve yan sütunlardan aşağıya
hizalanan birimler (modüller) ya da kutular yazılarla ilgili bilgi sağlar. Favori kitaplar, son
okunan kitaplar, son izlenen filmler, dinlenen albümler vs. gibi bilgiler blogda paylaşılabilir.
(Stone, 2002:9)
Yeni iletişim teknolojilerinin ve özellikle web 2.0 teknolojisinin gelişimiyle hayatımıza
giren ve her geçen gün değişik formatlarda karşımıza çıkan bloglar, farklı sektörlere ve farklı
amaçlara göre düzenlenebilmektedir. Blogların sayılarının, kullanım alanlarının ve etkilerinin
hızla artmasını sağlayan özellikler şunlardır:


İnternet sitelerine göre daha kısa bir sürede oluşturulabilmesi,



Farklı sektörlere ve farklı amaçlara göre düzenlenebilmesi,



Güncellemeye olanak vermesi,



Genellikle sıfır maliyetle ya da çok düşük bir maliyetle hazırlanabilmesi,


Oluşturulması için kapsamlı teknik bilgi gerektirmemesi,
masaüstü
uygulamalarını ve interneti kullanan her bireyin rahatlıkla biçimlendirebildiği bir ortam olması,


Etkileşim düzeyinin yüksek olması,



Elektronik posta hesabı oluşturur gibi kolaylıkla blog hesabı oluşturulabilmesi,


İnsanların anılarını, deneyimlerini, başlarına gelen olayları, ziyaret ettikleri
yerleri, yemek yedikleri restoranları, günlük yaşamla ilgili önerileri, gözlemlerini, memnun
oldukları noktaları, memnun olmadıkları noktaları (şikayetlerini) vb. rahatlıkla blog ortamında
aktarabilmeleri ve başkalarıyla paylaşabilmeleri,

İnternet kullanıcılarının, bir ürün veya hizmet almaya karar verirken internette
yazılan önerileri ve deneyimleri dikkate almaları,


Deneyime dayalı pazarlama ve ağızdan ağıza pazarlamanın önem kazanması,


Kurumların ve markaların blogların taşıdığı önemin farkına varması ve hedef
kitle ile iletişimde kullanılan mecralardan biri haline gelmesi,

oluşması,

İnternet kullanıcıları arasında hobilere ve ilgi alanlarına göre kategorilerin
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Scoble ve Israel’e göre, blog oluşturmanın altı temel özelliği vardır. Bu özellikler
şunlardır: (Scoble, Israel, 2006:45)
1) Yayımlanabilirlik: Çok düşük maliyetlerle ve sıklıkla blog yayımlanabilir.
Yayımlanan her şey, dünya çapında izlenebilir.
2) Bulunabilirlik: İnsanlar, blogları, konu başlıklarını anahtar kelime olarak
kullanarak, arama motorları aracılığıyla bulabilirler.
3) Sosyallik: Bloglar aracılığıyla ortak ilgi alanları olan kişiler, birbirleriyle coğrafi
sınırlarla kısıtlanmayan dostluklar kurarlar.
4) Yayılabilirlik (Viral Yayılma): Bilgi, bloglar aracılığıyla genellikle habercilik
hizmetleriyle yayılabildiğinden daha hızlı olarak virüs gibi yayılır.
5) Bir Araya Getirilebilirlik: Bir ikonu tıklayarak RSS hizmeti alan blogların ücretsiz
olarak, blog okuyucularına ulaşması sağlanır. RSS, abonesi olunan blogun ne zaman
güncellendiğini bildirir, böylece arama için harcanacak zamandan tasarruf edilmiş olur.
6) Köprü Kurulabilirlik: Her blog diğer bütün bloglarla bağlantı kurabildiği için, her
bir blogcunun milyonlarca diğer blogcuya erişimi vardır.
Çevrimiçi ortamda yer alan blogların tamamı blogosfer (blogküre) olarak
nitelendirilmektedir. Blogosfer, tüm tüm blogları ve blogların bağlantılarını ifade etmektedir.
Blogosferde bloglar, birbirlerine yorumlar, linkler, geçmiş kayıtlar ve diğer unsurlarla
birbirlerine bağlanmış durumdadır.(Alikılıç, Onat, 2007:905)
Bloglar, temelde aynı yazılım ve formatlarda oluşturulsalar da oluşturulma amaçlarına
göre farklı kategorilere ayrılırlar. Başlıca blog türleri şunlardır: Kişisel blog, temasal blog,
topluluk blogu ve kurumsal blog.

8.1.1 Kişisel Blog
Bireyler, kendilerini ifade etmek, seslerini duyurabilmek, bir konu hakkında
uzmanlıklarını kanıtlamak, anılarını ve deneyimlerini diğer kullanıcılarla paylaşmak, reklam
almak, ticaret yapmak ve para kazanmak gibi nedenlerle blog oluşturmaktadırlar. Blog
oluşturanlar, “blogcu” ya da “blogger” olarak nitelendirilmektedirler. Tumblr, Blogger ve
Wordpress gibi platformlar kullanılarak, kolay bir şekilde kişisel blog oluşturulabilmektedir.
PEW Internet and American Life Project tarafından blogculara yönelik olarak
gerçekleştirilen araştırma sonucunda; birçok blogcunun yaratıcılıklarını ifade etmek, kişisel
deneyimlerini ortaya koymak ve arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde kalmak için blog
oluşturdukları belirlenmiştir. (Taylor, Kent, 2010:209)
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Kişisel blog, bir anlamda bireylerin web ortamında tuttukları kişisel günlüklerdir.
Bireylerin kendilerini çok rahat bir şekilde, kimsenin baskısı altında kalmadan ifade etmeleri,
blogların internete getirdiği en önemli kazanımlardan birisidir. Kişisel blog yazarları, blogların
ve sosyal medyanın gücü sayesinde ve kendi yeteneklerinin de yardımıyla kısa sürede
tanınabilir, yüksek sayıda blog takipçisi edinebilir ve hatta iş teklifi alabilirler.

Comscore’un verilerine göre Türk internet kullanıcılarının yüzde 81,9’u blogları ziyaret
etmektedir. Türkiye, bu oranla dünyada en çok blog ziyaret eden ülkeler arasında dördüncü
sırada yer almaktadır.( http://www.webrazzi.com/2011/08/26/comscore-turk-blog-ziyaretcisi/,
28 Ağustos 2011.)

8.1.2 Temasal Blog
Bloglarda kişisel konuların yer almasının dışında belirli bir temaya yönelik bloglar da
oluşturulabilmektedir. Temasal blog adı verilen bu bloglarda, belirli bir konu üzerinde
oluşturulmuş içerik yer almaktadır. Blog yazarı, uzmanı olduğu alan hakkında, hobisi hakkında,
ilgi duyduğu alanlar hakkında temasal blog oluşturabilmektedir. Yemek, moda, spor, otomobil,
seyahat, sanat, bilişim vb. alanlarda temasal bloglar oluşturulmaktadır.

8.1.3 Topluluk Blogu
Çeşitli konularda ya da benzer konularda yazan blog yazarları, kapsamlı bir şekilde
oluşturulmuş topluluk blogları aracılığıyla tek bir blog üzerinden içerik üretmektedirler.
Topluluk bloguna üye olan blog yazarları, blogun diğer yazarlarının yazılarına link vermekte,
o yazılara yorum yapmakta ve o yazıları oylamaktadırlar.

8.2 Elektronik Kitap
Kurumlar, e-kitap oluşturarak, tüketicilerin başvuru kaynağı olabilecek yayınlar
hazırlayabilirler. Bir kurumun başvuru kaynağı niteliğinde bir e-kitap yayımlaması, kurumun
itibarına büyük katkı sağlayacaktır. E-kitap uygulamaları, kurumlara hedef kitlelerine ve
potansiyel müşterilerine kurumun uzmanlıklarını düşük bütçelerle kanıtlama fırsatı
vermektedir.
David Meerman Scott’a göre, e-kitaplarda bireylerin okumak isteyecekleri bir içerik
olmalı, e-kitap, insanların okumak zorunda olup ama okumadıkları, ürün odaklı olarak
hazırlanmış, kalın ve sıkıcı beyaz kitaplara benzememelidir.(Scott, 2010:54)

Bir kurumun faaliyet gösterdiği alanla ilgili olarak bir e-kitap hazırlaması, bunu ücretsiz
ve koşulsuz olarak hedef kitleleriyle paylaşması o kuruma prestij, bilinirlik, uzman kurum imajı
ve orta/uzun vadede müşteri getirisi sağlayabilir.
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Bir kurum, e-kitap yayımlarken şu noktalara dikkat etmelidir.(Scott, 2010:56-57)

E-kitap, kurumun müşterilerinin sorunlarına çözüm getirecek şekilde
tasarlanmalıdır.


uygundur.


E-kitapta ürün ve hizmetlerden bahsedilmemelidir.
E-kitap, yatay bir formatta sunulmalıdır. Yatay tasarım, bilgisayar monitörü için
Göze hoş gelen, grafik ve görsellere yer verilmelidir.


Bir beyaz kitapta, pazarlama broşüründe veya web sayfasında kullanılan resmi
dilin aksine daha neşeli, daha sohbet havasında bir dille yazılmalıdır.


E-kitap, mutlaka ücretsiz olmalı ve asla kayıt şartı ile sunulmamalıdır.


E-kitap, 10-12 sayfalık kısa bir doküman olabileceği gibi 50-60 sayfalık uzun
dokümanlar da olabilir. Sayfa sayısı 30’u geçiyorsa birden fazla e-kitap hazırlanabilir. Bu
kitaplar bir seri halinde yayımlanabilir.


E-kitap, kolay okunur olmalıdır. Metin, eğlenceli ve heyecanlı olmalıdır.



E-kitabın tasarımı profesyonel olmalıdır.



E-kitap için özel bir web sayfası hazırlanmalıdır.


E-kitap, ciddi bir şekilde tanıtılmalıdır. Linklerle web sitesinden sunulmalı,
blogda bahsedilmeli, çalışan e-posta imzalarında kitabın linki yer almalıdır.


E-kitap hazırlanırken editör ve redaktör desteği alınmalıdır.



Kurumun hedef kitlesinin pazar sorunlarına uygun bir içerik geliştirilmelidir.

Kurumların gerçekleştirdikleri e-kitap projesine örnek olarak, Starbucks’ın
Türkiye’deki 10. yıldönümünü kutlamak amacıyla hazırladığı e-kitap gösterilebilir. Starbucks,
Türkiye’deki 10. Yılına özel bir yarışma başlatmıştır. Yarışma kapsamında, Starbucks
tüketicilerinden Starbucks ile ilgili hikayelerini paylaşmaları istenmiştir. Yarışmaya katılan
1300’den fazla hikaye arasından en beğenilen 10 hikaye, Ayşe Arman tarafından kaleme
alınmış ve bir e-kitap olarak yayımlanmıştır.( http://www.onunhikayesi.com, 1 Ekim 2014.)

8.3 Forum
Forum, internet üzerinden bilgi ve deneyim paylaşımlarının, çeşitli konularda link ve
dosyaların yer aldığı bir platformdur. Sadece belirli bir konu ile ilgili ( bilişim, sinema, spor
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vb.) içeriklerin olduğu forumlar olduğu gibi çeşitli konularda içeriklerin yer aldığı forumlar da
mevcuttur.
Forum üyeleri, bilgi edinmek istedikleri konular hakkında bir başlık açarak ya da var
olan bir konu başlığı üzerinden soru sorabilmekte ve diğer üyelerden yanıt alabilmektedirler.
Forumlarda kullanıcılar; kurumlar, ürünler ve markalar hakkında da yoğun bir bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunmaktadırlar. Kurumlar, kendileri hakkında yorumların yer aldığı ve
kurumun faaliyet alanlarıyla ilgili olan forumları düzenli olarak takip etmeli ve gerektiğinde
foruma katılarak kullanıcılara bilgi vermeli ve açıklamalarda bulunmalıdırlar.(Mavnacıoğlu,
2015:35)
Forum ortamları, olumsuz ağızdan ağıza yayılmanın büyük çapta yayılabileceği ya da
ağızdan ağıza yayılmanın büyük bir avantaja dönüşebileceği mecralardır. (Silverman,
2007:128)

8.4 Podcast
Podcast, Yeni Oxford Amerikan Sözlüğü’nde, “Radyo yayını ya da benzer bir
programın internetten çekilebilir ve kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini
sağlayan sayısal (dijital) kayıt” olarak tanımlanmaktadır.
( http://www.turkcebilgi.com/podcasting/ansiklopedi, 10 Ağustos 2011.)
Podcast adı, Apple firmasının Ipod cihazından gelmektedir. Podcastin işleyişine benzer
bir şekilde oluşturulmuş video içeriklerinin paylaşıma hazır hale getirilmesi de “vodcast” olarak
tanımlanmaktadır.
Podcast, erişim ve içerik üretimi açısından kullanımı en kolay olan araçlardan birisidir.
Temel bilgisayar bilgisi, mikrofon, internet ve içerik bir podcast oluşturulması için yeterlidir.
Bireyler, ilgi alanları ile ilgili podcastlere rahatlıkla erişerek, bilgisayarlarına, MP3
oynatıcılarına kaydederek, podcastleri, zaman ve mekana bağlı olmaksızın istedikleri her an,
her yerde dinleyebilmekte ve izleyebilmektedirler.
Podcast,
şu
amaçlar
için
kullanılmaktadır:
learningtalks.com/2006/07/03/podcasting-nedir, 5 Eylül 2008.)

(http://e-



Bilgilendirici içeriklerin dağıtımı,



Endüstriyel ya da örgütsel bilgilerin, haberlerin yayınlanması,



Müzik ya da video klip yayını,



Çocuklar ya da görme engelliler için hikaye ya da kitapların sesli versiyonlarının
yayınlanması,



Eğitim amaçlı içeriklerin dağıtımı.
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Podcast kullanan kurumların ürettikleri içerikler, hedef kitlelerin mobil cihazlarına ve
bilgisayarlarına indirilebilmektedir. Podcast kullanıcıları, istedikleri an kurumların ürettiği
içeriklere erişebilmektedirler.

8.5 RSS
RSS, çeşitli internet siteleri tarafından yayınlanan haber vb. içeriğin tek bir ortamdan
topluca izlenebilmesine olanak sağlayan bir içerik besleme yöntemidir. RSS, Real Simple
Syndication, RDF Site Summary veya Rich Site Summary (Zengin Site Özeti) kelimelerinin
baş harflerinden oluşan kısaltmadır.( http://www.rssnedir.com, 10 Ekim 2008.)
RSS, abonelik sistemiyle çalışmaktadır. İnternet kullanıcıları, takip etmek istedikleri
kurumların içeriklerine ücretsiz olarak abone olabilmektedir.
RSS, e-posta ile benzerlikler gösterse de, kullanıcılara içerik kontrolü imkanı
sağlamaktadır. Kullanıcılar, kendilerine ulaşmasını istedikleri içeriği seçebilmektedirler.
Ayrıca RSS sayesinde kullanıcılar, tüm içeriği okumak zorunda kalmazlar. Sadece başlıklara
göz atılarak içerikler anlaşılabilir. (Güçdemir, 2010:100-101)
Kurumların RSS kullanarak hedef kitle ile iletişim kurması ve iletişim kurulduktan
sonra düzenli, güncel ve zengin içeriklerin hedef kitle ile paylaşılarak bu iletişimin
sürdürülmesi, kurumsal iletişim açısından büyük önem taşımaktadır.

8.6 Lokasyon Bazlı Uygulamalar
Lokasyon bazlı uygulamalar, kullanıcıların bulundukları konuma, bölgeye göre bildirim
yapabilmelerini, bulundukları mekanların konumunu ve mekan bilgilerini paylaşabilmelerini
sağlayan platformlardır. Dünya’da en yaygın olarak kullanılan lokasyon bazlı uygulama
Foursquare’dir.
Yeni şube/mağaza açılışlarını duyurmak, festival, konser gibi sponsor olunan
etkinliklere katılım sağlamak, yeni ürün ve hizmetleri tanıtmak amacıyla lokasyon bazlı
uygulamalar kullanılabilmektedir. Kurumlar, lokasyon bazlı uygulamaları kullanarak;
tüketicilere hediye çekleri, indirim kuponları ve çeşitli hediyeler vermektedir.
Lokasyon bazlı uygulamalar, mobil cihazlar üzerinden de yoğun olarak
kullanılmaktadır. Hareket halinde olan tüketiciye mobil mecrada erişmek isteyen kurumlar, bu
tür uygulamaları kullanabilir.

8.7 Sanal Dünyalar
Sanal dünyalar, bireylere gerçek ve günlük yaşamlarından farklı bir yaşam deneyimleme
fırsatı sunmaktadır. Kurumlar, sanal dünyalarda yer alarak, hedef kitlelerine kurumu kapsamlı
olarak tanıtma ve onlarla iletişim kurma fırsatını elde ederler.
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Dünya’da en yaygın kullanılan sanal dünya uygulaması Second Life’tır. Türkiye’den
Vestel, Garanti Emeklilik, Remax, Tekfen ve Rixos Hotelleri gibi kurumlar Second Life’ta yer
almaktadırlar.
(http://www.slturkiye.com/haber/56/bthaber-dergisi-internetten-sonra-hayatvar-mi.html, 10 Temmuz 2011.)
Türkiye’de Second Life’ın dışında faaliyet gösteren Sanalika ve Yogurtistan gibi sanal
dünya uygulamaları da mevcuttur.
Oyun Stüdyosu Pazarlama Yöneticisi Semin Özmoralı, “markalı sanal dünya
mekanları”nın tüketicilerle sürekli ve yaratıcı bir şekilde iletişim halinde kalmak isteyen
markalar için etkili bir seçenek olduğunu belirtmektedir.(Özyıldırım, 2010:27)

Şekil 10 Second Life
institute#!projelerimiz, 1 Ekim 2014.)

Vestel

Adası

(http://elifsen.wix.com/brand-

Vestel, Second Life’a katılan ilk Türk markasıdır. Vestel, Second Life içerisinde
oluşturduğu “Vestel Adası”nda ürünlerini tanıtmakta ve Second Life kullanıcılarına yönelik
eğlenceli
aktiviteler
düzenlemektedir.
(http://www.turkinternet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=18429, 1 Mart 2014.)

Kurumlar, mevcut sanal dünyalarda yer aldıkları gibi sadece kuruma ait, kurumun hedef
kitlesine yönelik özel olarak tasarlanmış sanal dünyalar da oluşturabilmektedirler. Türkiye’de
bu tür kullanımın örneği olarak BoschWorld projesi hayata geçirilmiştir.
Bosch’un hedef kitlesine ve potansiyel müşterilerine yönelik olarak hazırladığı Bosch
World’de internet kullanıcıları, Bosch markalı ürünlerle döşenmiş sanal evlerin sahibi
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olmaktadırlar. Uygulamada, bu evlerde yer alan ürünlerle ilgili reklam filmleri ve tanıtıcı
bilgiler yer almaktadır. (http://www.adinteractive.com.tr/AdNews/AdNews200804.html, 1
Haziran 2011.)

8.8 Sosyal İmleme/ Etiketleme
Sosyal imleme/etiketleme araçları, internet kullanıcılarına internet sayfalarını saklama,
organize etme ve site kullanıcılarının eklediği sayfalar arasında arama yapabilme gibi imkanlar
sunmaktadır. (http://www.istegenc.com.tr/content/teknoloji/article.asp?lngArticleID=4367, 15
Ağustos 2011)
Sosyal imleme/etiketleme araçları, internet kullanıcılarına; kendi haber arşivlerini,
favori listelerini oluşturma ve haberleri paylaşma olanağı vermektedir. Kurumlar, web
sitelerinde ve kurumsal bloglarında sosyal imleme/etiketleme araçlarını kullanarak,
haberlerinin, basın bültenlerinin internet kullanıcıları arasında paylaşılmasına ve
arşivlenmesine olanak sağlamaktadır.
İnternet Pazarlama Uzmanı Michael Fleisher, kurumların sosyal etiketleme yaparken şu
noktalara dikkat etmeleri gerektiğini belirtmiştir: (Erman, 2009:60)


İçerik, mutlaka birilerine değer katmalı ya da benzersiz olmalıdır,


Etiketleme, kolay bir hale getirilmelidir. web sitesinde paylaşılması istenen
içeriğin yakınlarında sosyal etiketleme işareti mutlaka yer almalıdır,

İletişim desteklenmelidir. Sosyal etiketleme işaretinin yanında “Bunu paylaş”
veya “Bizi işaretleyin” gibi cümleler yer almalıdır.
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Uygulama;

-Öğrenciler, ilgi duydukları bir alanda kişisel blog oluşturmalı ve en az dört hafta
boyunca düzenli içerik paylaşmalıdır.
-İki forum sitesi detaylı olarak incelenmelidir.
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Uygulama Soruları;

-Hangi alanda kişisel blog oluşturdunuz ve ne tür içerikler paylaştınız? Blogunuzda
paylaştığınız içeriklere yönelik olarak nasıl geribildirimler aldınız?
- İncelediğiniz forum sitelerinde hangi noktalar dikkatinizi çekti?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm kapsamında; blog ve alt kategorileri olan temasal blog, kişisel blog ve
topluluk blogu incelenmiştir. Blogların özellikleri ve kullanım amaçları işlenmiştir. E-kitap,
RSS, sosyal imleme/etiketleme, sanal dünyalar, podcast, forum ve lokasyon bazlı uygulamalar
örnekler eşliğinde detaylı olarak incelenmiştir. Bu uygulamaların kullanım amaçları ve
kullanım sırasında dikkat edilecek noktalar anlatılmıştır.

Bölüm Soruları
1. “________________, olumsuz ağızdan ağıza yayılmanın büyük çapta yayılabileceği
ya da ağızdan ağıza yayılmanın büyük bir avantaja dönüşebileceği mecralardır.”
İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Blog
B) Sosyal ağ
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C) Forum
D) Sanal dünya
E) RSS
2. “_________, radyo yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve kişisel
ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal (dijital) kayıt.”
İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) RSS
B) Vlog
C) Wiki
D) Blog
E) Podcast
3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal imleme/etiketleme yapılırken dikkat edilmesi gereken
noktalar arasında yer almaz?
A) İçerik, mutlaka birilerine değer katmalı ya da benzersiz olmalıdır
B) Etiketleme, kolay bir hale getirilmelidir
C) Web sitesinde paylaşılması istenen içeriğin yakınlarında sosyal etiketleme işareti
mutlaka yer almalıdır
D) İnsanların sosyal imleme/etiketleme yapmasını zorunlu kılacak düzenlemeler
yapılmalıdır.
E) Sosyal etiketleme işaretinin yanında “Bunu paylaş” veya “Bizi işaretleyin” gibi
cümleler yer almalıdır.
4. “______________, bireylere gerçek ve günlük yaşamlarından farklı bir yaşam
deneyimleme fırsatı sunmaktadır. Kurumlar, bu platformda yer alarak, hedef
kitlelerine kurumu kapsamlı olarak tanıtma ve onlarla iletişim kurma fırsatını elde
ederler.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Mikro blog
B) Sanal dünyalar
C) Advergame
D) Wiki
E) RSS
5. Aşağıdaki kavramlardan hangisi blog ile ilişkili değildir?
A) Aplikasyon
B) Blogger
C) Tumblr
D) Blogosfer
E) Wordpress

6. Aşağıdakilerden hangisi e-kitap yayınlanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan
değildir?
A) Göze hoş gelen, grafik ve görsellere yer verilmelidir
B) E-kitap, mutlaka ücretsiz olmalı ve asla kayıt şartı ile sunulmamalıdır
C) E-kitabın tasarımı profesyonel olmalıdır
D) E-kitap belirli bir ücret karşılığı paylaşılmalıdır
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E) E-kitap hazırlanırken editör ve redaktör desteği alınmalıdır
7. Aşağıdakilerden uygulamalardan hangisi abonelik sistemi ile çalışmaktadır?
A) Forum
B) E-kitap
C) RSS
D) Mikro blog
E) Viral yayılma
8. “Çeşitli konularda ya da benzer konularda yazan blog yazarları, kapsamlı bir şekilde
oluşturulmuş bloglar aracılığıyla tek bir blog üzerinden içerik üretmektedirler. Blog
yazarları, blogun diğer yazarlarının yazılarına link vermekte, o yazılara yorum
yapmakta ve o yazıları oylamaktadırlar.” Tanımı yapılan bu blog türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kişisel blog
B) Temasal blog
C) Kurumsal blog
D) Kurum içi blog
E) Topluluk bloğu
9. Aşağıdakilerden hangisi lokasyon bazlı uygulamanın kullanım amaçları arasında yer
almaz?
A) Yeni şube/mağaza açılışlarını duyurmak
B) E-ticaret yapmak
C) Yeni ürün ve hizmetleri tanıtmak
D) Sponsor olunan etkinliklere katılım sağlamak
E) Hediye çekleri, indirim kuponları dağıtmak
10. “________________, kurumlara hedef kitlelerine ve potansiyel müşterilerine kurumun
uzmanlıklarını düşük bütçelerle kanıtlama fırsatı vermektedir.” İfadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Podcast
B) Sanal dünyalar
C) Blog
D) Elektronik kitap uygulamaları
E) Sosyal ağ
YANITLAR: 1-C 2-E 3-D 4-B 5-A 6-D 7-C 8-E 9-B 10-D
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9.

ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ ARAÇLARI 3

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1

İçerik Paylaşım Araçları
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9.1.1 Doküman Paylaşımı
9.1.2 Video Paylaşımı
9.1.3 Fotoğraf Paylaşımı
9.2 Sosyal Oyun
9.3 Wiki
9.4 Kurumsal Blog
9.4.1 Kurum İçi Blog
9.4.2 Proje Blogu
9.4.3 Çalışan Blogları
9.4.4 CEO Blogu/Yönetici Blogu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Video paylaşım servislerini ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

2.
İnternet üzerinde yer alan sözlükleri hangi amaçlar doğrultusunda ve ne sıklıkla
kullanıyorsunuz?
3.
Daha önce bir kurumun blogunu (kurumsal blog) ziyaret ettiniz mi? Ziyaret
ettiyseniz hangi noktalar dikkatinizi çekti?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

İçerik Paylaşım Araçları

İçerik paylaşım
araçlarının kullanım
alanlarını ve kullanım
amaçlarını öğrenmek.
(Doküman paylaşım,
video paylaşım ve
fotoğraf paylaşım)

Literatürde yer alan
bilgilerden
faydalanılacaktır,
istatistikler ve çeşitli
örnekler paylaşılacaktır.

Sosyal Oyun, Wiki

Sosyal oyun ve Wiki
uygulamalarının kullanım
alanlarını ve kullanım
amaçlarını öğrenmek.

Literatürde yer alan
bilgilerden
faydalanılacaktır ve çeşitli
örnekler paylaşılacaktır.

Kurumsal Blog

Kurumsal blog ve alt
türleri olan CEO/yönetici
blogu, kurum içi blog,
proje blogu ve çalışan
bloglarının kullanım
alanlarını ve kullanım
amaçlarını öğrenmek.

Literatürde yer alan
bilgilerden
faydalanılacaktır ve çeşitli
örnekler paylaşılacaktır.

Anahtar Kavramlar
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İçerik Paylaşım Araçları



Wiki



Sosyal Oyun



Vine



Instagram



Kurumsal Blog
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Giriş
Dersimizin 9. Haftası kapsamında; içerik paylaşım araçları ve onun alt kategorileri olan
doküman paylaşım, video paylaşım ve fotoğraf paylaşım servisleri örnekler eşliğinde
incelenecektir. Kurumların ve markaların video ve fotoğraf paylaşım servislerini kullanırken
dikkat etmeleri gereken noktalar anlatılacaktır. Online video izleme istatistikleri paylaşılacaktır.
Sosyal oyun uygulamaları, bu uygulamaların markalara sağladığı yararlar, örnekler eşliğinde
açıklanacaktır. Wiki kavramı işlenecektir. Kurumsal blog ve alt türleri olan CEO/yönetici
blogu, kurum içi blog, proje blogu ve çalışan blogları detaylı olarak, örnekler eşliğinde
incelenecektir. Kurumsal blog ve alt türlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar
irdelenecektir.

9. ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ ARAÇLARI 3
9.1

İçerik Paylaşım Araçları

Sosyal medya uygulamaları, kurumlara ve internet kullanıcılarına; müzik, video,
doküman ve görseller gibi içerikleri paylaşma imkanı sunmaktadır.
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Çevrimiçi (online) içerik; grafikler, fotoğraflar, kelimeler, video ve animasyonlar ve
bunların web bağlantıları, web sayfaları, dijital dosyalar, belgeler veya belgeleri gösteren
klasörleri tanımlamaktadır. (http://ciprsm.wikispaces.com/Definitions, 3 Ağustos 2011.)
İçerik paylaşım araçları kullanılarak, internet kullanıcıları tarafından oluşturulmuş
içerikler, sosyal medya platformlarında yer alabilir ve bu platformlarda diğer kullanıcılarla
paylaşılabilir. Sosyal medya platformlarının, içerik üretme ve içerik paylaşımına imkan veren
özellikleri her geçen gün hızla gelişmektedir. İçerik paylaşım araçları, doküman paylaşımı,
fotoğraf paylaşımı ve video paylaşımı kategorileri altında incelenebilir.

9.1.1 Doküman Paylaşımı
Doküman paylaşımı, değişik formatlardaki her türlü yazılı belgenin, sunumun, görselin
çeşitli doküman paylaşımı servisleri aracılığıyla çevrimiçi ortamda, diğer kullanıcıların
kullanımına sunulmasıdır.
Kullanıcılar; Slideshare, Scribd gibi çeşitli paylaşım servislerinde sunulan dokümanları,
bilgisayarlarına kaydedebilmekte, bu sunumlarla ilgili yorum yazabilmekte ve bu sunumları
istedikleri kişiye e-posta ile gönderebilmektedirler.
Kurumlar; yıllık faaliyet raporu, basın bülteni, kurum dergisi, haber bülteni gibi
kurumsal dokümanlarını, doküman paylaşım servislerinde ya da kurumun kendisine ait
doküman paylaşım sitelerinde paylaşarak hedef kitlelerine ulaştırmaktadırlar.

9.1.2 Video Paylaşımı
Video paylaşımı, internet kullanıcılarının kendi oluşturdukları videoları veya başka
kullanıcılar tarafından oluşturulmuş videoları paylaşım servislerine yükleyip diğer
kullanıcılarla paylaşmalarını sağlar. İnternet kullanıcıları, sosyal medya platformlarında yoğun
bir biçimde video izlemekte ve bu videoları yakın çevreleriyle paylaşmakta, bu videolara yorum
yazmakta ve bu videoları oylamaktadırlar.
Dijital mecra ölçümleme şirketi Comscore’un elde ettiği online video izleme verilerine
göre, Türkiye, Avrupa’da Almanya’dan sonra en çok online video izleyen ikinci ülkedir.
(http://sosyalmedya.co/turkiye-avrupanin-en-cok-video-izleyen-ikinci-ulkesi,
4
Ağustos
2011.)

Türkiye’de online video izleme oranlarının bu derece yüksek oluşunu kurumlar, fırsata
çevirmelidirler. Sosyal medya stratejisine ve iletişim hedeflerine uygun olarak, videolar
hazırlanmalı ve bu videolar sosyal medya platformlarında paylaşılmalıdır.
Online video izleme istatistikleri şu şekildedir: (http://www.digitalage.com.tr/onlinevideo-istatistikleri, 5 Ekim 2014.)


YouTube’un ayda 1 milyardan fazla tekil ziyaretçisi vardır.
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Cisco’ya göre 2017’de global internet trafiğinin yüzde 69’u video olacaktır.



YouTube’daki videoların yüzde 40’ı mobil cihazlardan gelmektedir.

Tüketicilerin yüzde 85’i video izleyerek satın almanın daha etkili olduğunu
düşünmektedir.




Kullanıcıların yüzde 46’sı Facebook’ta video paylaşmaktadır.

35-44 yaş aralığındaki Türk kullanıcılar, her video için ortalama 5 dakika
harcamaktadır.




15-24 yaş aralığındaki Türk kullanıcılar, her ziyaret başına ortalama 8,3 video

izlemektedir.


15-24 yaş aralığındaki Türk kadın kullanıcılar, 3,4 milyar dakika video

izlemektedir.


15-24 yaş aralığındaki Türk erkek kullanıcılar 9,5 milyar dakika video

izlemektedir.
Türk kullanıcıların yüzde 27’si interneti sadece video aramak amacıyla
kullanmaktadır.


Pazarlamacıların yüzde 52’si video ile gerçekleştirdikleri yatırımlara iyi dönüş
aldıklarını belirtmektedirler.


Kurumlar; Youtube, Vimeo, Dailymotion gibi video paylaşım servislerinde kuruma ait
bir kanal oluşturarak, kurumsal tanıtım filmlerini, reklam filmlerini, basın toplantılarını, kurum
yöneticilerinin röportajlarını, kurumla ilgili çıkmış TV haberlerini, kurumun sponsor olduğu
etkinliklerin videolarını hedef kitleyle paylaşabilirler.
Kurumlar, video oluştururken ve paylaşırken telif haklarına, etik kurallara uygun
davranmalıdırlar. Kurumlar hakkında olumsuz viral yayılımlar, ağırlıklı olarak video paylaşımı
üzerinden gerçekleştiği için kurumlar, böyle bir sorunu önlemek adına video paylaşım
servislerini düzenli olarak takip etmelidirler.

Kurumlar, kurumsal video kanalı oluşturmanın yanı sıra kısa süreli videolar
hazırlayarak özellikle Vine ve Instagram servislerinde paylaşmaktadırlar. Vine ve Instagram
servislerinin kullanım oranlarının artması sonucu kurumlar, bu iki servisi kullanmaya
başlamıştır. Vine’da 6 saniyelik videolar paylaşılabilirken, Instagram’da ise 14 saniyelik
videolar paylaşılabilmektedir. Kısa süreli video içeriklerinde stop motion tekniği de
kullanılabilmektedir. Kurumlar, düşük bütçeler ile kolayca video hazırlayıp Vine ve Instagram
servislerinde paylaşabilmektedirler. (Mavnacıoğlu, 2015:40)
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Kurumlar,
Vine’ı
şu
amaçlar
için
(http://webrazzi.com/2013/08/24/vine-marka-kullanimi, 1 Haziran 2014.)


Yeni ürün tanıtımı,



İndirim kampanyaları,



Ürün kullanım tanıtımları,



Dizi ve film fragmanları tanıtımı,



Çalışanların ve çalışma ortamının tanıtımı,



Etkinlik tanıtımı,



Özel günler,



Yarışmalar.

kullanmaktadırlar:

9.1.3 Fotoğraf Paylaşımı
Fotoğraf paylaşımı, fotoğraf ve görsellerin, paylaşım servislerine yüklenerek, çevrimiçi
ortamda sunulmasına imkan tanır. Kurumlar, Flickr, Picasa, Instagram gibi fotoğraf paylaşım
servislerinde; düzenlenen basın toplantılarının, kurum gezilerinin, sponsor olunan etkinliklerin,
ürünlerin ve mağazaların fotoğraflarını paylaşabilirler. Kurumlar, bu paylaşımları
gerçekleştirirken kullandıkları fotoğraflarla ilgili telif haklarına dikkat etmelidirler.
Mobil cihaz kullanımının özellikle de akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla
birlikte Instagram kullanımında büyük bir artış meydana gelmiştir. Çeşitli filtreler aracılığıyla
fotoğrafların düzenlenebilmesi gibi özellikler Instagram’a olan ilgiyi artışmıştır. Kurumlar, bu
ilgiyi kendilerine çekebilmek için çeşitli projelerle Instagram’da yer almaya başlamışlardır.
(Mavnacıoğlu,2015:42)

Instagram kullanımına Filli Boya’nın “Renk Avcıları” kampanyası örnek olarak
gösterilebilir. Türkiye’de dört mevsimi konu alan kampanyada, Filli Boya’nın takipçileri
tarafından #RenkAvcıları ve #FilliBoya hashtagleri ile paylaşılan fotoğraflar galeride yer
almıştır. Fotoğrafların üzerine tıklandığında kaç beğeni aldığı, yapılan yorumlar, kullanılan
filtre ve fotoğrafta yer alan renklerin Filli Boya kartelasındaki karşılıkları görüntülenmiştir.
(http://www.dijitalajanslar.com/filli-boya-instagram-kampanyasi-renkavcilari, 5 Aralık 2014.)
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Şekil 11 Filli Boya Instagram Kampanyası Renk Avcıları

9.2 Sosyal Oyun
Oyun geliştirici Noel Llopis’e göre sosyal oyun, eşzamanlı olmayan, kullanıcının
arkadaşlarıyla etkileşim içerisinde olduğu, genellikle ücretsiz oyunlardır.
(http://sosyalmedya.co/sosyal-oyun-nedir, 20 Temmuz 2011.)
Sosyal ağlar üzerinden oynanması, ücretsiz olması, etkileşime açık olması, ekstra bir
program kurulumuna gerek duyulmaması, mobil cihazlar üzerinden de oynanabilmesi,
kullanıcıların birbirini tanıması ve birbirlerine oyunu önermeleri gibi nedenlerden dolayı sosyal
oyunlar, internet kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir.
Dünya’da Facebook kullanıcılarının yüzde 50’si Facebook üzerinden sosyal oyun
oynarken Türkiye’de ise Facebook kullanıcılarının yüzde 70’i sosyal oyun oynamaktadır.
(http://www.marjinal.com.tr/detay.asp?hid=8426&mus=peakgames, 31 Ağustos 2011.)
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Sosyal oyunlarda kullanıcılar arasındaki etkileşim sürekli olarak ön plandadır.
Kullanıcılar, diğer kullanıcıların oyundaki seviyelerini görebilmektedir. Oyunda ilerleyebilmek
için kullanıcılar, birbirlerine yardım etmekte ve oyunda işbirliği yapmaktadırlar.

Sosyal oyunların internet üzerinde yayılmasıyla birlikte ürün veya marka hakkında
iletilmek istenen mesaj, geniş kitlelere, düşük bir maliyetle ulaşabilmektedir. Oyunlar içerisine
yerleştirilen arkadaşına tavsiye et gibi mekanizmalarla da viral bir etki oluşmaktadır. Yapılan
araştırmalara göre, oyuncuların %90’ı arkadaşlarından gelen oyun teklifini kabul ederek,
oyunu oynamakta ve aldığı puanları diğerleriyle paylaşmaktadır. Sosyal oyunlar içerisindeki
başarılı kampanyalarda oyuncuların %70’inin markalara karşı tutumlarının olumlu olduğu
belirlenmiştir.
(http://www.webrazzi.com/2011/06/20/oyun-ici-reklam-uygulamalari,
2
Ağustos 2011.)
Kurumlar, sosyal oyunlara sponsor olarak, oyun içinde reklam oluşturarak veya oyun
içine ürün yerleştrme gerçekleştirerek, kullanıcılarla etkileşim içine girmiş olurlar.

Şekil 12 Sosyal Oyunlarda Marka Kullanım Örneği
(http://www.webrazzi.com/2011/06/20/oyun-ici-reklam-uygulamalari, 2 Ağustos 2011.)

9.3 Wiki
Wiki, GNU Özgür Belgeleme Lisansı altında kullanıcıların yeni sayfa oluşturmasına,
sayfalarda düzenlemeler yapmasına ve bu sayfaları birbirine bağlamasına olanak sağlayan bir
yazılımdır. (http://sorular.wikia.com/wiki/Wiki_nedir, 13 Ağustos 2011.)
En çok bilinen wikilere örnek olarak; Dünya’dan Wikipedia’yı, Türkiye’den de Ekşi
Sözlük’ü gösterebiliriz.
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Wikiler’de şunlar yapılabilmektedir: ((http://sorular.wikia.com/wiki/Wiki_nedir, 13
Ağustos 2011.)



Gruplar, wiki sayesinde kolayca büyük dokümanlar oluşturabilir,


Diff özelliği sayesinde sayfanın önceki sürümleri görülebilir ve böylelikle
belgeler arasındaki sürüm farklılıkları takip edilebilir,

Sayfalar arasındaki bağlantılar ve sayfa biçimleri, sistem tarafından otomatik
olarak yapılandırılacağından, bilgiye erişim ve bilgi belgeleme son derece kolaydır.
David Scott, bir kurumun uzmanı olduğu alan hakkında Wikipedia’da bir madde
oluşturmasının son derece değerli sonuçlar verebileceğini belirtmektedir. (Scott,2009:108)
Wikilerde editör mekanizması mevcut olsa da bu mekanizma, her zaman sağlıklı bir
şekilde işlememektedir. Bu nedenle wikilerde kurumlar hakkında asılsız iddialar, kurumun
itibarını sarsıcı, kuruma zarar verici içerikler yer alabilmektedir. Bu tür durumlarla
karşılaşmamak için kurumlar, wikileri düzenli olarak takip etmeli ve bu tür kuruma zarar verici
içeriklerle karşılaşıldığında, bu içeriklerin düzeltilmesi veya kaldırılması için gerekli
girişimlerde bulunmalıdırlar. (Mavnacıoğlu,2015:73)

9.4 Kurumsal Blog
Kurumsal bloglar, kurumların iş ve iletişim stratejileri doğrultusunda kullanılan bir
kurumsal iletişim aracı konumuna gelmiştir. Kurumsal bloglar, diğer iletişim araçlarıyla
senkronize çalışabilen, isteğe göre biçimlendirilebilen ve aynı anda çeşitli unsurları bünyesinde
barındıran bir kurumsal iletişim aracıdır. (Mavnacıoğlu, 2015:122)
Kurumsal blog, diğer iletişim araçlarında var olan iletişim özelliklerine sahip olmakla
beraber, diğer iletişim araçlarını özellikle de sosyal medya araçlarını koordine edebilme
özelliğine de sahiptir. Kurumsal blog, projelerin iletişim stratejilerinde; kampanyanın
özelliklerine, amaçlarına ve hedef kitlesine göre ana iletişim kanalı ya da destekleyici iletişim
kanalı olarak konumlandırılabilmektedir.
Kurumsal blog kullanımının kurumlara şu yararları sağlamaktadır: (Mavnacıoğlu,
2015:127-143)

sağlama,

Kurumları, konuşmaların ve diyalogların içine dahil etme, iletişimin sürekliliğini



Kriz anında ve kriz iletişiminde kullanılabilme,



Etkin bir geri bildirim mekanizması sunma,



Hedef kitlenin ve tüketicilerin kuruma karşı olan güvenini ve bağlığını artırma,
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Hedef kitleyi ve müşterileri kurum elçisi haline getirme,



Kurumun kendi topluluğunu oluşturmasına olanak sağlama,



Aday çalışanlar ve tedarikçiler nezdinde kurumun imajını arttırma,



Hedef kitlenin istek, beklenti ve şikayetlerini öğrenme,


Medya ilişkilerini destekleme ve çeşitlendirme kurumun uzmanlığını, vizyonunu
ve tecrübesini ortaya koyma,


Kurumla ilgili gelişmeleri/detayları birincil kaynaktan aktarma,



Kurumun ilgilendiği/faaliyet gösterdiği spesifik alanlarla ilgili blog oluşturma,



Düşük bütçelerle yüksek oranda geri dönüş sağlama,



Kuruma erişimi kolaylaştırma ve kurumun web’de görünürlüğünü arttırma,



Kurumun ve çalışanların insani yüzünü gösterme,



Ürünlerin ve hizmetlerin ortaya çıkış ve gelişim sürecini paylaşma,



Web sitesinden farklı bir şekilde konumlandırma,


Çalışanların motivasyonunu artırma, iç iletişimi güçlendirme, çalışanların
görüşlerini ve seslerini duyurma.
Kurumsal blogların olumsuz yönleri ise şunlardır: (Mavnacıoğlu, 2015:143-145)


Asılsız iddiaların yayılabilmesi,



Müşteri şikayet ve tepkilerinin boykot/karalama kampanyasına dönüşmesi,



Kurumun zayıf yönlerinin ve gizli bilgilerinin ortaya çıkabilmesi.

Dünya’nın en büyük online alışveriş platformu eBay bünyesinde faaliyet gösteren Gitti
Gidiyor’un kurumsal bir blogu mevcuttur. Blog, “Gitti Gidiyor’da Neler Oluyor?” başlığıyla
yayımlanmaktadır. (http://blog.gittigidiyor.com, 19 Temmuz 2011.)
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Şekil 13 Gitti Gidiyor Blog
Blogda yazı yazan çalışanlar, fotoğrafları ve unvanlarıyla beraber blogda yer
almaktadırlar. Blogda internet ile ilgili, Gitti Gidiyor’daki gelişmeler ile ilgili ve müşterileri
bilgilendirici türde içerikler yer almaktadır.
Amaca göre çok çeşitli, farklı bloglar oluşturulabilse de genel olarak şu blog türleri
yoğun olarak kullanılmaktadır: Kurum içi blog, proje blogu, çalışan blogu ve CEO/Yönetici
blogu.

9.4.1 Kurum İçi Blog
Blogların sahip oldukları özellikler, kurum içi iletişim aracı olarak kullanılmalarını
sağlamaktadır. Kurum içi blog, sadece kurum çalışanlarına yönelik olarak yayınlanan ve iç
hedef kitleleri kapsayan bir kurumsal blog türüdür.
Kurum içi bloglar, intranete benzeseler de daha zengin içerik ve daha samimi yapılarıyla
intranetten ayrışmaktadırlar. İntranet, bir projede gelinen aşama, projelerde yapılacak işlerin
listesinin paylaşımı, kurumla ilgili duyurular gibi daha formel amaçlara hizmet etmektedir.
Kurum içi bloglar ise gerektiğinde intranetin işlevini görmekle beraber, çalışanların daha
samimi bir online ortamda birbirleriyle paylaşımda bulunmalarını sağlayabilmektedir.
(Mavnacıoğlu, 2015:164)
Kurum içi bloglar, genel olarak şu amaçlar doğrultusunda kullanılabilir: (Wright,
2006:125-126)


Proje yönetimi iletişimi,



İç iletişim ve pazarlama,



Fikir üretimi ve inceleme,
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Personel katılımı ve bağlantısı,



Tüm kurum genelinde proje takımları iletişimi,



İç takım ve proje iletişimi,



Yönetimsel iletişim,



Dinamik bir takım oluşturma.

9.4.2 Proje Blogu
Kurumlar, bir proje gerçekleştirirken projenin aşamalarını paylaşabilecekleri, projenin
takvimini oluşturabilecekleri, projenin arşivi niteliğini taşıyacak ve proje ekibinin
haberleşeceği bir platform olarak proje blogu oluşturabilirler.
Proje blogları, şu amaçlar doğrultusunda oluşturulabilir: (Wright, 2006:126)


Çalışanları proje gidişatı ile ilgili bilgilendirmek/ haberdar etmek,



Önemli belgeleri arşivlemek,



Tartışma noktaları oluşturmak,



Proje takımının tüm üyelerini iletişime dahil etmek.

Proje blogu, projenin çalışanları tarafından ya da proje lideri tarafından oluşturulabilir.
Projenin tüm çalışanları, bu bloga katkıda bulunup, projenin gelişimi doğrultusunda içerik
üretirler.
Proje bloglarında şu tür içerikler yer almalıdır: (Holtz, Havens, 2009:119)


Projenin kazanımları,



Proje sürecinde görülen terslikler,


bilgi talebi,

Bir sorunun üstesinden gelmek ya da yeni bir dönüm noktasına ulaşmak için



Karşılaşılan sorunların raporları,



Projeyi değiştirmek ya da ilerletmek için sunulan fikirler.
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Proje blogları özetle, yürütülen projenin başarı oranının artmasını sağlamakta, proje
çalışanlarının projeye en aktif katkıyı sunmalarını sağlamakta ve proje üyeleri arasındaki
iletişimi sürekli hale getirmektedir.

9.4.3 Çalışan Blogları
Kurum çalışanları, çalıştıkları kurum ve sektör hakkında blog oluşturabilmektedirler.
Çalışanlar, bloglarında kendi özel yaşamlarını yansıttıkları gibi, kurumda görev yaptıkları
alanla ilgili, uzmanı oldukları alanla ilgili paylaşımlarda bulunabilir ve kurumla ilgili
gelişmeleri takipçilerine aktarabilirler. Bazı kurumlar, çalışanlarının kurum hakkında blog
oluşturmasını yasaklarken, bazı kurumlar ise çalışanlarının blog oluşturmasını teşvik
etmektedir. (Mavnacıoğlu, 2015:167)
Frederick Wacka’ya göre çalışanlar şu nedenlerle blog oluşturmaktadırlar: (Görpe,
2007:176-177)


Uzmanlık: Çalışanın bir fikir lideri olarak konumlanması.



Fikirleri test etme: Blogların konuşma tarzı, informel yapısı ve geri bildirim

alma özelliği, fikirlerin ilgi görüp görmediğini test etmeye yardımcı olur.


İlişkileri kişiselleştirme: Çalışan blogları, diğer çalışanlar ve müşteriler,

hissedarlar gibi önemli hedef kitlelerle ilişkileri kişiselleştirebilir.
Şeffaflığı, açık iletişimi ve hedef kitle ile samimiyete dayalı ilişki kurulmasını
benimseyen kurumlar, bu doğrultuda çalışanlarının blog oluşturmasına karşı çıkmamakta,
aksine onları blog oluşturmaları konusunda teşvik etmektedirler. Bu teşvik sayesinde kurum,
çalışanlarını kurumsal iletişim süreçlerinin bir parçası haline getirmekte ve kurumun bir elçisi
olmalarını sağlamaktadır.
Microsoft, Dell ve Sun gibi kurumlar, şu nedenlerle çalışanlarının blog
oluşturmalarını onaylamakta ve teşvik etmektedirler: (Görpe, 2007:177)


Çalışan blogları, müşterileri konuşmaya katılmaya davet eder,



Okuyucular sık sık geri dönerler. Bu, bir çeşit alışkanlık yaratır,


Çalışan blogları, etkilidir. Çalışanlar, faaliyetler hakkında sorularına anında ve
geniş katılımlı yanıt alabilirler,


Blog oluşturmak ücretsizdir,


Bloglar için odak küme (fokus grup) benzetmesi yapılabilir. Bu bloglarda
çalışanlar, müşterilerin isteklerini öğrenebilirler.
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Çalışanlar, kendi bloglarında etik kurallara uymalı, kurumu zor durumda bırakacak
içerikleri ve kurumun gizli bilgilerini paylaşmamalıdırlar.

9.4.4 CEO Blogu/Yönetici Blogu
Kurumun en üst düzey yöneticisi olan CEO’lar, kendilerine ait bir CEO/Yönetici blogu
oluşturabilirler. Bu tür bloglarda; yöneticinin vizyonunu, yöneticilik deneyimlerini ve
yöneticinin kurumla olan bağlarını anlatan içerikler yer almaktadır.
CEO’ların blog oluşturması; CEO’nun ve yönettiği kurumun şeffaf, iletişime açık,
vizyon sahibi ve yenilikçi olarak algılanmasına katkı sağlamaktadır. CEO blogu, zengin bir
içerikle hazırlanırsa ve düzenli olarak güncellenirse hem kurum içi hedef kitle hem de kurum
dışı hedef kitlenin takip ettiği bir iletişim kaynağı haline gelebilir.
CEO/yönetici bloglarının üç temel yararı vardır: (Sayımer, 2010:69)

Yöneticiler, blog aracılığıyla kurumsal vizyon, misyon ve kurumsal öncelikleri
güçlendirirler,

Yönetici blogları, kuruma ait haberlerin kurumun en yetkili ağzından
açıklanmasını sağlar,

Etkili bir yönetici blogu, kurum kültürünü geliştirirken olumlu eğilimleri
kuvvetlendirerek, olumsuz davranışların önüne geçebilir.
CEO/Yönetici blogu oluşturulurken, rakip firmalar hakkında küçümseyici ifadelerden
kaçınılmalıdır. CEO, kendi kurumunu zor durumda bırakacak, sorunlara yol açabilecek
içerikler oluşturmamalıdır. CEO blogunun etkili olması ve samimi, sıcak bir uslüp içermesi için
CEO’nun kendisi tarafından hazırlanmalıdır, blog, bir kurum çalışanına ya da bir ajansa
hazırlatılmamalıdır. (Mavnacıoğlu, 2015:171)
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Uygulama;
-Öğrenciler, Türkiye’den beş kurum belirleyerek, bu kurumların varsa kurumsal
bloglarını inceleyebilirler.
-Öğrenciler Wiki formatında faaliyet gösteren sözlükleri inceleyerek, bu sözlüklerde
markalar hakkında yapılan yorumları inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
- İncelediğiniz kurumsal bloglarda ne tür içerikler paylaşılmıştır, hedef kitleye ne tür
mesajlar verilmiştir?
- Wiki formatında yayın yapan sözlüklerde marklar hakkında nasıl paylaşımlar
yapılmıştır, sizce bu paylaşımların markalara nasıl etkileri olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm kapsamında; içerik paylaşım araçları ve onun alt kategorileri olan doküman
paylaşım, video paylaşım ve fotoğraf paylaşım servisleri incelenmiştir. Kurumların ve
markaların video ve fotoğraf paylaşım servislerini nasıl kullanacakları örnekler eşliğinde
açıklanmıştır. Online video izleme istatistikleri paylaşılmıştır. Sosyal oyun uygulamaları
örnekler eşliğinde açıklanmıştır. Wiki kavramı açıklanmıştır. Kurumsal blog ve alt türleri olan
CEO/yönetici blogu, kurum içi blog, proje blogu ve çalışan blogları detaylı olarak anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal oyunların kullanıcılar tarafından tercih
edilme nedenlerinden biri değildir?
A)
Sosyal ağlar üzerinden oynanması
B)
Ücretsiz olması
C)
Etkileşime açık olması
D)
Sosyal statü
E)
Mobil cihazlar üzerinden de oynanabilmesi
2.
Aşağıdakilerden hangisi CEO/yönetici bloglarının kuruma sağladığı
yararlardan biri değildir?
A)
Kuruma ait haberlerin kurumun en yetkili ağzından açıklanmasını sağlar
B)
Kurumsal vizyon, misyon ve kurumsal öncelikler güçlenir
C)
Firmanın borsa değerini yükseltir
D)
Kurum kültürünü geliştirir
E)
Olumsuz davranışların önüne geçebilir
3.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal blog türlerinden birisi değildir?
Topluluk blogu
Proje Blogu
CEO/Yönetici Blogu
Çalışan Blogu
Kurumiçi Blog

4.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarını blog oluşturmaya teşvik eden
kurumlardandır?
A)
Walmart
B)
Dell
C)
Lenovo
D)
Sony
E)
Nike
5.
yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların blog oluşturma nedenleri arasında
Çalışanın daha çok maaş alması için
Çalışanın kurumda daha hızlı yükselmesi için
Çalışanın sosyal medyada ünlü olması için
Gerektiğinde bloğu kuruma karşı kullanmak için
Çalışanı bir fikir lideri olarak konumlamak için

6.
Aşağıdakilerden hangisi proje bloglarında yer alması gereken
içeriklerden biri değildir?
A)
Projenin kazanımları
B)
Proje çalışanlarının maaş ve primleri
C)
Proje sürecinde görülen terslikler
D)
Karşılaşılan sorunların raporları
E)
Projeyi değiştirmek ya da ilerletmek için sunulan fikirler
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7.
“_________, sadece kurum çalışanlarına yönelik olarak yayınlanan ve iç
hedef kitleleri kapsayan bir kurumsal blog türüdür.” İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
Kurumiçi Blog
B)
Proje Blogu
C)
Çalışan Blogu
D)
CEO/Yönetici Blogu
E)
Temasal Blog
8.

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi blog kullanım amaçları arasında yer

A)
B)
C)
D)
E)

Fikir üretimi ve inceleme
Tüm kurum genelinde proje takımları iletişimi
Müşteri şikayetlerinin çözümü
Yönetimsel iletişim
Dinamik bir takım oluşturma

9.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal blogların olumsuz yönleri arasında yer

A)
B)
C)
D)
E)

Olumlu imaj oluşturma
Kurumla ilgili gelişmeleri/detayları birincil kaynaktan aktarma
Etkin bir geri bildirim mekanizması sunma
Hedef kitlenin istek, beklenti ve şikayetlerini öğrenme
Kurumun zayıf yönlerinin ve gizli bilgilerinin ortaya çıkabilmesi

almaz?

alır?

10.
değildir?
A)
B)
artırma
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal blogların sağladığı yararlardan biri
Kriz anında ve kriz iletişiminde kullanılabilme
Hedef kitlenin ve tüketicilerin kuruma karşı olan güvenini ve bağlığını
Kurumun kendi topluluğunu oluşturmasına olanak sağlama
Rakiplerin itibarına zarar verme
Kurumun ve çalışanların insani yüzünü gösterme

YANITLAR: 1-D 2-C 3-A 4-B 5-E 6-B 7-A 8-C 9-E 10-D
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10.

ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO)
ARAMA MOTORU PAZARLAMASI (SEM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1 Arama Motoru
10.2 Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
10.3 Arama Motoru Pazarlaması (SEM)

177

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Arama motorlarında yaptığınız aramalarda istediğiniz sonuçları almak için ne
yapıyorsunuz?
2. Arama sonuçlarında çıkan reklamlar ilginizi çekiyor mu?
3. SEO ve SEM terimlerini daha önce duydunuz mu? Bu terimler, size ne
çağrıştırıyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Arama Motoru
Optimizasyonu (SEO) ve
Arama Motoru
Pazarlaması (SEM)

Kazanım

Arama Motoru
Optimizasyonu (SEO) ve
Arama Motoru
Pazarlaması (SEM)
konularını öğrenmek.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Literatürde konu ile ilgili
yer alan bilgilerden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Arama Motoru



Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)



Arama Motoru Pazarlaması (SEM)

180

Giriş
Dersimizin 10. Haftasında Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ve Arama Motoru
Pazarlaması (SEM) konuları detaylı olarak ele alınacaktır. Arama Motoru Optimizasyonu
(SEO) ve Arama Motoru Pazarlaması (SEM) konularının kurumlara sağladığı yararlar ve dikkat
edilmesi gereken noktalar ortaya konulacaktır.
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10.ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO)
ARAMA MOTORUPAZARLAMASI (SEM)
10.1 Arama Motoru
Arama motorları, internet kullanıcıları ve tüketiciler için sanal ortamda ve sosyal
medyada yola çıkış noktasıdır, yol göstericidir. Fast Company yazarı Clive Thompson, arama
motorlarının önemini şöyle ifade etmektedir: “Google, bir arama motoru değil, bir itibar
yönetim sistemidir.” (Bennis, vd., 2010:32) Kurumun adı arama motorunda arandığı anda,
kurumla ilgili tüm içerik -kurum oluştursun ya da oluşturmasın- tüketicinin karşısına
çıkmaktadır. Kurumu en doğru şekilde yansıtan içeriğin arama motoru sonuçlarında ilk
sıralarda yer alması için, kurumların kontrolünde içerik yönetimi gerçekleştirilmelidir.
Arama Motorları, internette yer alan sitelerin yazılar, dosyalar, videolar, resimler vb.
gibi içeriklere göre kayıt altına alınarak arşivlendiği, listelendiği ve kullanıcıların yapmış
olduğu arama sorgularına en hızlı ve en doğru şekilde sonuç vermeyi amaçlayan yazılımlar ve
web siteleridir. Arama motorları, kendi kıstaslarına göre oluşturduğu bot ve
crawlers yazılımları ile internet üzerinde gezinerek belli kurallar çerçevesinde kendi arşivlerini
oluştururlar.
(http://semsector.com/arama-motoru-nedir-nasil-calisir, 5 Haziran 2015.)
Genel olarak gelişmiş arama motorlarının işleyiş şeması
(http://semsector.com/arama-motoru-nedir-nasil-calisir, 5 Haziran 2015.)

şu

şekildedir:



Crawling: Bilgilere ulaşmak için belli izleri linkleri takip eder.



Indexing: Ne tür bilgilerin ve içeriğin hangi sitlerde olduğunu kaydeder.


Ranking: Hangi bilgilerin ve içeriklerin yapılan arama sorgusu için en doğru
sonuçları sağladığı sıralanır.


Displaying: Bulunan içerikler için en etkili düzenlemeyi bulur.



Serving: Sorgulamaları düzenler, içeriği bulur ve sonuçları gösterir.

Arama motorları sayesinde kullanıcılar, istedikleri içeriği ulaşabilmektedirler. Arama
motorları, kullanıcılara zaman tasarrufu sağlar. Kullanıcılar, arama motorlarını bir başlangıç
noktası olarak kullanabilirler. Kurumlar ve markalar, arama motorları sayesinde tüketicilerin
ilgi alanına girebilmektedirler. Arama motoru sonuçlarında yer almak markalar için öenm
taşımaktadır.
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10.2 Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
Online itibar yönetiminde, arama motorlarının taşıdığı önem sonucu arama
motorlarından daha iyi verim alabilmek için arama motoru optimizasyonu (SEO)
geliştirilmiştir.
Arama motoru optimizasyonu (SEO), kurumların ürün ve hizmetlerini anlatan anahtar
kelimelerde Google, Bing, Yahoo gibi arama motorlarının organik / doğal arama sonuçlarında
en üst sıralara yer alması için yapılan çalışmalarının bütününe verilen genel bir isimdir. Bir
diğer deyişle, sitelerin arama motorlarının doğal arama sonuçlarından ziyaretçi çekmek için site
içi ve site dışı olarak gerçekleştirdiği çalışmalar olarak da adlandırılabilir.
(http://lms.usak.edu.tr/bilgisayarla-gorunurluk-kazanma/internet-girisimciligiegitimi/PYE176-internet-girisimciligi-egitimi-ders-5.pdf, 1 Temmuz 2015.)
Kurumlar ve markalar, online görünürlüklerini arttırmak ve arama motoru sonuçlarında
üst sıralarda yer almak için SEO tekniklerini kullanırlar.
SEO tekniklerinde şu noktaların uygulanması gerekmektedir:
Anahtar Kelime Seçimi: Bir web sayfasını en kısa ve an açık şekilde ifade
edecek
kelime
ya
da
kelime
grubuna
anahtar
kelime
denir. (http://www.ideasoft.com.tr/konu/seo-nedir-temel-ozellikleri-nelerdir, 5 Mayıs 2015.)
Anahtar kelime seçimi, arama sonuçlarında web sayfasının görüntülenmesi açısından
önemlidir.



Özgün ve Doğru Sayfa Başlıkları Oluşturma: Başlık etiketi (title), hem
kullanıcılara hem de arama motorlarına belirli bir sayfanın konusunun ne olduğunu belirtir.
İdeal olarak sitedeki her sayfa için özgün bir başlık oluşturulmalıdır. Sayfa içeriği doğru olarak
tanımlanmalıdır. Her sayfa için başlık etiketleri oluşturulmalıdır. Kısa ancak tanımlayıcı
başlıklar
kullanılmalıdır.(www.google.com/tr//intl/tr/webmasters/docs/arama-motoruoptimizasyon-baslangic-rehberi.pdf, 1 Nisan 2015.)
Özgün ve doğru sayfa başlıkları oluşturarak kullanıcıların ilgisi web sayfasına çekilmiş
olur ve arama motoru sonuçları için avantaj sağlanmış olur.

Meta Etiket Kullanımı: Tanım meta etiketi, Google ve diğer arama motorlarına
sayfanın ne hakkında olduğuna dair özet bilgi sağlar. Sayfa başlığı birkaç kelime veya
deyimden oluşurken. sayfanın tanım meta etiketi bir veya iki cümleden veya kısa paragraftan
oluşabilir.
(www.google.com/tr//intl/tr/webmasters/docs/arama-motoru-optimizasyonbaslangic-rehberi.pdf, 1 Nisan 2015.)

URL Yapısını Geliştirme: Web sitesindeki dokümanlar için açıklayıcı
kategoriler ve dosya adları verilmesi, hem sitenin daha düzenli hale getirilmesine hem de
dokümanların arama motorları tarafından daha iyi taranmasına yardımcı olur.
(www.google.com/tr//intl/tr/webmasters/docs/arama-motoru-optimizasyon-baslangicrehberi.pdf, 1 Nisan 2015.)
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Site Gezintisini Kolaylaştırma: Sitedeki gezinti bağlantıları, ziyaretçilerin
aradıkları içeriği kolayca bulmalarına yardımcı olduğu için önemlidir. Bu bağlantılar aynı
zamanda arama motorlarının, web tasarımcısı tarafından önemli görülen içeriğin neler
olduğunu anlamasına yardımcı olur. (www.google.com/tr//intl/tr/webmasters/docs/aramamotoru-optimizasyon-baslangic-rehberi.pdf, 1 Nisan 2015.)
Kullanıcıların, sitede rahatlıkla dolaşması, kullanıcıların sitede geçirdikleri sürenin
artmasını sağlar. Kullanıcılar siteyi etkili bir biçimde kullanmış olurlar.

Kaliteli Bir İçerik Sunma: Kaliteli içerik, site ziyaretçilerinin ihtiyacına cevap
veren içeriktir. Site içeriğinin bir bütün olarak okuyucuların aradığı soruya cevap vermesidir.
(http://seoturkce.com/yeni-baslayanlar-icin-seo/icerik-nedir, 5 Mayıs 2015.)
Online itibar yönetiminde farklılaşmak için büyük önem taşıyan içerik, aynı şekilde
arama motoru optimizasyonunda büyük önem taşır. İçerik, ilgi çeker ve kullanıcıların iyi bir
web sitesi ziyareti deneyimi yaşamalarını sağlar.

Metin Bağlantıları Ekleme: Uygun bir bağlantılı metin seçimi, bağlantıdaki
içerik hakkında bilgi vermeyi kolaylaştırır. Sitede yer alan bağlantı metni ne kadar iyi olursa
kullanıcılar, sitede o kadar kolay gezinebilir ve Google gibi arama motorları da gidilen sayfanın
ne
hakkında
olduğunu
anlaması
kolaylaşır.
(www.google.com/tr//intl/tr/webmasters/docs/arama-motoru-optimizasyon-baslangicrehberi.pdf, 1 Nisan 2015.)


Görsel Optimizasyonu: Görseller, mutlaka optimize edilerek kullanılmalıdır.


Bağlantılarda Rel= “Nofollow” kullanımı: Bir bağlantının “rel” değerini
“nofollow” olarak ayarlamak, sitedeki bazı bağlantıların takip edilmemesini veya bağlantı
verilen sayfalara sayfanın bilgilerinin verilmemesini Google’a söyler. Takip edilmemesi
istenen bağlantı değeri, bağlantının etiketine rel=“nofollow” eklenmesiyle elde edilir.
“Nofollow”
kullanımı
sayesinde
spam’a
karşı
önlem
alınmış
olur?(www.google.com/tr//intl/tr/webmasters/docs/arama-motoru-optimizasyon-baslangicrehberi.pdf, 1 Nisan 2015.)
Web teknolojilerinin gelişmesiyle SEO teknikleri de her geçen gün değişmektedir. Bu
nedenle güncel gelişmeler ve yeni SEO teknikleri çok iyi takip edilmeli ve buna göre yeni
teknikler kullanılmalıdır.
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10.3 Arama Motoru Pazarlaması (SEM)
Arama motoru pazarlaması (SEM), web sitelerinin arama motorları sonuç sayfalarında
üst
sıralarda
görünürlük
kazanmasını
hedefleyen
bir
pazarlama
aracıdır.
(http://semsector.com/search-engine-marketing-sem-nedir/, 5 Mayıs 2015)
Arama motoru pazarlamasının kurumlara
(http://www.medianozz.com/sem, 1 Temmuz 2015.)


sağladığı

yararlar

şunlardır:

Marka bilinirliliğini artırır



Geri dönüşü en yüksek ve en karlı reklam yatırımıdır



Doğrudan ilgili hedef kitleye ulaşmanızı sağlar



Satış hacminizi arttırmanızı sağlar



Daha fazla marka görünürlüğü ve bilinirliği

Arama motoru pazarlaması kapsamında şu faaliyetler gerçekleştirilir:


Google Adwors gibi platformlar kullanılarak reklamlar verilir,



Sponsorlu içerik oluşturulur,


Çeşitli analizler gerçekleştirilerek analiz sonuçlarına göre pazarlama faaliyetleri
gerçekleştirilir,


Gerçek zamanlı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Arama motoru pazarlamasında, reklamverenler şu avantajlara
(http://www.bthaber.com/arama-motoru-pazarlama-sem, 10 Mayıs 2015.)

sahiptir:

1. İlgiye Göre Segmentasyon: Anahtar kelimeler üzerinden kullanıcıların ilgi alanlarına
göre segmentasyon yapılabilir.
2. Satın Almaya En Yakın Anda Müşteriyi Yakalamak: Yapılan araştırmalar müşteri
adaylarının satın alma kararına en yakın olduğu anın, arama yaptıkları an olduğunu tespit
etmişlerdir. Karar verme anında potansiyel müşterinin karşısına çıkılabilir.
3. Hedefleme Seçenekleri: Arama motoru pazarlaması, esnek hedefleme seçeneklerine
sahiptir. Arama motorları ile şu hedeflemeler gerçekleştirilebilir.


Yayın gün ve saatleri
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Yayın coğrafyası



Günlük bütçe



Yayın kanalları



Dil

4. Performansa Dayalı Ücretlendirme: Arama motorlarında reklam üzerine
tıklandığında ödeme yapılır. Böylece reklam gösterilse bile, eğer bir ziyarete dönüşmemişse
ödeme yapılmaz.
5. Reklamverenin Bütçeyi ve Sıralamayı Belirleme İmkanı:
Reklamverenler bütçeyi belirleyebilir ve böylece günlük bütçeye ulaşıldığında
reklamların otomatik olarak yayından kaldırılmasını sağlayabilirler.
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Uygulama;
Öğrenciler, anahtar kelimeler ve bir web sitesi seçerek arama motoru optimizasyonu
üzerine deneme yapabilirler.
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Uygulama Soruları;
- Arama motoru optimizasyonunda zorluk yaşadığınız noktalar oldu mu, hangi
noktalarda zorluk yaşadınız?
-Gerçekleştirdiğiniz arama motoru optimizasyonunda nasıl sonuçlar aldınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında online itibar yönetiminde kurumun online mecralarda
görünürlüğünü sağlamaya yarayan arama motoru optimizasyonu (SEO) ve arama motoru
pazarlaması (SEM) konuları ele alınmıştır. Arama motoru optimizasyonu (SEO) ve arama
motoru pazarlaması (SEM) konularında dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya konulmuştur.
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Bölüm Soruları
1.
Diğer online içeriklerle karşılaştırıldığında sosyal medya içerikleri, arama
motorlarında hangi avantaja sahiptir?
A)
Çok sayıda sonuç çıkması
B)
Üst sıralarda sonuç görüntülenmesi
C)
Tamamen olumlu sonuç çıkması
D)
Doğrudan satışa yönlendirmesi
E)
Kriz zamanında düşük sonuç çıkması
2.
"Kaliteli içerik, __________ içeriktir." İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
Site ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veren
B)
Yüksek oranda satışa yönlendiren
C)
Markayı rakiplerine göre üstün gösteren
D)
Tüketicinin boş vakitlerini değerlendirmesini sağlayan
E)
Ürünlerin üstünlüklerini öven
3.
Aşağıdakilerden hangisi arama motoru pazarlamasının kurumlara sağladığı
doğrudan yararlar arasında yer almaz?
A)
Satış hacmi artar
B)
Marka bilinirliği artar
C)
Doğrudan hedef kitleye ulaşılmasını sağlar
D)
Marka görünürlüğü artar
E)
Markayı krizlere karşı korur
4.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarının işleyiş şemasında yer almaz?
Indexing
Ranking
Crowdsourcing
Displaying
Crawling

5.
Arama motoru optimizasyonunda “spam”a
aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
A)
Site gezintisini kolaylaştırmak
B)
Görsel optimizasyon yapmak
C)
Meta etiket kullanmak
D)
“Rel” değerini “nofollow” olarak ayarlamak
E)
URL yapısını geliştirmek

karşı

önlem

almak

için

6.
Aşağıdakilerden hangisi arama motoru pazarlaması kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetler arasında yer almaz?
A)
Web sayfasının tasarlanması
B)
Sponsorlu içerik oluşturulması
C)
Gerçek zamanlı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmesi
D)
Google Adwords gibi platformlara reklam verilmesi
E)
Çeşitli analizler gerçekleştirilmesi
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7.
Aşağıdakilerden hangisi arama motoru pazarlamasında gerçekleştirilen
hedeflemeler arasında yer almaz?
A)
Yayın gün ve saatleri
B)
Tavsiye oranı
C)
Yayın coğrafyası
D)
Dil
E)
Günlük bütçe
8.
“_____________ Google ve diğer arama motorlarına sayfanın ne hakkında
olduğuna dair özet bilgi sağlar. " İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)
Anahtar kelime
B)
Görsel optimizasyon
C)
Meta etiket kullanımı
D)
URL yapısını geliştirme
E)
Metin bağlantıları ekleme
9.
“Performansa Dayalı Ücretlendirme”, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
açıklanmıştır?
A)
Her reklam gösteriminde ödeme yapılır
B)
Reklamın yönlendirdiği sitede satış olduğunda ödeme yapılır
C)
1000 kez görüntülenme olduğunda ödeme yapılır
D)
Reklam başı sabit bir ödeme yapılır
E)
Reklam üzerine tıklandığında ödeme yapılır
10.
yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi özgün ve doğru başlık oluşturma özellikleri arasında
Sitedeki her sayfa için özgün bir başlık oluşturulmalıdır
Sayfa içeriği doğru olarak tanımlanmalıdır
Kısa ancak tanımlayıcı başlıklar kullanılmalıdır
Başlıklara abartılı ifadeler eklenmelidir
Her sayfa için başlık etiketleri oluşturulmalıdır

YANITLAR: 1-B 2-A 3-E 4-C 5-D 6-A 7-B 8-C 9-E 10-D
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11.İÇERİK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1 İçerik Yönetimi
10.1.1 İçerik Üretimi Stratejisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal medyada içerik paylaşırken nelere dikkat ediyorsunuz?
2. Sosyal medyada oluşturduğunuz içerikleri çeşitli foto ve videolar ile destekliyor
musunuz?
3. Başkaları tarafından üretilmiş içerikleri tekrar şekillendirip takipçilerinizle
paylaşıyor musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İçerik Yönetimi, İçerik
Üretim Stratejisi

Kazanım

İçerik yönetimi ve içerik
üretim stratejisini
öğrenmek.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Literatürde konu ile ilgili
yer alan bilgilerin yanı sıra
uzman görüşlerinden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İçerik Üretimi ve Yönetimi



İçerik Üretim Stratejisi
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Giriş
Dersimizin 11. Haftasında, online itibar yönetiminde içerik üretimi ve yönetimi ele
alınacaktır. İçerik yönetiminde başarılı olmak için gereken noktalar ve kurumların içerik
yönetimine olan bakış açıları incelenecektir. İçerik üretimi stratejisi hakkında bilgiler
işlenecektir.
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11.İÇERİK YÖNETİMİ
11.1 İçerik Yönetimi
İçerik yönetimi konusunu incelemeden önce içerik kavramını açıklamak doğru
olacaktır. “İçerik”, oluşturulup bir web sitesine yüklenen her şeyi ifade eden kapsamlı bir
kavramdır. Sözcükler, görseller, araçlar ve orada bulunan diğer şeyler içeriktir. Web sitesinde
yer alan tüm sayfalar bir içeriktir. (Handley, Chapman, 2012:35)
İçerik yönetimi kurumlara şu yararları sağlar: (Handley, Chapman,2012:37-38)


Müşterileri çekmek,



Müşterilerinizi satın almayı düşündükleri bir şey hakkında eğitmek,



Kuruma karşı olan protestoların üstesinden gelmek ve itirazları ele almak,



Yer alınan sektörde güvenirliğinizi, itibarınızı ve uzmanlığınızı tesis etmek,



Hikayenizi anlatmak,



Sosyal ağlar yoluyla kulaktan kulağa yayılmak,



Bir hayran kitlesi yaratmak ve müşterilerin sizi sevmelerini sağlamak,



Ani satın alma kararlarını teşvik etmek.

Sosyal medya içerikleri, arama motorlarında üst sıralarda görüntülenme avantajına
sahiptir. Kurumun sosyal medyada oluşturduğu içerikler, kurumun diğer online platformlarda
oluşturduğu içeriklerle beraber arama motorlarında görüntülenebilmekte hatta sosyal medya
içerikleri, diğer online içeriklerden daha üst sıralarda yer alabilmektedir.
Content Marketing Institute’un Kurucusu Joe Pulizzi, yaptıkları araştırmalara göre,
kurumların içerik üretimi için kurum dışından destek aldıklarını belirtmektedir. Pulizzi, dijital
ajanslar bünyesinde içerik uzmanları bulunması gerektiğini ya da dijital medya alanında uzman
içerik
ajanslarıyla
işbirliği
yapılması
gerektiğini
belirtmektedir.
(http://www.webrazzi.com/2011/10/21/icerikle-pazarlama, 21 Ekim 2011.)
Orsa İcra Kurulu Başkanı Salim Kadıbeşegil içerik yönetimi konusunda şunları ifade
etmektedir: (Kadıbeşegil, kişisel görüşme, 8 Haziran 2011)
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“İçerik yönetimi önemli. Sosyal medya platformlarında kurum adına bir hesap
oluşturulmasına karar verildiği zaman, kurumsal yönetim dediğimiz açıklık, şeffaflık, hesap
verebilirlik, sorumluluk, adillik bu konuların içeriğinin de mutlaka çok net yönetilmesi lazım.
Bunu yönetmeyen şirketlerin sosyal medyada başları dertte olacaktır.”
İçerik yönetiminde en önemli unsurlardan birisi de hedef kitleye uygun hazırlanmış
içeriklerin düzenli olarak üretilmesi ve bu içeriklerin yönetimidir. İletişim stratejisi amaçları ile
hedef kitlelerin profillerine ve sosyal medya araçlarının özelliklerine uygun oluşturulmuş
içerik, gürültü faktörleri devreye girmediği sürece kurumun mesajını net bir şekilde hedef
kitlelere iletebilir. İçeriğin hedef kitle tarafından paylaşılabilir olması için; net, anlaşılır,
çelişkiden uzak, rahatsız edici ifadelerden arınmış ve ticari mesaj içermeyen bir nitelikte olması
gerekir.
Mavnacıoğlu’nun gerçekleştirdiği araştırmaya göre kurumlara, sosyal medyada
farklılaşmayı ve başarıyı getirecek unsur, “farklı ve zengin içerik”tir. Farklılaşma,
yapılmayanı yapmak anlamını taşıdığı için, hedef kitlede ilgi uyandıracak, hedef kitleyi
meraklandıracak farklı ve zengin bir içeriğin farklılaşmayı ve başarıyı getireceği
düşünülmektedir. (Mavnacıoğlu, 2015:190)
Kurumlar, içerik yönetiminde bazı noktaları avantaj olarak değerlendirirken bazı
noktaları ise dezavantaj olarak değerlendirmektedirler. (Mavnacıoğlu, 2015:186-187)


Kurumlar, sosyal medya iletişiminin samimi ve interaktif yapısını

avantaj olarak görürken, kontrolsüz ve yorumlara açık oluşunu dezavantaj olarak
görmektedirler.

Sosyal medyanın“interaktif bir iletişim olanağı sunması, hedef kitlenin istek ve
şikayetlerinin doğrudan öğrenilmesi, çok hızlı bir geri bildirim imkanının olması ve bu
geribildirime anında aksiyon oluşturulabilmesi” sayesinde kurumlar, hedef kitleleriyle daha
samimi bir iletişime imkan veren içerikler üretebilmektedirler.

Sosyal medya platformlarını kontrol etme güçlüğü sonucu kurumun istemi ve
bilgisi dışında çıkan olumsuz yorumlar bir dezavantaj oluşturmaktadır.
Murat Buyurgan, nitelikli içerik üretiminde şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini
belirtmektedir: (Buyurgan, 2009:72-73)


İçeriklerin anahtar kelimeleri belirlenmelidir,



Sayfa arama motorlarına uygun bir şekilde optimize edilmelidir,



İçerik içerisindeki anahtar kelimelerden sayfaya bağlantılar oluşturulmalıdır,



Önce içerik oluşturulmalı daha sonra bu içeriğin başlığı belirlenmelidir,
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E-bülten üyelik sistemi oluşturulmalıdır,



İçerik sayısı ve sürekliliği arttığında blog oluşturulmalıdır,



İçerik, mobil cihazlar tarafından da takip edilebilecek şekilde hazırlanmalıdır,


Kurumla ilgili gelişme ve haberler, basın bülteni dağıtım servisleri aracılığıyla
dağıtılmalıdır,


İçeriklerin takibi için RSS beslemeleri oluşturulmalıdır,


İçeriğin arama motorlarında kolaylıkla bulunabilmesi, RSS takipçileri tarafından
fark edilebilmesi ve okunması için içerik ve başlığın özeti oluşturulmalıdır,


Oluşturulan içerik, sosyal medya platformlarında paylaşılmalıdır.

11.1.1İçerik Üretimi Stratejisi
İçerik üretimi ve yönetimi sürecinde mutlaka bir stratejiye sahip olunmalıdır. Planlı ve
amaçlı bir şekilde hazırlanmış bir stratejiye dayanmadan üretilen içerikler etkili olamazlar.
Content Marketing Institute’un Kurucusu Joe Pulizzi, içerik üretimi ve yönetiminde
başarılı olunması için bir stratejiye sahip olunması gerektiğini belirtmektedir. Pulizzi, içerik
üretilmesinin yeterli olmadığını, üretilen içeriklerin nasıl oluşturulacağının, nasıl
kullanılacağının ve başarı kriterlerinin belirlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
(http://www.webrazzi.com/2011/10/21/icerikle-pazarlama, 21 Ekim 2011.)
İçerik oluşturma stratejisi oluşturulurken şu soruların yanıtları aranmalıdır: (Handley,
Chapman,2012:53)
1.

Bu içeriği neden oluşturuyorsunuz? (Hedefleriniz neler?)

2.

Hedef kitleniz kim? Siz kimsiniz?

3.

İçeriğin neyi elde etmesini istiyorsunuz?

4.

İçeriği ne zaman ve nasıl geliştireceksiniz?

5.

Nerede yayınlayacaksınız?

Bu soruların yanıtları alındıktan sonra bir strateji oluşturulması doğru olacaktır.
Trend uzmanı ve Promoqube Ajansı kurucusu Özgür Alaz’a göre kurumların, içerik
oluştururken öncelikle hangi içeriklerin stratejik olduğuna, hangi konuda uzmanlıklarını
göstermek istediklerine ve hangi konuların müşterileri için değerli olduğuna karar vermeleri
gerektiğini belirtmektedir. Bu aşamadan sonra belirlenen konularla ilgili nasıl farklılaşma
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sağlanabileceği kararlaştırılmalıdır. Son aşamada ise bu içeriğin nasıl sonuç odaklı hale
getirebileceği planlanmalıdır. (Digital Age, 2010:33)

Kurumlar, hedef kitlelerinin hangi sosyal medya platformlarında yer aldığını tespit
ettikten sonra hedef kitlelelerine uygun doğru ve zengin içeriği sunmalıdırlar. Sosyal medyada,
doğru bir iletişim stratejisine dayanmayan, içerik açısından zengin olmayan ve içeriği
yönetilemeyen projelerden orta ve uzun vadede başarı beklemek doğru olmayacaktır.
İçerik yönetimi açısından eksik ve zayıf noktaları olan sosyal medya hesapları, kuruma
faydadan çok zarar verebilir, kuruma itibar kazandırmak yerine itibar kaybına yol açabilir.
Online itibar yönetiminde düzenli bir şekilde içerik üretimini ve yönetimini amaçlayan bir
strateji izlenmelidir.
Kurumun amaçlarına, sosyal medya stratejisine uygun oluşturulmuş bir içerik, sosyal
medyada gerçekleşen viral yayılım gücü ve ağızdan ağıza yayılma özellikleri ile sosyal medya
kullanıcılarının ve hedef kitlenin önemli bir kısmına ulaşabilir.
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Uygulama;
Öğrenciler, sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip bir hesabı takibe alarak
inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
- Takip ettiğiniz hesap ne tür içerikler paylaştı, sizce bu içeriklerin farklı ve özgün bir
yanı var mıdır?
-Takip ettiğiniz hesabın takipçileriyle olan iletişimi nasıldı, geribildirim ve etkileşim
düzeyini değerlendiriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında, online itibar yönetiminde içerik üretimi ve yönetiminin önemi
ortaya konmuştur. İçerik yönetiminde başarılı olmak için gereken noktalar açıklanmıştır.
Kurumların içerik yönetimine olan bakış açıları değerlendirilmiştir. İçerik üretimi stratejisinin
nasıl oluşturulacağı anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi içerik yönetimi kapsamında yönetilmesi gereken unsurlardan
biridir?
A) Popülerlik
B) Açıklık
C) Verimlilik
D) Kolay okunurluk
E) Farkındalık
2. “İletişim stratejisi amaçları ile hedef kitlelerin profillerine ve sosyal medya araçlarının
özelliklerine uygun oluşturulmuş içerik_______________ devreye girmediği sürece
kurumun mesajını net bir şekilde hedef kitlelere iletebilir.” İfadesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Dedikodu
B) Sansür
C) Otokontrol
D) Gürültü faktörleri
E) Dış denetim
3. “Content Marketing Institute’un Kurucusu Joe Pulizzi, içerik üretimi ve yönetiminde
başarılı olunması için bir _____________ sahip olunması gerektiğini belirtmektedir.”
İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Strateji
B) Bütçe
C) Ekip
D) Yazılım
E) Taktik
4. “Kurumun amaçlarına, sosyal medya stratejisine uygun oluşturulmuş bir içerik, sosyal
medyada gerçekleşen _________ ve _________________ özellikleri ile sosyal medya
kullanıcılarının ve hedef kitlenin önemli bir kısmına ulaşabilir.” İfadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Popülerlik/İlgi çekicilik
B) Farklılık/Yayılabilirlik
C) Viral yayılım/ Ağızdan ağıza yayılma
D) Özgünlük/Sadelik
E) Etkileşim/Çabukluk
5. “Online itibar yönetiminde düzenli bir şekilde ____________________ amaçlayan bir
strateji izlenmelidir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Farklılığı
B) Popüler ve dikkat çekici paylaşımları
C) Arama motoru pazarlamasını
D) Online müşteri ilişkilerini
E) İçerik üretimini ve yönetimini
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6. Aşağıdakilerden hangisi içerik yönetimi yapılırken içerik takibi için kullanılır?
A) Anahtar kelimeler
B) Bağlantılar
C) RSS beslemeleri
D) Feedback
E) Wiki
7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ortamındaki bir içeriğin hedef kitle tarafından
paylaşılabilmesi için gerekli olan özelliklerden değildir?
A) İçeriğin çelişkiden uzak olması
B) İçeriğin rahatsız edici ifadelerden arınmış olması
C) İçeriğin ticari mesaj içermeyen bir nitelikte olması
D) İçeriğin siyasi bir mesaj içermesi
E) İçeriğin net ve anlaşılır olması
8. Aşağıdaki içeriklerden hangisi sosyal medya kullanıcıları üzerinde etkili olmaktadır?
A)Basit ve sade içerik
B) Farklı ve zengin içerik
C) Popüler içerik
D) Sponsorlu içerik
E) Doğal içerik
9.

Aşağıdakilerden hangisi kurumların içerik oluştururken vermesi gereken kararlardan
biri değildir?
A) Satış rakamları nasıl yükselecek?
B) İçeriğin nasıl sonuç odaklı hale getirileceği?
C) İçerik üretilen konular hakkında nasıl farklılaşma sağlanabileceği?
D) Hangi konuların müşteriler için değerlidir?
E) Hangi konularda uzmanlık gösterilecek?

10. Aşağıdakilerden hangisi içerik yönetiminin kurumlara sağladığı yararlar arasında yer
almaz?
A) Sosyal ağlar yoluyla kulaktan kulağa yayılmak
B) Ani satın alma kararlarını teşvik etmek
C) Kuruma karşı olan protestoların üstesinden gelmek ve itirazları ele almak
D) Kötü hizmeti yüksek fiyata satmak
E) Bir hayran kitlesi yaratmak ve müşterilerin kurumu sevmelerini sağlamak

YANITLAR: 1-B 2-D 3-A 4-C 5-E 6- C 7-D 8-B 9-A 10-D
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12. ONLİNE ORTAMDA KRİZ YÖNETİMİ

207

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1 Online Ortamda Kriz Yönetimi

208

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. “Kriz” kelimesi sizde hangi çağrışımları oluşturmaktadır?
2. En son hatırladığınız kriz nedir, bu krizden geriye aklınızda hangi noktalar
kaldı?
3. Size göre hangi durumlara kriz denebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Online Ortamda Kriz
Yönetimi

Kazanım

Online ortamda kriz
yönetimini öğrenmek.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Literatürde konu ile ilgili
yer alan bilgilerin yanı sıra,
uzman görüşleri ve çeşitli
örneklerden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kriz



Kriz Yönetimi
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Giriş
Dersimizin 12. Haftasında online itibar yönetiminde önemli bir konu olan kriz
yönetimini ele alacağız. Krizlerin çıkış nedenlerini, kriz yönetiminde yapılması gerekenleri
işleyeceğiz. Daha önce online ortamda yaşanmış olan krizleri inceleyeceğiz.
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12.ONLİNE ORTAMDA KRİZ YÖNETİMİ
12.1 Online Ortamda Kriz Yönetimi
Sosyal medya platformları 7/24 işlemektedir. Kullanıcılar; içerik üretme, bu içerikleri
dolaşıma sokma, diğer kullanıcılarla etkileşime girme ve diğer kullanıcıların ürettikleri içerikler
hakkında yorum yapma imkanlarına sahiptirler. Bu imkanlardan faydalanan kullanıcılar,
kurumlar için olumlu içerik ve paylaşımlarda bulundukları gibi, kurumlar hakkında olumsuz
paylaşımlarda da bulunabilirler. Bu imkanların farkında olan ve bu imkanları etkili bir şekilde
kullanan kullanıcılar, organize bir şekilde kurumu yıpratmaya, küçük düşürmeye ve kurumun
itibarını sarsmaya yönelik bir karalama kampanyası başlatabilirler. (Mavnacıoğlu, 2015:111)
Kurumlarla ilgili yapılan paylaşımların bir kısmı asılsız iddialardan oluşabilir fakat
kullanıcılar, sosyal medyada paylaşım ve yorum yaparken paylaştıkları içeriklerin doğruluk
oranıyla çok ilgilenmemektedirler. Bu nedenle, kurumlar hakkındaki olumsuz içerikleri ve
yorumları herhangi bir endişe yaşamadan paylaşmaktadırlar. Kullanıcılar, bu olumsuz içerikleri
ve yorumları paylaştıklarında etik dışı davrandıklarının ve belki de suç işlediklerinin farkında
bile olmayabilirler.
Kuruma karşı bir öfkesi olan, kurumun açıklarını ve zayıf noktalarını iyi bilen eski bir
çalışan, kurumdan şikayetçi memnuniyetsiz müşteriler ve kurumu zayıflatmak isteyen rakip
firmalar sosyal medyada doğacak bir krizin tetikleyicisi olabilirler. Sosyal medya ortamında
dolaşıma çıkan içerikler, viral yayılımın gücü ile çok hızlı yayılabilmektedir. Bu yayılım
esnasında, dolaşımdaki içeriklerin sürekli olarak dezenformasyona uğraması, krizin boyutlarını
derinleştirebilmektedir. (Mavnacıoğlu, 2015:112)
Kadıbeşegil’e göre “itibar” bir numaralı risktir. Eğer yönetilmezse güven sorunu o
kurumun tüm ilişkilerinde “problem veya kriz” olarak gündeme gelebilir. Kadıbeşegil, ya
şirketin genel müdürü oldukça vizyonerdir ve itibarın yönetilmesi konusunu kendi kişisel
gündemi içinde tutmaktadır ya da şirketin başına ciddi bir itibar krizi gelmiştir, bu krizle birlikte
itibar yönetimi gündemi oluşmuştur diyerek, itibar yönetimi-kriz ilişkisini açıklamaktadır.
(http://lpmdergi.com/itibar-bir-numarali-risktir-ve-hemen-yanibasimizdadir,
15
Haziran
2015.)
Türkiye’den Danone, asılsız içeriklerin yer aldığı karalama kampanyasına maruz kalan
markalara örnek olarak verilebilir. Danone ile ilgili olarak e-posta gönderimleri ile başlayan
sorun, bu e-postaların zincirleme bir hale gelmesi ve bu asılsız iddiaların web ortamında ve
sosyal medya ortamlarına yayılmasıyla krize dönüşmüştür.
2005 Mayıs’ında bir forum sitesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Turan Akdeniz imzasıyla yayınlanan bir iddiada, "Fransız Danone’nin Türkiye için üretilen
ürünlerinin içinde çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini olumsuz etkileyecek madde
koyduğu ve 2-12 yaş arasındaki çocukların tükettiği ürünlere konulan maddeyle gelecek
nesillerin zeki olmasının engellenmesi çabası olduğu” belirtilmiştir. İddiada adı geçen
profesörün olayla bir ilgisi olmadığı anlaşılmıştır. Danone’yi hedef alan bu iddia, Türkiye’de
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her 3 anneden biri tarafından bilinir duruma gelerek, Türkiye’nin en büyük karalama
kampanyası
haline
dönüşmüştür.
(http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=22785, 1 Ağustos 2011.)
Danone krizi incelendiğinde, bu krize yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesine rağmen
oluşan krizin zararlarının büyük boyutlarda olduğu görülmektedir.
Web ortamında ve sosyal medya ortamında yaşanan bu kriz, Danone’ye büyük zarar
vermiştir. Danone ile ilgili dolaşımda olan e-posta, 6,3 milyon kişiye ulaşmıştır ve çocuklara
yönelik
süt
ve
süt
ürünleri
pazarı
yüzde
26
küçülmüştür.
(http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/7638056.asp, 1 Ağustos 2011.)

Pro İletişim Halkla İlişkiler Uzmanı Zeynep Tokuyucu, sosyal medyanın, kriz anlarında
“iyi yönetilmediği taktirde” marka imajına kalıcı zararlar verebileceğini belirtmektedir.
(Tokuyucu, kişisel görüşme, 1 Haziran 2011)
Kurum çalışanlarının sosyal medya platformlarındaki davranışları da krize yol
açabilmektedir. Çalışanların neden olduğu krizlere örnek olarak Dominos Pizza’nın yaşadığı
kriz gösterilebilir. Global pizza zinciri Dominos Pizza’nın ABD’deki şubelerinden birinde
görevli iki çalışan, çalıştıkları restoranın mutfağında pizza hazırlarken sergiledikleri mide
bulandırıcı hareketleri videoya kaydedip, Youtube’da yayınlamışlardır. Video, 1 milyondan
fazla izlenme oranına ulaşmıştır. Her iki çalışanın da işine son verilmiş ve Dominos Pizza ABD
Başkanı Patrick Doyle, Youtube’da bir özür videosu yayınlayarak bu durumdan ötürü tüm
Dominos müşterilerinden özür dilemiştir.( http://www.chip.com.tr/konu/Pizza-cida-eseksakasi-YouTube-a-dustu_12204.html, 1 Ağustos 2011.)
Kadıbeşegil, internet ortamında gerçekleştirilen kriz yönetimi ile ilgili olarak iki temel
yaklaşıma vurgu yapmaktadır: (Kadıbeşegil, 2003:150)

Olağan dönemlere uygun yayın yapan web sitesinin içeriğinin kriz anlarında
da yeterli derinliğe sahip olmasını sağlamak.

Kriz anında asılsız, gerçek dışı söylentilere karşı 24 saat içinde yeni bir içerik
oluşturup web sitesinde yayımlamak.

Kurumlar, kriz yönetimi için web sitelerini güçlü bir şekilde hazırlamanın dışında diğer
sosyal medya araçlarını da kriz anında kullanılabilecek şekilde oluşturmalıdırlar. Web
sitesinden diğer sosyal medya araçlarına linkler verilmeli ve kriz anında bütün online araçlar
eşgüdüm içinde kullanılmalıdır.
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Kadıbeşegil’e göre, eskiden krizlerde ilk 24 saat çok önemli iken şimdi bu süre 5
dakikaya inmiştir. Sosyal medyada yaşanan krizlerde ilk 5-10 dakikada müdahale edilemezse,
itibar kaybı olur. (http://www.hurriyet.com.tr/ik/28199753.asp, 12 Haziran 2015.)
Goldstein, internet ortamında kriz hazırlıklarında yapılması gerekenleri şöyle
sıralamıştır: (Kadıbeşegil, 2003:151)


Kurumsal iletişim kapsamında entegre veritabanı hazırlanması,


Sosyal ortaklıklar nezdinde farklı konuların izlendiği ve duyarlılıkların
ölçümlendiği diagnostik veritabanı hazırlanması,

Kriz anında hemen devreye girebilecek dağıtım kanallarının (internet, uydu TV,
VNR-video bülten, vb.) teknik altyapısının oluşturulması,


Hemen ulaşılabilecek bir kaynak kütüphane bağlantısının hazırlanması.

Kurumlar, sosyal medyada oluşabilecek krizler ve kriz yönetimi noktasında
şunlara dikkat etmelidirler:
1.
Online ortamların ve özellikle sosyal medyanın kuruma yönelik sorun ve krizlere
yol açabilecek bir mecra olduğunu göz önüne alarak online mecralara ve sosyal medyaya
yönelik bir kriz planı hazırlanmalıdır,
2.
edilmelidir,

Sosyal medyanın 7/24 işlediği göz önüne alınarak sosyal medya sürekli takip

3.
Hangi tür durumların sorun, hangi tür durumların kriz olarak nitelendirileceği
belirlenmelidir,
4.

Bir sorun ya da kriz anında hızlı hareket edilmelidir,

5.
Kriz iletişiminde görev alacak, içerisinde sosyal medya uzmanlarının da
bulunduğu kriz ekibi oluşturulmalı ve ekip üyelerinin görevleri tanımlanmalıdır.
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Grahame Dowling’e göre kurumsal itibar konusu yöneticilerin gündeminden çıkması
halinde krizlere davetiye çıkarılmış olur. Bu durumun ortaya çıkışında dört temel unsur
etkilidir: (Kadıbeşegil, 2006: s.85)
1.

Yöneticiler, genellikle iyi bir itibara sahip olmanın kıymetini bilmemektedirler.

2.
Yöneticiler, itibarın nasıl oluştuğu ve şirketlerinin nasıl algılandığı hakkından
fikir sahibi değillerdir.
3.

Yöneticiler, itibarın nasıl ölçümlenebileceği konusunda bilgili değiller.

4.
Şirketin karşı karşıya kaldığı krizlerde yöneticinin ne yapacağını bilememesi
derin yaralar açmaktadır.
Kurumlar, sürekli olarak çeşitli sorunların tehditi altında faaliyet gösterirler. Kurumların
karşısına çıkabilecek sorunlar şunlardır: (http://www.trendweek.com/tag/online-itibaryonetimi, 5 Haziran 2015.)


Sahte hesaplar,



Yalan haberler ve içerikler



Sahte domain isimleri,



Kişisel skandallar,



Eski çalışanlar,



Kurumsal skandallar,



Yasal dokümanlar,



İsim değişiklikleri,



Şikayet siteleri,



Negatif yorumlar,



Rakip saldırıları,



Yanlış bilgilendirme,



Nefret siteleri ve blogları,



Sahte hesaplar üzerinden yapılan saldırılar,



Nefret söylemli açılmış sosyal ağ sayfaları,
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Marka hakkına saldırı,



Bilgi sızması,



Negatif haberlerin yayılması,



Sektöre yönelik olumsuz algılar.

Kurumlar krizleri önlemek için, potansiyel sorunları tespit etmeli ve ona göre bir eylem
planı oluşturmalıdır. Böylece krize dönüşmeden sorunlar kontrol altına alınmış ve çözülmüş
olur. Eğer, sorunlar tespit edilip çözülemezse krizler oluşabilir. Krizleri çözmenin ve kontrol
altına almanın, sorunları çözmekten çok daha zor olduğu unutulmamalıdır. Krizler, doğru bir
şekilde yönetilemezse kurumlar için yıkıcı etkilere neden olabilmektedir.
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Uygulama;
Öğrenciler, sosyal medya kaynaklı krizleri araştırarak, bu krizleri detaylı olarak
inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
- İncelediğiniz krizlerin çıkış kaynağı nedir, belirtiniz?
-İncelediğiniz krizlere nasıl
gerçekleştirilmiştir, açıklayınız?

müdahale

edilmiştir,

nasıl

bir

kriz

yönetimi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında online ortamda oluşan krizlerin çıkış nedenleri, kriz yönetiminde
yapılması gerekenler ele alınmıştır. Daha önce online ortamda yaşanmış olan krizler
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki markalardan hangisi kendi çalışanları nedeniyle oluşan bir kriz yaşamıştır?
A) Dominos Pizza
B) Danone
C) Samsung
D) Vestel
E) Coca Cola
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ortamında kurumlar aleyhine olumsuz içerik
paylaşmaz?
A) Eski çalışanlar
B) Rakipler
C) Kızgın ve öfkeli müşteriler
D) Kurumun hissedarları
E) Blog yazarları
3. Aşağıdakilerden hangisi kurumların karşısına çıkabilecek sorunlar arasında yer almaz?
A) Bilgi sızması
B) Sahte hesaplar
C) Eski çalışanlar
D) Nefret siteleri ve blogları
E) Memnuniyet mesajları
4. İyi yönetilmeyen bir kriz öncelikli olarak markaya ne açıdan zarar verir?
A) Çalışan sayısı azalır
B) Marka imajı zarar görür
C) Marka iflas eder
D) Bayiler kapanır
E) Ürün kalitesi düşer
5. “________ yönetilemezse güven sorunu kurumun tüm ilişkilerinde problem veya kiriz
olarak gündeme gelebilir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A)Bütçe
B) Çalışanlar
C) İtibar
D) Algı
E) Medya ilişkileri
6. “Sosyal medya ortamında dolaşıma çıkan içerikler, __________ ile çok hızlı
yayılabilmektedir. Bu esnada dolaşımdaki içeriklerin sürekli olarak dezenformasyona
uğraması, krizin boyutlarını derinleştirebilmektedir.” İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Dedikodu
B) Viral yayılım
C) Haberler
D) Müşteriler
E) Rakiplerin müdahalesi
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7. Aşağıdakilerden hangisi internet ortamında gerçekleştirilen kriz yönetimi ile temel
yaklaşımlardan biridir?
A) Kriz anında asılsız, gerçek dışı söylentilere karşı 24 saat içinde yeni bir içerik
oluşturup web sitesinde yayımlamak
B) Krizin sorumluluğunu reddetmek
C) Krizden dolayı çalışanları suçlamak
D) Krizle ilgili olarak kamuoyuna bilgi vermemek
E) Sosyal medya paylaşımlarına sansür uygulamak
8. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminde kullanılacak olan web sitesinde olması
gereken özellikler arasında yer alır?
A) Sponsorluk faaliyetlerinin tanıtımı
B) Web sitesi görsel ağırlıklı olmalıdır
C) Yöneticilerin şahsi telefon bilgileri yer almalıdır
D) Ürün tanıtım bilgileri yer almalıdır
E) Diğer sosyal medya araçlarına linkler verilmelidir
9. Aşağıdakilerden hangisi internet ortamında kriz hazırlıklarında yapılması gerekenler
arasında yer almaz?
A) Hemen ulaşılabilecek bir kaynak kütüphane bağlantısının hazırlanması
B) Kurumsal iletişim kapsamında entegre veritabanı hazırlanması
C) Kriz anında hemen devreye girebilecek dağıtım kanallarının teknik alt yapısının
oluşturulması
D) Kriz haberlerini önleyecek bütçe hazırlanması
E) Sosyal ortaklıklar nezdinde farklı konuların izlendiği ve duyarlılıkların
ölçümlendiği diagnostik veritabanı hazırlanması
10. “Kurumlar krizleri önlemek için, ____________ belirlemeli ve ona göre bir eylem
planı oluşturmalıdır.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Ekiplerini
B) Hatalarını
C) Piyasa durumunu
D) Pazarlama planını
E) Potansiyel sorunları
YANITLAR: 1-A 2-D 3-E 4-B 5-C 6-B 7-A 8-E 9-D 10-E
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13.

ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİNDE ÖLÇÜMLEME ve
DEĞERLENDİRME

223

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1 Sosyal Medya Takibi
13.2 Sosyal Medya Ölçümlemesi

224

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Sosyal medyada yer alan markalar ile ilgili araştırma verilerini inceliyor
musunuz?
2- Sosyal medyada yer alan bir videonun izlenme oranının yüksek olması,
bir fotoğrafın paylaşım sayısının yüksek olması vb. sizin o videoyu
izlemenizi ya da fotoğrafı paylaşmanızı etkiler mi?
3- Sosyal medya paylaşımlarınızla ilgili olarak basit analizler yapıyor
musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Online İtibar Yönetiminde
Ölçümleme ve
Değerlendirme,
Sosyal Medya Takibi,
Sosyal Medya
Ölçümlemesi

Kazanım

Online itibar yönetiminde
ölçümleme ve
değerlendirme, sosyal
medya takibi, sosyal
medya ölçümlemesi
konularını öğrenmek.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Literatürde konu ile ilgili
yer alan bilgilerden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Ölçümleme



Değerlendirme



Monitoring
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Giriş
Dersimizin 13. Haftası kapsamında online itibar yönetiminde takip ve ölçümlemenin
kullanım amaçları ve önem dereceleri incelenecektir. Ölçümleme hedefleri ele alınacaktır.
Online itibar yönetiminde nelerin ölçümleneceği ve kullanılacak metrikler paylaşılacaktır.
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13.ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİNDE ÖLÇÜMLEME ve
DEĞERLENDİRME
13.1 Sosyal Medya Takibi
Kurumlar, iletişimin 7/24 sürekli olarak çeşitli kanallardan aktif bir şekilde devam
ettiği, kullanıcıların etkileşim içerisinde diyalog ve içerik ürettiği sosyal medya kanallarını
mutlaka takip etmelidirler. Kurumlar, sosyal medyada tüketicilerin yorum yapma özgürlüğünü,
içerik üretme ve paylaşma hakkını kısıtlayamazlar. Bu ortamda kurumların sosyal medyayı
7/24 takip etmesi, kurum hakkında paylaşılan içerikleri saptaması ve değerlendirmesi
gereklidir. (Mavnacıoğlu, 2015:96)
Gusterson, interneti takip etmenin aşağıdaki faydaları sağladığını belirtmektedir:
(Theaker, 2006:383)


Çevrimiçi saldırılara karşı savunma stratejileri belirlenir,



Krizle mücadelede erken harekete geçilir,



Paydaşların görüş ve önerileri öğrenilir,



Rakiplerle ilgili bilgi sahibi olunur.

David Philips’e göre bir kurum, internette hakkında yazılanları takip ederken önce
kurum hakkında bilgiler içeren web sitelerini, tartışma gruplarını ve sohbet odalarını
saptamalıdır. Daha sonra kurum hakkındaki görüş ve önyargılar denetlenmeli, kurum ve hedef
kitleleri tarafından sunulan bilgilerin çelişkili olup olmadığı belirlenmelidir. (Theaker,
2006:385)
Sosyal medya takibi yapılmadan önce kurum, hangi sosyal medya platformlarını takip
edeceğini, hangi konuların takip edileceğini belirlemeli ve takipte kullanılacak anahtar
kelimeleri tespit etmelidir. Kurumun odaklandığı konular ve öncelikler değiştikçe bu anahtar
kelimeler de güncellenebilir. Kurumlar, sosyal medya takibini sosyal medya platformlarından
ve ücretsiz takip araçlarından yapabilecekleri gibi, profesyonel sosyal medya takip
ajanslarından destek alarak, gelişmiş yazılımlar aracılığıyla takip gerçekleştirebilirler.
(Mavnacıoğlu, 2015:97)
Kullanıcılar, sosyal medyada yoğun bir şekilde enformasyon üretmekte ve dolaşıma
sokmaktadırlar. Bu nedenle kullanıcıların oluşturduğu içeriklerde kurumlardan olumlu ya da
olumsuz olarak sıklıkla bahsedilmektedir. Kurumlar, kendilerinden bahsedilen bu içerikleri
takip etmeli ve mutlaka ölçümlemelidirler.
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Sosyal medya takibi, yoğun enformasyonun dolaşımda olduğu bu mecrada kurumun
rotasını çizmesini, bakış açısını oluşturmasını ve odak noktasını belirlemesini sağlar. Bir
kurum, sosyal medya takibi gerçekleştirerek kendisi hakkında ya da faaliyet gösterdiği sektörde
meydana gelen gelişmelere karşı tüketicilerin, sosyal paydaşların hatta rakiplerin bile ne tepki
verdikleri, nasıl bir tutum geliştirdikleri hakkında fikir sahibi olabilir. Kurum, sosyal medyada
var olan gündemi, hedef kitlenin, müşterilerin ve sektörün gündemini öğrenerek, iletişim
planlarını ve kullandığı iletişim kanallarını güncelleyebilir. (Mavnacıoğlu, 2015:97)
Sosyal medya takibi, “monitoring”
gerçekleştirilerek şu bilgiler öğrenilir:

olarak

adlandırılmaktadır.

Monitoring



İnsanların markanız veya şahsınız hakkında ne konuştuklarını öğrenmenizi,



İnternet dünyasındaki konuşulma oranınızı bilmenizi,



Rakiplerinizin ne yaptığını öğrenmenizi,



Oluşabilecek bir online krizin haberini önceden almanızı ve tedbir

oluşturmanızı,


Marka isminin yanında kelime içinde en çok hangi sözcüklerin geçtiğini,



Konuşan kişilerin demografik dağılımını,



Gerçek zamanlı müşteri iletişimi oluşturmanızı,

Ürettiğiniz ürün veya hizmetin sosyal ağlardaki pazar payını öğrenmenizi sağlar.
(http://www.reklam.club/online-itibar-yonetimine-gercek-zamanli-bakis/, 25 Haziran 2015)


Monitoring için çok sayıda ücretli ve ücretsiz yazılımlar sunulmuştur. Kurumlar
kullanım amaçlarına ve bütçelerine göre bir yazılımı seçerek kullanabilirler.
Monitoring kapsamında şunlar takip edilir: (http://www.trendweek.com/online-itibaryonetimi, 5 Haziran 2015.)


Şirket,



Markalar,



Ürünlerinizi,



Servisler,



Yöneticiler,



Kampanyalar,



Sektöre yönelik kelime ve trendler,
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Sektörün fikir önderleri,



Zayıf noktalar,



Rakipler.

Monitoring sonucu elde edilen veriler, kategorize edilerek analiz edilir ve bir rapor
hazırlanır. Kurumlar, hazırlanan raporlar doğrultusunda sosyal medyadaki faaliyetlerine yön
verebilirler.

13.2 Sosyal Medya Ölçümlemesi
Kurumların sosyal medyayı sadece takip etmeleri bazı durumlarda tek başına yetersiz
kalabilmektedir. Sosyal medyaya yüksek bütçelerle yatırım yapan kurumlar, gerçekleştirdikleri
yatırımın geri dönüş oranını, gerçekleştirilen iletişimin ve kampanyanın etkisini ölçümlemek
istemektedirler. Sosyal medyanın yeni bir kavram olması nedeniyle, bu mecraya özel
ölçümleme yöntemleri tam olarak şekillenmediğinden kurumlar, kimi zaman sosyal medya
ölçümlerinde sorunlar yaşayabilmektedirler.
Sosyal medyada gerçekleştirilen iletişim faaliyetlerinde şu noktaların ölçümlenmesi
gereklidir: (Distasoa, McCorkindale, Wright, 2011:327)


Sadece araştırmayı değil davranışsal sonuçları ölçmek,



Medya ölçümlerini kurumsal iletişim stratejileri ile bağdaştırmak,



Etkinin somut ve anlamlı ölçümlerini elde etmek,


Personeli ölçümleme sürecine dahil etmek ve tüketici satın alımlarının ya da
sosyal medya etkinliklerinin en iyi şekilde ölçülmesini sağlamak,


Hareketli olanı ölçmek,



Etkiyi ölçmek,


Markayı
gerçekleştirmek,


güçlendirmeye

katkı

sağlayacak

bir

şekilde

ölçümleme

Kitlenin demografisini ve sosyal statüsünü ölçmek,


Kurumsal itibar ve davranış arasında ilişki kurmak ve yatırımda geri dönüşü
hesaplamak,


Güvenilirliği ölçmek.
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Online itibar yönetimi ölçümlenirken belirsiz ölçümleme hedefleri değil net hedefler
ortaya konulmalıdır.
Belirsiz ölçümleme hedeflerine örnek olarak şunlar verilebilir:


Çevrimiçi mecralarda hakkınızda çok konuşulmasını sağlamak,



Yayınladığınız videonun bir viral haline dönüşmesi,


Kamuoyunda etkili isimlerin ya da internet, sosyal medya fenomenlerinin
hakkınızda olumlu bir şekilde konuşmaları (Handley, 2012:61)
Sınırları belirlenmiş, net hedeflere ise şunlar örnek olarak verilebilir:


Çevrimiçi mecralarda en az 100 kere ürününüzden bahsedilmesi,



Paylaşılan videonun en az 10.000 kez izlenmesi,



10 bloggerın kurum hakkında olumlu yazılar yazması. (Handley, 2012:61)

Ölçümleme hedeflerinin net olarak ortaya konulması, online itibar yönetiminin başarılı
olmasında büyük önem taşımaktadır.
Sosyal medya araçları ölçümlenirken, her araç için farklı metrikler belirlenir. Bütün
sosyal medya araçlarını aynı metriklerle ölçmek doğru değildir. Her sosyal medya aracının
kendine özgü, karakteristik özellikleri olduğundan dolayı farklı metrikler ile ölçümleme
gerçekleştirilir.
Bazı sosyal medya araçları için şu metrikler kullanılır: (Handley, 2012:62-63)


Bloglar
 Aboneler: En son içeriği otomatik olarak almak için RSS ya da e-posta yoluyla
bloga abone olan kişi sayısı.
 Gelen bağlantılar: Bloga bağlanan diğer sitelerin sayısı. Google, Bing, Yahoo
gibi pek çok arama motoru bu sayıyı görüntüleyebilir.
 Yorumlar: Blogun yorumlar kısmında ne kadar etkileşim var? Bu sorunun
yanıtı, okuyucuların blogla ne kadar ilgili olduklarını ortaya koyar.
 Sosyal Onay: Kaç kişi Facebook’ta beğenmek, Twitter’da paylaşmak ya da
sosyal mecralarda paylaşımda bulunarak içeriğe onay verdi?



Fotoğraf ve Video
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 Görüntüleme: Bütün fotoğraf ve video paylaşım hizmetleri, görüntüleme
sayısını gösterir.
 Beğeniler, Puanlamalar ve En Sevilenler: Bloglar gibi fotoğraf ve video
servislerinin de bir videoyu beğenme ya da en sevilenler arasına ekleme şeklinde
bir sosyal onay biçimi vardıır.


Webinerler
 Kayıtlar ve Katılımcılar: Kaç kişi kayıt oldu? Kayıt olanlar arasından kaç kişi
eğitim günü ve saatinde eğitime katıldı? Kaç kişi eğitimi daha sonra izledi?



E-kitaplar
 Kaç kişi e-kitabın bir kopyasını indirdi?
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Uygulama;
Öğrenciler, sosyal medya ile ilgili ücretsiz ölçümleme yapan siteleri inceleyebilirler.
Kişisel sosyal medya takibine imkan veren programlara ücretsiz abone olup, bu programları
kullanabilirler.
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Uygulama Soruları;
- İncelediğiniz verilerde hangi noktalar dikkatinizi çekti, belirtiniz?
-Abone olduğunuz program, özellikle hangi metrikleri ölçmenize imkan sağlamıştır,
belirtiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında online itibar yönetiminde takip ve ölçümlemenin kullanım amaçları
ve önem dereceleri ele alınmıştır. Online itibar yönetiminde nelerin ölçümleneceği ve
kullanılacak metrikler incelenmiştir.

Bölüm Soruları
236

1. Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun internet ortamında hakkında yazılanları takip
ederken yapması gereken noktalardan birisi değildir?
A) Kurum hakkındaki görüş ve önyargılar denetlenmelidir
B) Kurum hakkında bilgiler içeren web sitelerini, tartışma gruplarını ve sohbet odaları
saptanmalıdır
C) Kurum ve hedef kitleleri tarafından sunulan bilgilerin çelişkili olup olmadığı
belirlenmelidir
D) Olumsuz içeriklere karşı yapılacak hukuki süreç belirlenmelidir
E) Takip edilecek sosyal medya platformları belirlenmelidir
2. Sosyal medya takibi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kurumların sosyal medyayı 7/24 takip etmesi gereklidir
B) Sosyal medya takibi sadece ücretli yazılımlarla gerçekleştirilir
C) Sosyal medya takibinde anahtar kelimelerin belirlenmesi gereklidir
D) Kurum hakkında paylaşılan içeriklerin saptanması ve değerlendirilmesi gereklidir
E) Sosyal medya takip raporları kurumun sosyal medya faaliyetlerine yön verir
3. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf ve video ölçüm metrikleri arasında yer almaz?
A) Gelen bağlantılar
B) Beğeniler
C) Puanlamalar
D) En sevilenler
E) Görüntüleme sayısı
4. Sosyal medya ölçümlemesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ölçümleme hedeflerinin net olarak ortaya konulmalıdır
B) Sosyal medya araçları ölçümlenirken, her araç için farklı metrikler belirlenmelidir
C) Sosyal medya ölçüm sonuçları yüzde yüz doğru sonuçlar vermektedir
D) Belirsiz ölçümleme hedefleri değil net hedefler ortaya konulmalıdır.
E) Markayı güçlendirecek şekilde ölçümleme yapılmalıdır
5. Bir e-kitabın ölçümünde aşağıdaki metriklerden hangisi kullanılır?
A) Aboneler
B) Kayıtlar
C) Katılımcılar
D) Sosyal onay
E) Kitabın kopyasını indiren kişi sayısı
6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi monitoring sonucu elde edilemez?
A) Krize dönüşebilecek sorunların tespiti
B) Rakiplerin sosyal medya planlamaları
C) Ürün ya da hizmetlerin sosyal ağlardaki pazar payı
D) Rakiplerin sosyal medya faaliyetleri
E) Sosyal medyada konuşulma oranı

7. Aşağıdakilerden hangisi net ölçümleme hedefine örnek olarak gösterilebilir?
A) Paylaşılan bir Tweet’in en az bin kez retweetlenmesi
237

B)
C)
D)
E)

Sosyal ağlarda paylaşılan gönderinin çok sayıda beğeni alması
Instagram'da paylaşılan fotoğrafların çok fazla yorum alması
Sosyal medya fenomenlerinin marka hakkında olumlu yorumlar yapması
Kurum blogunda paylaşılan yazının diğer blogcular tarafından yüksek oranda
paylaşılması

8. Aşağıdakilerden hangisi monitoring sürecinde yer almaz?
A) Takip
B) Analiz
C) Raporlama
D) Ölçümleme
E) Kategorize etme
9. Aşağıdakilerden hangisi kurumların sosyal medya takibinde yararlandığı unsurlardan
değildir?
A) Ücretli yazılımlar
B) Sosyal medya platformları
C) Geleneksel medya
D) Ücretsiz yazılımlar
E) Sosyal medya takip ajansları
10. “Kurumlar, sosyal medyada var olan gündemi, hedef kitlenin müşterilerin ve sektörün
gündemini öğrenerek _________ güncelleyebilir.” İfadesinde yer alan boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Satış kanallarını
B) Rakipler hakkındaki politikalarını
C) Ürün fiyatlarını
D) Bayi ağını
E) İletişim planlarını ve iletişim kanallarını

YANITLAR: 1-D 2-B 3-A 4-C 5-E 6- B 7-A 8-D 9-C 10-E
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14. ÖRNEK KAMPANYALAR

239

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1 Mikro Blog Kampanyaları
14.2 Sosyal Ağ Kampanyaları
14.3 Viral Yayılma Kampanyaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Sosyal medyada markaların gerçekleştirdiği kampanyaları takip ediyor
musunuz?
2- Son zamanlarda aklınızda kalan, kampanyasını hatırladığınız markalar nelerdir?
3- Markaların sosyal medya üzerinde düzenledikleri kampanyalara katılırken
nelere dikkat ediyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Örnek Kampanyalar

Kazanım

Kampanyaların yapılış
şeklini öğrenmek.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Sosyal medya üzerinden
gerçekleştirilmiş
kampanyalar
incelenecektir.
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Anahtar Kavramlar
 Kampanya
 Virütik Etki
 Etkileşim
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Giriş
Dersimizin son dersi olan 14. Haftada sosyal medya kanalları kullanılarak
gerçekleştirilen kampanyalar incelenecektir. Kampanyaların amacı, verilen mesaj ve kullanılan
kanallar ele alınacaktır. Kampanyanın markalara sağladığı yararlar işlenecektir.
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14. ÖRNEK KAMPANYALAR
14.1 Mikro Blog Kampanyaları
Markalar, mikro blog servislerini kullanarak etkili kampanyalar gerçekleştirebilirler.
Mikro blogların anlık mesaj paylaşım özelliği sayesinde yüksek etkileşim sağlayabilen
kampanyalar ortaya çıkmaktadır. Markalar, özellikle gündemi takip ederek, gündemin nabzını
tutan kampanyalar gerçekleştirebilirler. Özellikle Twitter’da gündeme paralel bir şekilde
gerçek zamanlı pazarlamaya yönelik kampanyalar gerçekleştirilebilir.
Mikro blog kampanyasına örnek olarak Turkcell’in Twitter üzerinde düzenlediği “Daha
Fazla Tweet” kampanyasını gösterebiliriz. Turkcell bu kampanyada takipçileriyle etkileşimde
bulunarak, çeşitli ödüller dağıtmıştır.

Şekil 14 Turkcell Daha Fazla Tweet
(http://theinspirationroom.com/daily/2011/turkcell-tweet/, 12 Temmuz 2015.)
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14.2 Sosyal Ağ Kampanyaları
Sosyal ağlar, yüksek takipçi sayıları ve çeşitli kullanım amaçlarıyla kampanya
gerçekleştirmek için oldukça uygun araçlardır. Kullanıcıların kurum ve marka sayfalarını takip
etmeleri ve kurum ve markalar ile etkileşim halinde bulunmaları, çeşitli paylaşımlarda
bulunmaları sosyal ağlarda yapılan kampanyaların etki oranını arttırmaktadır.
İş odaklı sosyal ağ olan Linkedin’de kurumlar, iş amaçlarına uygun olarak bilgilendirici,
kurumla ilgili gelişmeleri yansıtan, kariyer geliştirici ve bireylerin iş yaşamına katkı sunacak
içerikleri paylaşabilirler. Kişilerin kariyer planları ile kurumun kariyer hedeflerini odak
noktasına alan kariyer ve iş odaklı aynı zamanda takipçilerin ilgisini çekebilecek içeriklere
sahip kampanyalar düzenlenebilir.

Şekil 15 Meetin İzmir Linkedin Profili

İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun gerçekleştirdiği "Meetin Izmir: The M.I.C.E. 2.0
Social Marketing Campaign" başlıklı proje, kurumların Linkedin kullanımına örnek olarak
gösterilebilir. İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, İzmir'de daha fazla uluslararası toplantı, teşvik
seyahati, kongre ve etkinlik düzenlenmesine etkili bir biçimde aracılık etmek amacıyla
Linkedin odaklı bir sosyal medya stratejisi uygulamıştır.
(http://www.turizmdebusabah.com/haberler/izmir-cvbden-mice-20-sosyal-pazarlamakampanyasi-70194.html, 12 Aralık 2014.)
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Kişisel sosyal ağ Facebook üzerinde ise markaların hareket alanı Linkedin’e göre çok
daha geniştir. Markaların çok çeşitli hedef kitleleri Facebook’ta yer aldığı içi markalar tüm
hedef kitlelerine Facebook’ta erişme imkanına sahiptir. Facebook’un yüksek kullanıcı sayısına
sahip olması, Facebook üzerinden kampanya gerçekleştirilmesini cazip hale getirmektedir.
Facebook üzerinden video, görsel vb. paylaşım imkanı olması kampanyaların Facebook
üzerinden gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Facebook üzerinde düzenlenen
yarışmalar Facebook kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görmektedir. Facebook
kampanyalarında, akılda kalıcı, eğlenceli, harekete geçirici ve kullanıcıların kendi profillerinde
paylaşabilecekleri içeriklerin yer alması önemlidir. Bireylerin Facebook profiller, aynı zamanda
markaların kendilerine yer bulabileceği, kişi profillerinin bir parçası olabilecekleri bir alandır.
Facebook kampanyalarında, kişi profillerinde yer almak kampanyanın başarısı ve daha çok
kişiye ulaşmak için önemlidir. Markalar, faaliyet alanlarına uygun olarak kampanyalar
düzenleyebilirler.
Facebook kampanyalarına örnek olarak Güneş Sigorta’nın Facebook Sigortası
Kampanyası örnek olarak gösterilebilir. Güneş Sigorta, faaliyet gösterdiği alanla ilgili
olarak bir kampanya gerçekleştirmiştir.

Şekil 16 Güneş Sigorta Facebook Sigortası
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Güneş Sigorta, Türkiye’de ilk kez uygulanan ‘Facebook Sigorta’sı ile site
kullanıcılarının ‘hesabım tanımadığım kişilerin eline geçer, anılarım kaybolursa’ endişesine son
vermeyi amaçlayarak kampanyaya katılanların hesaplarını 1 yıl boyunca korumuştur.
Kampanya kapsamında kullanıcılara bir sigorta sertifikası verilmiştir.
(http://www.milliyet.com.tr/gunes-facebook-usigortaladi/ekonomi/ekonomidetay/08.01.2013/1652626/default.htm, 1 Temmuz 2015.)

14.3 Viral Yayılma Kampanyaları
Son dönemlerde markaların yoğun olarak kullandığı kampanyalar arasında viral
yayılma kampanyaları da yer almaktadır. Video paylaşım sitelerinin kullanım oranlarının
artması, akıllı telefon kullanım oranlarının artması ve bu telefonlar için geliştirilen uygulamalar
sonucu viral yayılma kampanyaları, yüksek izleme oranlarına ulaşmaktadır.
Viral yayılma kampanyalarında yer alacak içeriğin; doğal, samimi, sıcak olması
gereklidir. Viral yayılma kampanyalarında bireyleri rencide edecek içeriklerden kaçınılmalıdır.
Kampanyanın virütik bir yayılma etkisi yaratması için yayınlanacak videonun insanların günlük
yaşam akışından bir kesit gibi doğal olması gerekir. Viral yayılma kampanyalarında markaların
ürünleri ön planda olabileceği gibi bir kurgu çerçevesinde ürünler, dolaylı olarak da yer alabilir.
Viral yayılma kampanyalarında, videonun reklam videosu gibi hazırlanmaması gerekir. Viral
yayılma kampanyalarında, insanları şaşırtacak, hayranlık duygusu uyandıracak, sevindirecek,
duygusal bağ kuracak içeriklerin yer almalıdır.
Viral yayılma kampanyalarında bir diğer önemli nokta da yayılmanın gerçekleşebilmesi
için videoyu izleyen kullanıcıların videoyu sosyal ağlarda diğer kullanıcılara önermesidir.
Böylece viral yayılma gerçekleşmiş olur.
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Şekil 17 Volvo Kamyon The Epic Split
(http://www.usatoday.com/story/life/movies/2014/01/17/van-damme-volvo-trucks/4580861, 6
Haziran 2015.)
Viral yayılma kampanyalarına örnek olarak Volvo Kamyonları’nın “The Epic Split”
adlı kampanyası örnek gösterilebilir. Kampanyada aktör Jean Claude Van Damme yer almıştır.
Videoda Van Damme, kendisi ile özdeşleşen bacak açma figürünü Volvo kamyonların üzerinde
denemiştir. Kampanya kapsamında kamera arkası görüntüleri teaser olarak paylaşılarak
izleyicilerin ilgisi çekilmiştir.
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Uygulama;
Öğrenciler, sosyal medya platformlarında gerçekleştirilmiş en beğendikleri üç online
itibar yönetimi kampanyası inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
- İncelediğiniz kampanyalarda hangi noktalar dikkatinizi çekti, belirtiniz?
-İncelediğiniz kampanyaların sosyal medyada yer alan diğer kampanyalara göre farklı
bir yönü mevcut muydu? Belirlediğiniz farklar nelerdir?
-İncelediğiniz kampanyaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kampanyaların beğendiğiniz
yönleri nelerdir, beğenmediğiniz yönleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında sosyal medya kanalları kullanılarak gerçekleştirilen kampanyalar
incelenmiştir. Kampanyaların amacı, verilen mesaj ve kullanılan kanallar ele alınmıştır.
Kampanyanın markalara sağladığı yararlar ortaya konulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. “Mikro blogların _________ özelliği sayesinde yüksek etkileşim sağlayabilen
kampanyalar ortaya çıkmaktadır.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Doğrudan mesajlaşma
B) İstatistik
C) Anlık mesaj paylaşım
D) Favori ekleme
E) Gündem oluşturma
2. Aşağıdaki markalardan hangisi mikro blog kampanyası ile tüketicilerine ulaşmıştır?
A) Beko
B) Turkcell
C) Fiat
D) LG
E) Aygaz
3. Tüketicilerine görsel (Fotoğraf) ağırlıklı kampanya düzenlemeyi planlayan bir marka
öncelikli olarak aşağıdaki platformlardan hangisini tercih etmelidir?
A) Instagram
B) Facebook
C) Linkedin
D) Google+
E) Foursquare
4. Aşağıdakilerden hangisi markaların viral yayılma kampanyalarına yönelmelerinin
nedenleri arasında yer almaz?
A) Video paylaşım sitelerinin kullanım oranlarının artması
B) Akıllı telefon kullanım oranlarının artması
C) Viral videoların markaların satışlarını bir anda arttırması
D) Kullanıcıların viral videolara olan ilgisi
E) Viral videoların kullanıcılar arasında hızla yayılıyor olması
5. Markalar faaliyet gösterdikleri alanlara göre Facebook'ta kampanya
gerçekleştirmektedirler. Buna göre aşağıdaki sektörlerden hangisi Facebook ortamında
kendi ürünleri hakkında kampanya düzenleyemez?
A) Otomotiv
B) Gıda
C) Beyaz Eşya
D) Kozmetik
E) İlaç
6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağları kampanya gerçekleştirmede cazip kılan
etkenlerden değildir?
A) Sosyal ağların yüksek takipçi sayısına sahip olması
B) Çeşitli amaçlara uygun kampanyalar düzenlenebilmesi
C) Kullanıcıların kurum ve markalarla etkileşim halinde olması
D) Sosyal ağlardaki kampanyaların yüzde 100 başarılı olması
E) Sosyal ağların çeşitli uygulamalara imkan vermesi
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7. Viral yayılma kampanyaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Viral kampanyalarda yer alacak içerik, doğal samimi ve sıcak olmalıdır
B) Yüksek bütçeyle hazırlanan viral kampanyalar, her zaman başarılı olur
C) Kampanyalarda bireyleri rencide edecek içeriklerden kaçınılmalıdır
D) Viral kampanya videosu, reklam videosu gibi hazırlanmamalıdır
E) Kampanyalarda virütik bir etki yaratılması amaçlanır
8. Viral yayılma kampanyasında aşağıdaki duygulardan hangisi yer almaz?
A) Nefret
B) Merak
C) Şaşkınlık
D) Hayranlık
E) Eğlence
9. “Viral Kampanyanın virütik bir yayılma etkisi yaratması için yayınlanacak
videonun_______________olması gerekir.” İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Dramatik
B) Uzun süreli
C) Coşkulu
D) Yüksek bütçeli
E) Günlük yaşam gibi doğal
10. Aşağıdaki markalardan hangisi kariyer odaklı bir kampanya ile Linkedin’de yer
almıştır?
A) Borsa İstanbul
B) Eczacıbaşı Holding
C) Özdilek
D) İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
E) Atlas Global

YANITLAR: 1-C 2-B 3-A 4-C 5-E 6-D 7-B 8-A 9-E 10-D
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