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

ÖNSÖZ

Son dönem de teknolojik alanda yaşanan değişiklikler ve gelişmeler doğrultusunda geleneksel
medyaya alternatif olarak ortaya Yeni Medya kavramı çıkarmıştır. Geleneksel medya oranla
daha hızlı ve aynı zamanda da interaktif bir iletişim deneyimi sunan bu kavram, kitlelerin
yönlendirilmesinde de farklı ve alternatif sonuçları beraberinde getirmiştir.
Yeni medya kavramı ile birlikte gelişen medya anlayışı sosyal medya uygulamaları adı altında
kullanıcıların anlık, güncel ve hızlı paylaşımlarda bulunabildiği yeni bir süreci başlatmıştır.
Hazırlanan bu çalışma ile Medya ve İletişim Programı kapsamında verilecek derslerden Sosyal
Medya Uygulamaları dersine bir perspektif sunarak, kullanıcların bu sosyal medya araçları ile
etkileşimini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
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YAZAR NOTU

Sosyal Medya günümüzde kitleleri peşinden sürükleyen toplumlara yön veren bir güç
konumundaddır. Bu durum sosyal medyanın kullanıcıları ve üreticileri için yeni bir deneyim ve
yeni bir çalışma alanı yaratmaktadır. Bu çalışma ile birlikte, devam eden süreçte sosyal medya
alanında yapılacak araştırmalar, ortaya bamabaşka yeni bir medya anlayışı sunacak ve
hazırlanacak yeni yöntemlerle toplumsal anlamda gelişmenin yanısıra iletişim alanında yeni bir
ivme kazanılması sağlanacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Sarı
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1. YENİ MEDYAYA BAŞLARKEN

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Geleneksel medyadan Yeni medyaya geçiş sürecinde, geleneksel medya ve yeni medyanın
birbiriyle olan işkisi, ve yeni medyanın tercih edilme gerekçeleri, yeni medyanın özellikleri
üzerinde durulacaktır. Sosyal medyanın birey üzerindeki etkilerine yer verilerek, Sosyal
medyanın günümüzde bireyleri nasıl etkilediği anlatılacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Geleneksel Medya kullanımının önemi nedir?

2)

Yeni Medya kullanımının önemi nedir?

3)

Gelenekselden Yeni Medyaya değişen olgular nelerdir?

4)

Sosyal Medya bir bağımlılık unsuru mudur?

5)

Sosyal Medyanın bireyler üzerindeki etkileri nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Geleneksel medya ve
Yeni medya
karşılatırılması

Kazanım

Geleneksel medyanın ve yeni
medyanın özellikleri
öğrenilerek, gelişip dönüşen
iletişim süreci üzerinde yetkin
bir birikim sahibi olacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konuyla ilgili yer alan
araştırmalarla, global anlamda
sürecin gelişimi izlenecektir.

4

Anahtar Kavramlar


Geleneksel Medya



Yeni Medya



Çokluortam



Etikleşim



Sanallık



Yayılım



Hipermetin
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1.1.Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya
Dijital medya, enformasyon teknolojileri, bilgisayar dolayımlı iletişim, siber uzam, sanal uzam,
sanal gerçek vb. birçok kavram artık gündelik konuşmalarımızda duymaya alıştığımız
sözcükler haline geldi. Tüm bu sözcükleri kapsayan, birleştiren kavram “yeni medya” olabilir
ve bugün yeni medya dolayımlı iletişim denildiğinde cep telefonları, dijital oyunlar, Internet
ortamı, Internet arayüzeyinde sunulan tüm yazılım hizmetleri, i-podlar, PDA’lar üzerinden
gerçekleşen iletişim etkinliği kastedilmektedir.
Yeni medyanın bu deni hızlı bir şekilde, toplulukları etkilemesi ve popülerleşmesinin aslında
en önemli etkeni kuşkusuz, geleneksel medyanın insanlara bilgiyi anında ulaştıramamasından
kaynaklanmaktadır. Her ne kadar teknoloji hızlı bir şekilde gelişmiş olsa da, baktığınızda,
geleneksel medya araçları olayların üzerinden epey bir zaman geçtikten sonra bilginin kitlelere
ulaşabilmesini sağlamaktadır. Geçmişten günümüze baktığımız zaman geleneksel olarak
tanımlanan kitle iletişim araçları (radyo, sinema, televizyon) günümüz global dünyasında artık
yerini sosyal medya yani bir diğer adıyla yeni medya mecralarına bırakmıştır. Yeni
medya beraberinde bir dijitalleşme getirmiş ve bu dijitalleşmede yeni bir dünya düzeni
yaratmıştır.
Yeni medyayı geleneksel medyadan (gazete, dergi yayıncılığı, radyo, televizyon yayınları ve
sinema filmleri) farklılaştıran özellikler ise, dijitallik, etkileşimsellik, hipermetinsellik, yayılım
ve sanallıktır. 1
Elbette bunun teknolojik, altyapı ile ilgili nedenlerinin olmasının yanı sıra, politik ve siyasi
anlamda da bir takım gerekçeleri olmaktadır. Bu konuyu ilerleyen bölümlerde, zaten daha
ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. İşte böyle bir ortamda, ortaya çıkan yeni medya insanların
çevrimiçi ortamlarda fikirlerini ve düşüncelerini hızlı ve diledikleri şekilde paylaşmalarına
imkan sağlayan bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yeni medyanın yarattığı değişimin ve dönüşümün, zaman ve mekân kavramlarını farklı
tanımlarla birlikte, kişiler arası iletişim süreçlerinden kurumsal hayatın işleyişine kadar uzanan
geniş bir yelpazede değiştirdiğini söyleyebiliriz.
Elbette geleneksel medyanın topyekün terkedilmesi ve dışlanması gibi bir durum söz konusu
değildir. Geleneksel medya, gücünün farkına vararak, ürettiği içeriği daha kaliteli hale

1

Lister, M. vd. New Media: A Critical Introduction. New York: Routledge, 2003, s13
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getirmelidir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasının ve kullanım oranının artmasının doğal bir
sonucu olarak; televizyonlarda ve radyolarda haber bültenlerinin ya da programların izlenme
oranının düştüğü, ayrıca gazetelerin ve dergilerin satış oranlarının azaldığı bilinen bir gerçek,
burada önemli olan geleneksel medyanın bu değişime yönelik olarak nasıl bir yol alacağı
olmalıdır. Eğer bu nokta iyi bir şekilde değerlendirilebilirse, yeni medyanın içerinde öğütülüp
yok olmak yerine birlikte daha farklı bir medya kavramına doğru evrilebilir.
Ana hatlarıyla aslında Geleneksel medyanın sosyal medya karşısındaki en büyük
dezavantajı monologlar üzerine kurulu olmasıdır. Geleneksel medya da birey çıkar bir şey
söyler ve kitleler onu dinlemek zorunda kalır. Fakat dinleyenler kim yaşları, cinsiyetleri vb.
hakkında

hiçbir

bilgimiz

olmaz.

İşte

tam

bu

noktada yeni

medya gelenekselden

ayrılmaktadır. Yeni medya sürekli olarak karşılıklı diyalog yani etkileşim gerektirir. Bireyler
istedikleri zaman yorum yaparlar, paylaşırlar ve tartışma içerisinde bulunabilirler. Yani bir
etkileşim yaratırlar.
Oysa geleneksel medyada birey olarak sadece tüketiciyizdir. Medya içeriğini üretenler, bize
tüketmek üzere bunları sunarlar ve karşılığında biz bunları tüketir ve yorum yapamaz, içerik
üzerinde değişiklik yapamaz ve yayınlayamayız. Çünkü içerik ve üreticileri ile direkt olarak
bağlantımız yoktur ve üretenler ve tüketiciler farklı kişilerdir.
Yeni medyayla birlikte, hızı ve kapsama alanı geleneksel medyanın önüne geçen; düzeyi ve
etkinliği sözlü iletişimdeki kadar olmasa bile, bilginin istenildiği anda seçilebildiği,
adreslenebildiği, paylaşılabildiği ve geri bildiriminin anında yapılabildiği bir sanal etkileşim
çerçevesi sunulmaktadır bizlere. Bilginin kolayca depolanabildiği çok büyük miktarlarda bir
belleğe sahip yeni bir iletişim biçimi ortaya çıkmıştır. Bu iletişim biçiminin özellikleri çoklu
ortam (multimedia), etkileşimlilik (interactivity), yayılım, sanallık (virtuality), kitlesizleştirme,
asenkron olabilme onu geleneksel medyadan ayıran ve onun yeni olarak tanımlanmasını da
sağlayan özelliklerdir.
1.1.1.Çoklu Ortam (Multimedia)
Bir basılı gazetenin içinde haberlerin görüntülerini görmek, seslerini duymak ya da
televizyonda bir haber izlerken bir köşe yazarının o haberle ilgili yorumunu istenildiği an
televizyon ekranından okumak etkili olabilirdi. Bütün bilgiler “bit”lerden oluştuğu zaman, yani
sayısal olduğunda, farklı medya türlerini bir araya getirmek kolaylaşmaktadır. Çünkü sesler,
görüntüler, metinler türdeş bir yapılanmayla aynı nüveye, 0 ve 1′lere, dönüşmüştür. Dolayısıyla
7

bu bilgileri aynı iletişim ortamı ya da tek bir iletişim aracı içerisinde kullanmak mümkündür.
Çoklu ortam, çok sayıda iletişim aracı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim
ortamında ya da çok sayıda iletişim ortamı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim
aracında gerçekleşmesidir. Ses, görüntü ve metin bilgileri internet aracılığıyla bir ağ
yapılanması üzerinde kolaylıkla birleştirilip etkileşimli bir şekilde kullanılabilmektedir.
Yeni medyanın sahip olduğu multimedya biçemselliği göstergelerin, simge sistemlerinin,
iletişim çeşitlerinin, farklı veri türlerinin tek bir araçta toplanmasıdır.2 Multimedya
biçemselliğiyse, telekomünikasyon, veri iletimi, kitle iletişimi gibi iletişimin farklı boyutları ile
imge, ses, metin ve sayısal veri gibi farklı veri türlerinin bir arada bulunmasıdır. Yeni medya
ortamlarının dijitallik özelliğinden dolayı depolama kapasitesinin de yüksek olması,
kullanıcının seçiciliğini desteklemektedir.3
Artık insanlar cep telefonları aracılığıyla nerede olurlarsa olsunlar sosyal ağlara bağlanıp bilgi
alışverişi yapabilmekte, televizyon izleyebilmekte, ses, fotoğraf, metin, video iletebilmekte,
bulundukları ortamdan pahalı canlı yayın araçlarına gerek duymadan, sadece cep telefonu
kameraları

aracılığıyla

canlı

yayın

yapabilmekte

ve

seslerini

tüm

dünyaya

duyurabilmektedirler.
1.1.2.Etkileşimlilik (Interactivity)
Bilgisayar sistemlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, “bir bilgisayar programı ile bir insan
arasında oluşan diyaloğa” etkileşim denmiştir. Yeni iletişim teknolojileri ve yeni medyanın
ortaya çıkışı ile etkileşim tanımı; İletişim sürecine etkileşim amacıyla katılmış, teknik
düzenlemeler vasıtasıyla izleyici ve alıcının kaynak olabilmesi veya program içeriği üzerinde
kontrolünü arttırmasıdır şeklinde güncellnemiştir. Alıcı ile kaynak arasındaki aracın kendisi bu
etkileşimi anında ve karşılıklı olarak sağlamak için tasarlanmıştır. Böylece, kullanıcı,
aracın üzerindeki bilgiyi istediği anda ve istediği gibi denetleyebilmekte, bilgi kaynağına geri
bildirimini anında göndermekte ve böylece kaynağın alıcı, alıcının kaynak olduğu sürekli çok
yönlü bir iletişim sağlanmış olmaktadır. Metinlerin yazılı dökümlerinin alınması, görüntülerin,
videoların ve metinlerin ekranda izlenmesi, seslerin işitilmesi de etkileşimin veri çıkış

van Dijk, J. “Digital Media”, The Sage Handbook of Media Studies, John D.H. Downing, Denis McQuail,
Philip Schlesinger, Ellen Wartella (Der.) London: Sage, 2004, s.146.
3
Binark, M. “Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu” Yeni Medya Çalışmaları. (Der.)
Mutlu Binark, Ankara: Dipnot Yayınları, 2007, s.21-22.
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biçimleridir. Bunun yanı sıra Geleneksel medyadan farklı olarak yeni medyanın iletişim araçlarından olan Etkileşimli TV, İstediğini İzle, Öde ve İzle, Mobil TV gibi sistemlerde de aracı,
farklı şekillerde kontrol etmek mümkün olabilmektedir. İstenilen içeriğin seçilmesi, istenildiği
anda izlenmeye başlanması, istenildiği anda durdurulup sonra tekrar devam edilebilmesi gibi.
1.1.3.Hipermetin
Yunanca “hyper” sözcüğünden türeyen, “ötesinde, üzerinde, dışında” anlamlarına gelen “hiper”
sözcüğü, metin sözcüğü ile birleşince, arayüzeydeki bir metnin başka metinlerle ilişkisine işaret
eder. Hipermetinsellik, özlüce dersek, ağ üzerinden başka alternatif mecralara kolayca erişimin
gerçekleşmesidir. Yayılım, yeni medya ortamlarının kullanıcısının tüketici konumundan içerik
üretici konumuna geçişini, sanallık ise, arayüzey ile kullanıcının kurduğu iletişimi
açıklamaktadır. Hipermetin, metinlerin birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantıları (link)
kullanarak kişinin bilgiye, kendine özgü yollarla erişmesine imkan tanıyan bir yapıdır ve
tümüyle etkileşimli olarak kontrolündedir.
1.1.4.Sanallık
Sanallık kullanıcıya orada olma hissini sağlar. Sanal yerleşimlerde iki tür iletişim gerçekleşir:
makine/yapay zeka-insan, arayüzeydeki diğer insanlarla iletişim. Somutlayacak olursak, dijital
oyunlarda oyuncu olmayan karaktere karşı bireysel bir mücadele verilebilir ya da bir klan üyesi
olarak hep birlikte verilen bir görev yerine getirilebilir. Tüm bu özellikler, yeni medya
metinleri/ortamlarıyla kullanıcının kurduğu ilişkiyi, geleneksel medya metinleri ile
kullanıcı/tüketicinin kurduğu tek yönlü iletişimden oldukça farklılaştırmaktadır. Bizim de
kavramamız gereken bu yeni ilişkilenme biçimleridir: hem arayüzeyle, hem de arayüzeye dahil
olan diğer birey ve arayüzeyde kurulan çevrimdışı uzamdan beslenen ya da beslenmeyen sanal
cemaatlerle olan iletişim biçimleri. Jose van Dijk İnternet’in artık gündelik yaşamın ayrılmaz
bir parçası olmasıyla birlikte, gündelik rutinlerin de değiştiğini belirtir. E-posta artık, el yazısı
mektupların yerini almıştır. Hatta tebrik kartları bile sanallaşmıştır. Türkiye’de yaygın olarak
kullanılan Facebook-Türkiye’ye özgü uygulamalardan örnek verirsek, arkadaşlar birbirlerine
aklımdasın, kalbimdesin, gülümsün benim, bir sigara yak vb. anlamları imleyen görselleri
yollamaktadır.
1.1.5.Yayılım
Artık içeriğimizi kendimiz üretiyor, üretilen içerikleri anlık olarak takip edebiliyoruz.
Dünyanın gündemini twitter’dan takip edebiliyor, o konu hakkında paylaşılanları Facebook
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aracılığı ile takip edebiliyor, yorumlayabiliyoruz. Arkadaşlarımız, yakın çevremiz ne
düşünüyor, ne yapıyor öğrenebiliyoruz. Hatta henüz üretim aşamasında olan bir teknolojiye bile
ulaşabiliyoruz, çünkü insanlar tüm bunları paylaşmak istiyor ve paylaşıyor. Sosyal medya
sayesinde bilgiye ulaşmak o kadar hızlandı ki dünya ile aynı anda, kullanamıyor olsak bile, bir
konu veya ürün hakkında fikir yürütebiliyoruz. Sosyal medya insanlarda doğuştan var olan
merak ve paylaşım duygusu her şeyi değiştirmiştir. Daha önce yanımızdaki arkadaşımıza
anlattıklarımızı, paylaştıklarımızı artık tüm dünya ile paylaşır hale geldik, çünkü bildiğimizi
herkesin bilmesini istiyoruz. Dünyanın her hangi bir bölgesinde yaşanan bir gelişmeden anında
ahaberdar olabiliyor, öncesi ve sonrası ile ilgili her türlü gelişmeyi takip edebiliyoruz. Bilgiye
ulaşmak artık çok hızlı bir hal aldı. Hatta o kadar hızlandı ki, gün içerisinde birbirinden farklı
bir çok önemli konuya ulaşabiliyoruz. Bazen de bunları kaçırabiliyoruz. Çünkü kullandığımız
sosyal medyaların timeline ları sürekli değişiyor. Dolayısıyla gündemi yakalamak ve yenilikleri
takip edebilmek için sosyal medyayı daha aktif kullanmak zorunda kalıyoruz.
1.2.Sosyal Medyanın Bireyler Üzerindeki Etkileri
İşte tam bu noktada oluşan bu sosyal medya bağımlılığının bireyler üzerindeki bir takım
etkilerini anlatmak da fayda var. Son araştırmalara göre, dünyada üç milyar insan, yani toplam
nüfusun yüzde 40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar günde ortalama iki saatimizi sosyal
medyada geçirdiğimizi gösteriyor. Bu, her dakika yarım milyon tweet ve Snapchat fotoğrafı
paylaşılması anlamına geliyor. Yani artık, sosyal medyanın yaşamımızda önemli bir yeri var.
Buradan hareketle; sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusunda yapılan bilimsel
araştırmalardan bir derlemeye yer vermekte fayda var.4
1.2.1.Stres
İnsanlar gündelik stres ve sıkıntılarından uzaklaşmak için sosyal medyaya başvuruyor. Ancak
yapılan araştırmalar sosyal medyanın stresi gidermek yerine daha fazla strese yol açtığını
gösteriyor. 1800 kişi üzerinde yapılan araştırmalar kadınların erkeklerden daha fazla strese
girdiğini gösteriyor. Başkalarının kendi stresini paylaştığı Twitter ise sosyal medya içinde en
büyük stres kaynağı. Fakat kadınlar Twitter'i kullandıkça daha az strese giriyorlar. Erkeklerin
sosyal medya ile ilişkisi daha mesafeli olduğundan aynı etkiyi göstermiyor. Araştırmacılar
genel olarak sosyal medya kullanımının stresi bir miktar azalttığı sonucuna varmıştır.

4

http://www.bbc.com/future/story/20180104-is-social-media-bad-for-you-the-evidence-and-the-unknowns,
Erişim Tarihi: 15.07.2018
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1.2.2.Ruh Hali
2014'te Avusturyalı araştırmacılar 20 dakikalık Facebook kullanımı ardından kişilerin ruhsal
durumunun inişe geçtiğini gözledi. İnsanlar bunun nedenini Facebook'u zaman kaybı olarak
görmelerine bağlamaktadır.
Başka bir araştırma ise iyi veya kötü ruh halinin kişiler arasında sosyal medya üzerinden
yayılabileceğini gösteriyor. Kötü hava koşulları olumsuz paylaşımları yüzde 1 kadar artırıyor.
Olumlu paylaşımların yayılma etkisi daha fazla oluyor. Ama bunun gerçekten moral artırıcı bir
etkisinin olup olmadığı henüz bilinmemektedir.
1.2.3.Endişe (Anksite)
Araştırmacılar sosyal medyanın tetiklediği endişe, huzursuzluk, uyuma ve konsantre güçlüğü
gibi belirtileri inceledi. Yedi ve daha fazla sayıda sosyal medya platformu kullananların, 0-2
sayıda platform kullananlara kıyasla üç kat daha fazla genel endişe semptomları taşıdıkları
görülmüştür.
Ancak sosyal medyanın endişeye ne şekilde neden olduğu bilinmiyor. Bu konuda daha fazla
araştırma ihtiyacı vurgulanmaktadır.
1.2.4.Depresyon
Bazı araştırmalar depresyon ile sosyal medya kullanımı arasında bağlantı kursa da, sosyal
medyanın iyi sonuç alacak şekilde kullanılmasının da mümkün olduğunu gösteren çalışmalar
vardır.
700 öğrenci üzerinde yapılan iki araştırmada, moral bozukluğu, değersizlik hissi, umutsuzluk
gibi depresyon belirtilerinin sosyal medya üzerinden yapılan etkileşimlerin kalitesiyle ilgili
olduğu görüldü. Negatif etkileşimde bulunanlar daha fazla depresyon belirtisi göstermektedir.
Benzer bir çalışma 2016'da 1700 kişi üzerinde yapıldığında, en fazla sayıda sosyal medya
platformu kullananlar arasında depresyon ve endişe riskinin üç kat arttığı görüldü. Bunun
nedenleri arasında sosyal medya üzerinden yapılan zorbalık, başkalarının yaşantısı konusunda
çarpık fikirler, sosyal medyada geçirilen zamanın boşa olması hissi gibi etkenler vardır.
Fakat araştırmacılar, sosyal medyanın depresyonun erken teşhisinde nasıl kullanılacağı
konusunda da çalışma yapıyor. 476 kişinin Twitter paylaşımları incelenip hazırlanan
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kategorilere göre, henüz depresyon belirtileri ortaya çıkmadan, vakaların yüzde 70'inde
depresyon öngörüsü doğru bir şekilde yapılabilmiştir.
Geçen yıl da 166 kişinin Instagram fotoğrafları incelenerek benzer bir sistem kurulmuş ve aynı
ölçüde başarılı sonuçlar alınmıştır.
1.2.5.Uyku
İnsanlar evrimsel olarak geceleri karanlıkta geçirmeye alışkın. Oysa artık gece gündüz sürekli
yapay ışıkla aydınlatılıyoruz. Araştırmalar bunun vücutta uykuyu düzenleyen melatonin
hormonunu engellediğini, özellikle akıllı telefon ve diz üstü bilgisayarların yaydığı mavi ışığın
en fazla zarar verdiğini göstermektedir.
Yani uyumadan önce yatakta Facebook veya Twitter'a girmek uyku düzeninizi bozabilir.
Geçen yıl 18-30 yaş arası 1700 kişi üzerinde yapılan araştırmada, uyku bozuklukları ile
ekrandan yayılan mavi ışık arasında ilişki olduğu, sosyal medya sitelerinde harcanan zamandan
ziyade, bu sitelere takıntı halinde sık sık bakılmasının daha olumsuz etkide bulunduğu
görülmüştür.
1.2.6.Bağımlılık
Bazı araştırmacılar tweet atmayı engellemenin sigara ve alkolden daha zor olduğunu söylese
de, mevcut ruh sağlığı bozuklukları arasında sosyal medya bağımlılığına yer verilmemektedir.
Fakat sosyal medyada bu konuda yapılan araştırmalardan çok daha hızlı ilerliyor. Bu nedenle
araştırmacılar muhtemel bağımlılık sorunlarını teşhis etmek için kendi özel ölçüm yöntemlerini
belirlemektedir.
Sosyal medya bağımlılığı diye bir şey varsa bu internet bağımlılığı kategorisine girer, ki bu
resmen kabul edilmiş bir sorundur.
2011'de Nottingham Trent Üniversitesi, daha önce yapılmış 43 araştırmayı inceleyerek sosyal
medya bağımlılığının bir ruhsal sağlık sorunu olduğu ve tedavi gerektirebileceği sonucuna
varmıştır.
Aşırı sosyal medya kullanımının ilişki sorunları, eğitimde başarısızlık, internet dışı topluluklara
katılmama ile bağlantılı olduğu ve alkol bağımlıları ile fazla dışa dönük insanların ve gerçek
yaşamda daha az ilişkisi olanların bu bağımlılığa daha yatkın olduğu görülmüştür.
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1.2.7.Özsaygı
Kadın ve moda dergilerinin rötuşlu zayıf modeller kullanmasının birçok genç kadının
özsaygısını sarstığı uzun zamandır biliniyordu. Şimdi onun yerini sosyal medya almıştır.
1500 kişiyle yapılan bir araştırmada, katılımcıların yarıdan çoğu sosyal medya sitelerinin
kendilerini yetersiz hissettirdiğini söylüyor, 18-34 yaş grubundakilerin yarısı ise kendilerini
çekici görmediklerini belirtmiştir.
2016'da yapılan bir araştırma, başkalarının selfilerine bakmanın kişinin özsaygısını azalttığını
ortaya koydu. Zira kişi, başkalarının en mutlu olduğu anları gösteren paylaşımlarıyla kendisinin
o anki halini kıyaslamaktadır.
İsveç'te Facebook kullanıcıları arasında yapılan başka bir araştırma da Facebook'ta fazla zaman
harcayan kadınların kendilerini daha az mutlu ve daha az özgüvenli hissettiğini gösteriyor.
Başkalarının kariyerleri ve mutlu ilişkileri ile kendi durumlarını kıyaslamaktadır.
Fakat küçük bir araştırmada, kişilerin kendi Facebook profillerine bakmalarının özsaygılarını
bir ölçüde artırdığı görülmüştür. Zira profillerimizde kendimizi dış dünyaya ne şekilde
sunacağımıza kendimiz karar vermekteyiz.
1.2.8.Esenlik
2013'te 79 kişiyle yapılan bir araştırmada, Facebook'ta uzun zaman harcayanların sonradan
kendilerini kötü hissettikleri ve zamanla yaşam tatminlerinin azaldığı görülmüştür.
Fakat başka araştırmalar da sosyal medyanın bazıları için esenlik artırıcı işlev gördüğünü
gösteriyor. Duygusal dengesizlik sorunu olan insanlar paylaşımlarıyla duygularını dışa vurma
yoluyla yardım alma olanaklarını artırabilmektedir.
Sosyal medyanın esenlik üzerindeki etkileri belirsiz olmakla birlikte, sosyal bakımdan izole
olmuş insanların esenliğini olumsuz etkilediği düşünülmektedir.
1.2.9.İlişkiler
İnsanların yüz yüze görüşmelerinde sosyal medya ilişkide dikkat dağıtıcı bir etken olabilir.
Romantik ilişkiler de sosyal medyadan etkileniyor. Araştırmalar, eşlerin karşı cinsten birini
Facebook'a arkadaş olarak eklediklerinde kıskançlık sorununun gündeme geldiğini gösteriyor.
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Özellikle kadınlar Facebook'ta daha fazla zaman harcadığından bu duyguları da daha fazla
yaşamaktadır.
1.2.10.İmrenme
600 yetişkinle yapılan bir araştırmada, yaklaşık 200 kişi sosyal medyanın kendilerinde başta
öfke olmak üzere olumsuz duygular yarattığını ve bunun imrenme duygusuna dayandığını
söylüyordu.
Fakat imrenmenin yıkıcı bir duygu olması gerekmediğine ve insanları daha fazla çaba
göstermeye sevk ettiğine inananlar da vardır.
1.2.11.Yalnızlık
19-32 yaş grubundan 7 bin kişi ile yapılan bir araştırmada, sosyal medyada fazla zaman
geçirenlerin sosyal izolasyon yaşama ihtimalinin iki kat fazla olduğu görülmüştür.
Sosyal medyada geçirilen zaman yüz yüze iletişimin yerini alabiliyor ve insanların kendilerini
dışlanmış hissetmesine neden olabilmektedir.
Arkadaşlarının çok daha ideal ve mutlu bir yaşam sürdüğü duygusuna kapılan kişi, onlara
imrenecek ve kendisinin içindeki sosyal izolasyonu olduğundan fazla görmesine neden
olabilecektir. Birçok alanda kesin sonuçlara varmak için henüz yeterli bilgi yok. Ama veriler,
kişilik özelliklerine ve önceki koşullarına bağlı olarak sosyal medyanın kişileri farklı
etkilediğini gösteriyor.
Tıpkı yemek, kumar ve modern çağın diğer cazibeleri gibi bazı kişilere sosyal medyayı aşırı
kullanmamalarını önermek gerekir. Ama sosyal medyanın bir bütün olarak kötü bir şey
olduğunu söylemek de yanlış olur; zira hayatımıza kattığı olumluluklar da vardır.
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Uygulama Soruları
1) Gelenekselden Yeni Medyaya geçiş sürecinde gözlemlenen değişiklikler ve dönüşen
iletişim biçimi hakkında bilgi veriniz.
2) Sosal medya bağımlılığı hakkında bilgi veriniz
3) Sosyal medyanın bireyler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Geleneksel medyadan Yeni medyaya geçiş sürecinde, her iki medyanın birbiriyle olan işkisi,
ve yeni medyanın tercih edilme gerkçelerinin üzerinde durulduğu ilk bölümün ardından,
günümüzde yeni medyanın özelliklerine değinilmiştir. Sosyal medyanın bireyler üzerindeki
etkileri anlatılarak, Sosyal medyanın günümüzde bireyleri nasıl etkilediği vurgulanmıştır.

16

Bölüm Soruları
1. Bir bilgisayar programı ile bir insan arasında oluşan diyaloğa verilen addır. Bu tanım
aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
a) Etkileşim
b) Bağımlılık
c) Hipermetin
d) Çokluortam
e) Sanallık

2. Çok sayıda iletişim aracı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim ortamında
ya da çok sayıda iletişim ortamı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim
aracında gerçekleşmesi hangi kavram yoluyla ifade edilmektedir?

a) Hipermetin
b) Çokluortam
c) Sanallık
d) Etkileşim
e) Bağımlılık
3. Arayüzeydeki bir metnin başka metinlerle ilişkisine işaret eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Çokluortam
b) Etkileşim
c) Bağımlılık
d) Hipermetin
e) Sanallık
4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri bağlamında
değerlendirilmemiştir?
a) Stres
b) Bağımlılık
c) Endişe
d) Uyku bozukluğu
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e) Kanser

5. Aşağıdakilerden hangisi yeni medya kapsamında değerlendirilmektedir?
a) Basılı gazete
b) Radyo
c) Basılı dergi
d) İnternet haber siteleri
e) Sinema filmleri

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın psikolojik yönüyle alakalıdır?
a) İmrenme
b) Sanallık
c) Hipermetinsellik
d) İnteraktivite
e) Çokluortam

7. Günümüzde hem arayüzeyle, hem de arayüzeye dâhil olan diğer birey ve arayüzeyde
kurulan çevrimdışı uzamdan beslenen ya da beslenmeyen …………. cemaatlerle olan
iletişim biçimlerine alışmalıyız… Boşluğa uygun düşen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sanal
b) Bağımlı
c) Düzenli
d) Düzensiz
e) Dağınık

8. İstediğini İzle, Öde ve İzle, Mobil TV gibi sistemler hangi kavram çerçevesinde
açıklanabilmektedir?
a) Hipermetinsellik
b) Etkileşim
c) Yüksek teknoloji
d) Sanallık
e) Çokluortam
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9. Geleneksel medyanın sosyal medya karşısındaki en büyük dezavantajı …………...
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dijital olmamasıdır
b) Yeniliğe uyum sağlayamamasıdır
c) Monologlar üzerine kurulu olmasıdır
d) Kaynağının çeşitli olmamasıdır
e) Yayılım gücünün az olmasıdır

10.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Uyumadan önce yatakta Facebook veya Twitter'a girmek uyku düzenini bozmaktadır.
b) Yeni medyanın sahip olduğu multimedya biçemselliği göstergelerin, simge
sistemlerinin, iletişim çeşitlerinin, farklı veri türlerinin tek bir araçta toplanmasıdır.
c) Yedi ve daha fazla sayıda sosyal medya platformu kullananların, 0-2 sayıda platform
kullananlara kıyasla üç kat daha fazla genel endişe semptomları taşıdıkları görülmüştür.
d) Hipermetinsellik geleneksel medyaya özgü bir kavramdır.
e) Çoklu ortam, çok sayıda iletişim aracı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir iletişim
ortamında ya da çok sayıda iletişim ortamı arasındaki bağlantıların etkileşimli tek bir
iletişim aracında gerçekleşmesidir.
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2. SOSYAL MEDYA VE FACEBOOK

20

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Sosyal medya hakkında istatistiki bilgilere yer verilerek, dünya üzerinde iletişim
çalışmlarındaki önemi hakkında vurgu yapılarak, sosyal medya uygulamaları arasında dünya
ve türkiye’de en çok kullanılan uygulama olan Facebook’un ortaya çıkış hikayesine yer
verilmiştir. Facebook üzerindeki uygulamların neler olduğu ve bu uygulamlarla ne tür bir
iletişim gerçekleştirileceği anlatılmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal Medya kullanımının önemi nedir?
2) Dünya ve Türkiye üzerinde de en aktif kullanılan sosyal medya uygulaması
hangisidir?
3) Facebook uygulamalarının ileişim gelişimindeki rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sosyal Medya
istatistikleri ve
Facebook

Kazanım

Dünya ve Türkiye üzerinde
internetin paralelinde sosyal
medyanın kullanım sıkılığı
ortaya konularak Facebook’un
nasıl işlediği öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Ders sırasında eş zamanlı
olarak kullanılacak olan sosyal
medya uygulaması Facebook
ile anlatılan konuların pratik
edilmesi sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İnternet



Sosyal Medya



Mobil Ağ



Facebook



Uygulama
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2.1.Sosyal Medya Deyince
Sosyal Medya; en genel anlatımla yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı kolaylığı
ve iletişim hızıyla yakalanan eş zamanlı bilgi paylaşımının takip edildiği dijital platformdur.
Bir çok insanın mobil ve online olduğu dijital çağ da paylaşım ve iletişim sınırı olmadan özgür
ve özgün tartışma zemini yaratan Sosyal Medya, kişi ve birey iletişiminin yanında marka ve
kurum konumlandırması açısında da son derece önemlidir. Sağladığı etkileşim açısından,
eğitim, araştırma ve bilgi sağlama anlamında da kapılarını ardına kadar açmaktadır. Sosyal
Medya geleneksel mecralardan farklı olarak yaşayan bir platformdur. Gazete, Tv ve diğer basılı
mecralardan en büyük farkı eş zamanlı bilgi paylaşımıdır. Çift yönlü iletişimin getirdiği
etkileşim seviyesi geleneksel medyanın çok ilerisindedir. Bu yüzden günümüzde markalar
tarafından sıkça tercih edilmektedir. Her geçen sene dijital kanallara ayrılan bütçe oranları
yükselmektedir. Sosyal Medya, kullanıcı odaklıdır ve bir sınırlama olmaksızın herkesin söz
hakkı vardır. Doğru kullanıldığında gücü ve etkisi tartışılamaz. Yeni bir oluşum olarak
düşündüğünde sosyal medyanın toplum üzerinde de etkisi büyüktür ve ülkeler arası
kültür ile yaşam şartlarına bağlı olarak kullanım oranlarında da farklılıklar gözlemlenir.
Ülkemizde sosyal medya kullanım oranları yükselmeye devam etmektedir. Son istatistiklere
göz attığımızda Türkiye sosyal medya kullanım oranlarında Avrupa sıralamasında üstlerde yer
almaktadır.5
Sosyal medya en yüksek derecede paylaşımın gerçekleştiği, online medyanın yeni bir türü
olarak fırsatlar sunduğu en yeni fikirlerden biridir ve aşağıdaki özellikleri içerir.6
Katılımcılar: Sosyal medya katılımcıları cesaretlendirir ve ilgili olan her bir kullanıcıdan geri
bildirim alır.
Açıklık: En çok sosyal medya servisleri geribildirime ve katılımcılara açıktır. Bu servisler
oylama, yorum ve bilgi paylaşımı gibi konularda cesaret aşılarlar. Bunlar çok nadir ulaşıma
yönelik engeller koyarlar.

5

http://sosyalmedyakulubu.com.tr/sosyalmedya/sosyal-medya-nedir.html, Erişim Tarihi 22.07.2015
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Konuşma: Geleneksel medya yayına ilişkin iken (içerik aktarımı ya da dinleyiciye bilgi
ulaşımı), sosyal medya iki yönlü konuşmaya olanak tanıması bakımından daha iyidir.
Toplum: Sosyal medya topluluklara çabuk ve etkili bir oluşum için izin verir. Topluluklar da
böylece sevdikleri fotoğraf, politik değerler, favori TV şovları gibi ilgili oldukları şeyleri
paylaşırlar.
Bağlantılılık: Sosyal medyanın çoğu türü, bağlantılı işler gerçekleştirir; diğer siteler,
araştırmalar ve insanların ilgili oldukları herhangi bir konuda link verilmesine olanak tanır.
Sosyal medyanın bu özellikler çerçevesinde geleneksel medyadan farkı ise

şöyle

sıralanmaktadır.7
Erişim: Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye
erişebilmesine olanak tanır.
Erişilebilirlik: Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve
hükümetlerin sahipliğindedir; sosyal medya araçları genel olarak herkes tarafından az veya sıfır
maliyetle kullanılabilir.
Kullanılırlık: Geleneksel medya üretimi, çoğunlukla uzmanlaşmış yetenekler ve eğitim
gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için bu geçerli değildir, yani herkes üretimde
bulunabilir.
Yenilik: Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı (günler, haftalar, hatta
aylar) anında etki ve tepkisi olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir.
(Tepkilerin zaman aralığına katılımcılar karar verir). Geleneksel medya da sosyal medya
araçlarına adapte olmaktadır.
Kalıcılık: Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez (bir dergi makalesi basıldıktan
ve dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılamaz); oysa sosyal medya yorumlar
veya yeniden düzenlemeyle anında değiştirilebilir.
Özgürlük: Geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki belki en önemli fark özgürlüktür.
Geleneksel medya hükümetlerin ve reklam verenlerin baskısı altındadır ve özgürce yayın

7

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya, Erişim Tarihi: 22.06.2015
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yapamaz. Sosyal medya ise kolay erişilebilir, herkes tarafından eşit düzeyde müdahale
edilebilir, global bir platform olduğundan çok daha özgürdür.
Bunun paralelinde öncelikli olarak Sosyal medya ile ilgili bazı istatistikleri sizlerle paylaşmak
istiyorum.
We Are Social‘ın yayınladığı araştırmaya bakacak olursak, dünyadaki internet kullanıcı sayısı
Ocak 2018 itibariyle 4.02 milyar kişi olarak saptanmıştır. Bu sayı, 7.593 milyar olan insan
nüfusunun tam yüzde 53’üne denk gelmektedir.
İnternet kullanıcıları arasından tam 3.19 milyar kişi ise aynı zamanda sosyal medyada aktiftir.
Bu da toplam insan nüfusu içerisinde yüzde 42’e denk gelmektedir. Dünyada 5.13 milyar kişi
mobil telefon/cihaz kullanırken, bu kişilerin de 2.95 milyarı mobil cihazları ile sosyal medya
hesaplarını kullanmış görünüyorlardır.
Dünyada internet kullanıcılarını coğrafi olarak dağılımına baktığımızda ise Kuzey Amerika ile
Batı Avrupa’nın interneti en yoğun kullanan bölgeler olduğu görülmektedir. En az internet
kullanıcı sayısı ise sırasıyla Güney ve Güney Doğu Asya, Afrika ve Orta Doğu’da
bulunmaktadır.
We Are Social’ın geçtiğimiz yıl ile yaptığı kıyaslamadan ise çarpıcı sonuçlar
çıkmakatadır. İstatistiklere göre internet kullanıcı sayısı yüzde 5 artış göstermiştir. Bu da 210
milyon yeni internet kullanıcısı anlamına gelmektedir. İnternet kullanıcı sayısındaki artış sosyal
medya kullanım oranına da yansımıştır. Öyle ki dünyadaki aktif sosyal medya kullanıcıları da
bir yıl içerisinde yüzde 5,6 artmıştır. Mobil cihaz kullanımı yüzde 2 artmasına karşın mobil
cihazlardan sosyal medya kullanımı yüzde 6 artmıştır. Bu da 170 milyon yeni kullanıcı
anlamına gelmektedir.8
Sosyal medya, günümüzde tüm organizasyonların vazgeçilmezidir. Dijital çağın gereksinimleri
doğrultusunda şirketler, sosyal medya akışından güncel olarak haberdar olmak zorundadır.
Markaya hızlı geri dönüş almak, olan bitenden haberdar olmak ve dijital pazarlama stratejilerini
trendlere uygun şekilde tasarlamak için dünyadaki sosyal medya istatistikleri, kurumlar
tarafından adeta reyting sonuçları gibi güncel olarak takip edilen bir konumdadır.9 Sosyal

8

http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2016/
http://www.socialbusinesstr.com/2015/03/25/2015in-dikkat-ceken-sosyal-medya-istatistikleri/ Erişim Tarihi
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medya kullanıcılarının 2018 İstatistiklerine baktığımızda; karşımıza şöyle bir tablo
çıkmaktadır.10
Facebook


4 Şubat 2004 tarihinde kurulan Facebook’un 2,1 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor.



Facebook kullanıcılarının %56’sını erkekler oluştururken, %44’ünü ise kadınlar
oluşturuyor.



Facebook’un en çok kullanıldığı ülkeler ise sırasıyla; Hindistan, Amerika, Brezilya,
Endonezya ve Meksika. Eğer uluslararası bir şirketseniz reklam ve sosyal medya
stratejilerinizde bu ülkelere yer verirken Facebook’a daha ağırlık vermeniz veriminize
olumlu katkı sağlayabilir.



Facebook kullanıcılarının %34’ü 18-34 yaş grubu arasındadır. Bu istatistiği baz alarak
müşterilerinizin yaş ortalamasına göre stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. Örneğin müşteri
kitleniz 18-34 yaş aralığında ise Facebook potansiyel müşteri kitlenize ulaşmak adına
uygun bir mecra olacaktır.

Instagram


6 Ekim 2010 tarihinde kurulan Instagram’ın 800 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.



Instagram kullanıcılarının %49’unu kadınlar oluştururken, %51’ini ise erkekler
oluşturuyor.



Instagram’ın en çok kullanıldığı ülkeler ise sırasıyla; Amerika, Brezilya, Endonezya,
Hindistan, Türkiye.



İstatistikten de görüldüğü üzere, Türkiye’deki kullanıcısı sayısı oldukça fazla olan
Instagram, sosyal medya stratejilerinde etkin kullanıldığı takdirde güzel getiriler
sağlayabilir.



Instagram kullanıcılarının 1/3’ü 18-34 yaş grubu arasındadır. Kullanımı oldukça yaygın
olan Instagram‘ın Facebook‘a göre yaş grubu arttıkça kullanım oranının düştüğü
görülmektedir.



Bu da eğer müşteri kitleniz 18-34 yaş aralığında ise, müşterilerinizin yarısı Instagram’da
demektir.

10

https://dijilopedi.com/2018-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/
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Youtube 1.57 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor.



Whatsapp’ın 1.3 aktif kullanıcısı bulunuyor.



Linkedin’in 260 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.



Twitter’ın 330 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.



Tumblr’ın 794 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.



Pinterest’in 200 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Google‘ın en son açıkladığı değişikliklerde artık mobilin öneminin ne kadar arttığını
görmüştük. Mobil kullanıcı sayısı her yıl düzenli olarak artmaktadır. 2018 mobil kullanıcı
istatistiklerine baktığımızda da mobil kullanıcı sayısının 5.1 milyar olduğunu görmekteyiz.
Görüldüğü üzere bu oran dünya nüfusunun %68’ine denk geliyor. Artık SEO çalışmaları, dijital
pazarlama ve sosyal

medya

pazarlama stratejinizi mobile

odaklamazsanız

istediğiniz

verimliliğe ulaşmanız zor olacaktır.
Mobil kullanıcılarının hiç kuşkusuz en çok kullandığı araç akıllı telefonlar. Mobil kullanıcıların
%57’si akıllı cihaz kullanıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Akıllı cihaz kullanımında Android yazılımı büyük bir üstünlük sağlamış durumda. Web
trafiğinin %73.5’i Android yazılımı yüklü telefonlar üzerinden sağlanmaktadır.
29

Yıllar içerisinde web site trafiklerinin mobil payı artmaktadır. 2009 yılında web site
trafiklerinin mobil payı %1 bile değilken, 2018 yılı itibariyle web site trafiklerinin
yarısı mobilden sağlanmaktadır.
Dünya ortalaması göz önüne alındığında ülkemizin de sosyal medya ve internet kullanımında
bir hayli aktif olduğunu söyleyebiliriz.
Peki Türkiye’deki durum nedir? Türkiye’deki durumu ise şu şekildedir:11
81 milyon nüfusa sahip ülkemizde;


Nüfusun %67’sini oluşturan 54.3 milyon internet kullanıcısı



Nüfusun %51’ini oluşturan 51 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı



Nüfusun %54’ünü oluşturan 44 milyon aktif mobil sosyal medya kullanıcısı var.

Türkiye’deki yıllık dijital değişim istatistiklerine baktığımızda da;


İnternet kullanım istatistiklerinde, internet kullanıcılarının %13, yani 6 milyon
kişi arttığını görüyoruz. (54.3 milyon internet kullanıcısı)



Aktif sosyal medya kullanıcı sayısının da 3 milyonluk bir artış gerçekleşmiş. (51
milyon aktif sosyal medya kullanıcısı)



Aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısı ise %5’lik, yani 2 milyonluk bir
artışla 44 milyona ulaştığını görüyoruz.

Şimdi de 2018 yılında Türkiye’de elektronik cihaz kullanımına bakalım.


Yetişkin insanların %98’i cep telefonu kullanırken, bunların %77’si akıllı telefon
kullanıyor.



Masaüstü bilgisayar veya laptop kullananların
oranı %48iken, tablet kullananların oranı %25

11



Neredeyse herkesin televizyonu var ve oranı %99.



Giyilebilir teknoloji ürünleri kullananların oranı ise %9 olarak hesaplanmış.

https://dijilopedi.com/2018-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/
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İnsanlar internette günde ortalama 7 saat geçiriyorlar. Peki bu kullanıcılarımız en çok
nerelerde vakit harcıyorlar:


Günde ortalama 2 saat 48 dk sosyal medyada



Günde ortalama 2 saat 44 dk televizyon başında



Ve son olarak günde ortalama 1 saat 22 dk müzik dinleyerek



Bir de hemen internet kullanım istatistiklerine kısaca bir bakalım.

Türkiye’de, nüfusun %67‘sine tekabül eden 54 Milyon internet kullanıcısı var ve bunların 51
Milyonutelefonlarından internete bağlanıyorlar. İnternete bağlanmak için kullanılan
cihazlarabaktığımızda,

geçen

yıl

kadar

büyük

bir

oran

olmasa

da mobil

cihazların yükselişinin devam ettiğini görüyoruz.
İnternet kullanıcılarının %36′sı Masaüstü bilgisayar veya laptoplarından, %62’si mobil
cihazlardan ve %3‘ü tabletlerinden internete bağlanıyorlar. Aslında internet kullanım
istatistikleri cihazların aldığı paya değerlendirildiğinde geçen yıla göre çok da değişmemiş
görünüyor.
Türkiye’deki sosyal medya kullanım istatistiklerine bakalım. Rapora göre Türkiye’de
toplam 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve bu kullanıcıların 44 milyonu mobil
cihazlar ile sosyal medyaya bağlanıyorlar. Görüldüğü gibi en aktif sosyal medya
platformu youtube.

Onu

hemen Facebook ve Instagram takip

ediyor.

Ardından Twitterve Google+.
Her ne kadar Linkedin ve Pinterest ülkemizde daha az popüler olsa da, özel bir kitleyi
barındırması açısından dijital pazarlamacıların planlarında bulundurmaları gereken sosyal
medya platformlarından.
Dünyada çok büyük kullanıcı sayılarına ulaşan bu sosyal ağların, aslında kimin tarafından daha
çok kullandığını bilmek, şirketlerin pazarlama ve reklam çalışmalarını yönetmeleri açısından
önemli bir hale gelmiştir. Çünkü sosyal ağlardaki yaş, cinsiyet, eğitim, ekonomik durum ve
hatta eğitim seviyesi, pazarlama yapılacak ağı belirlemede belirleyici olan verilerdir.
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2.1 Facebook, Başlarken…
Facebook,

insanların

başka

insanlarla iletişim kurmasını

ve bilgi alışverişi

yapmasını

amaçlayan bir sosyal paylaşım sitesidir. Facebook, 4 Şubat 2004 tarihinde öncelikle Harvard
öğrencileri için aynı zamanda kendisi de aynı okulda öğrenci olan Mark Zuckerberg tarafından
kurulmuştur. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine alan Facebook, iki ay
içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsamıştır.

Resim 01. Facebook’un İlk Ara Yüzü

İlk sene içerisinde de; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm okullar Facebook’ta yerini
almıştır. Üyeler önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac. uk, vb.) üye
olabilirken, sonrasında da ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katılmıştır. 11
Eylül 2006 tarihinde ise Facebook tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla
açılmıştır. Facebook ismini “Paper Facebooks”dan alır. Bu form ABD üniversitelerinde
okulların öğrencilerine, öğretmenlere ve çalışanlara doldurduğu onları tanıtan bir formdur.
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Kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla katılım
gösterebilmektedirler.

Resim 02. Kurucu Marc Zuckerberg’in Profil Sayfası

Site, kullanıcılara ücretsizdir ve gelirini afiş, logo reklamlarından ve sponsor gruplarından
almaktadır (Nisan 2006'da gelirlerin haftalık 1,5 milyon dolar olduğu öne sürülmüştür).
Kullanıcılar profilleri fotoğrafları, ilgi alanları, gizli ya da açık mesajları ve arkadaş gruplarını
sergilemektedir. Profillerin gösterimi sadece arkadaşlara görünecek şekilde veya belli ağların
dışındakilere açık olmayacak şekilde sınırlandırılabilir. TechCrunch’a göre; ABD'deki
üniversitelerdeki öğrencilerin %85’inin Facebook'ta bir hesabı bulunmakta ve bunların %60’ı
her gün bağlanmaktadır. %85 her hafta, %93 her ay bağlananlar arasındadır. Facebook
sözcüsü Chris Hughes ise kullanıcıların her gün ortalama 19 dakika Facebook'ta vakit
geçirdiğini söylemektedir.
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13 Mart 2009 itibarıyla Facebook’un yeni ara yüzü tüm hesaplarda kullanılmaya başlamıştır.
Ancak bu ara yüz, kullanıcılar arasında ikilik yaratmıştır. Bazı kullanıcılar bu ara yüzü çok
başarılı bulurken, bazı kullanıcılar protesto etmişlerdir. Facebook yöneticileri ise bu yeni ara
yüz için ısrar etmişlerdir. Teknik açıdan ise Facebook, web otoriteleri tarafından en
başarılı Web 2.0 uygulamalarından biri olarak gösterilmektedir.

Resim 03. Facebook’un Yenilenen Ara Yüzü
2006 yılında, MySpace’in News Corporation'a satılmasıyla Facebook'un da satılacağı
söylentileri çıkmıştır. Zuckerberg ise Facebook'u satmak istemediğini belirtmiş ve söylentileri
yalanlamıştır. İlk teklifin Viacom tarafından 975 milyon dolar olduğu öne sürülürken; Eylül
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2006'da Yahoo, 1 milyar dolar teklifte bulunmuştur. Ekim ayında ise; Google, YouTube’u satın
aldıktan sonra, Facebook için 2,3 milyar dolar teklifte bulunmuştur.
Facebook yöneticilerinden Peter Thiel ise, Facebook'un iç değerinin 8 milyar dolar olduğunu
ve proje gelirlerinin 2015 yılı için 1 milyar dolar olduğunu söylemiştir.
24 Ekim 2007’de Microsoft, Facebook’un %1,6'lık hissesini 240 milyon dolar ödeyerek satın
almıştır. Google ve diğer şirketler de benzeri bir yöntemle Facebook hisselerine yönelmektedir.
2008 Ağustos’unda, Facebook’un aylık 100 milyon aktif kullanıcısı varken, insanların birbirini
Facebook’a çağırmasıyla bu sayı 7 ayda iki katına çıkmıştır. 2009 Nisanı’nda ise bu sosyal ağın
ulaştığı insan sayısı 200 milyondur. 2009 Temmuz'unda ise dört aydan kısa bir sürede Facebook
kullanıcı sayısı 50 milyon daha artarak 250 milyona ulaşmıştır.12
2015 senesine geldiğimizde ise, Facebook’un Chief Creative Officer’ı Mark D’Arcy,
Cannes’da sınırlı sayıda katılımcıya yönelik yapılan özel toplantıda, 1,25 milyar aktif mobil
kullanıcı sayısına sahip olduklarını açıklamıştır.13
Bugünden bakacak olursak, Ocak 2018 verilerine göre aylık aktif Facebook kullanıcı sayısı 2.1
milyar ulaşmış durumdadır. Bu oran geçen sene Ocak ayına göre %15 artmıştır.
2007 yılından itibaren Facebook 3 ürün ile reklam verenlere hizmet sunmaya başlamıştır.
Bunlardan ilki, Social Ads adı verilen sistem ile kullanıcıların profil bilgilerine göre reklam
gösterimi sağlamasıdır. Diğeri ise, Beacon adı verilen sistem ile reklam verenlerin
hazırladıkları ve kendi sitelerinden sundukları araçları Facebook kullanıcıları beğenilerine göre
profil sayfalarından yayınlayabiliyor olabilmeleri sağlayan bir sistem, son olarak da Insights adı
verilen sistem ile de reklam verenlere reklamlarına hangi tip kullanıcıların tıkladığı bilgisinin
sunulduğu bir yöntemdir.14
YouTube‘u tahtından etmeye aday servisi Facebook Video konusunda da açıklama yapan Mark
D’Arcy günlük video görüntülenme sayısının 4 milyar olduğunu belirtmiştir.15
Aynı toplantıda “Kullanıcının zamanını neden aldığınızı anlatmanız lazım” diyen Mark D’Arcy
özetle kullanıcı için hazırlanan içeriğin onların şarjını zamanını harcayacağını, hikaye ve

http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/12105895.asp?gid=234, Erişim Tarihi 20.05.2015
http://webrazzi.com/2015/06/24/facebook-guncel-rakamlar/ Erişim Tarihi 16.07.2015
14
http://webrazzi.com/2007/11/07/facebook-reklamin-suyunu-cikardi/ Erişim Tarihi 14.06.2015
15
http://webrazzi.com/2015/06/24/facebook-guncel-rakamlar/ Erişim Tarihi 16.07.2015
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platform uyumunun iyi olması gerektiğini, böylece kullanıcının marka için ne kaybettiğini değil
onun için değerli olduğunu düşüneceğini söyledi.16
Facebook ortaya çıktığından beri “beğenmek” kavramı da büyük bir değişime uğramıştır. Artık
beğenmek sadece bir şeyi iyi veya güzel bulmanın ötesinde desteklemek ya da ilgilenmek
anlamlarının da karşılığı haline gelmiştir. Crowd Science‘ın 2011 yılında gerçekleştirdiği bir
araştırma ile Facebook kullanıcılarının neleri ve daha önemlisi hangi nedenlerle beğendiklerini
ortaya koymuştur.17 Crowd Science’a göre kullanıcılar en çok duvar paylaşımları, fotoğraflar
ve yorumları beğeniyorlar. Üçü de %16’lık orana sahip. Bunların ardından %12 ile videolar
geliyor. Markalara ait olmayan Facebook sayfaları %10, markalara ait Facebook sayfaları ise
katılımcıların %9’ı tarafından beğenilmiş. Facebook’taki “beğen” düğmesini kullanmıyorum
diyenlerin oranı %8 iken, katılımcılar arasında Facebook kullanmıyorum diyenlerin oranı ise
%14. Araştırmaya göre kullanıcıların “beğen” düğmesine tıklamaya karar vermelerinin iki
önemli nedeni var: desteğini göstermek ve söylenen ya da gösterilen içerikten keyif almak. Her
ikisi de %28 oranına sahip. Markayı beğenmek %14 ile üçüncü sırada gelen neden. Markadan
haberdar olmak istemek %10, arkadaşlarımın markadan haberdar olmasını sağlamak %7,
markanın sunduğu indirimlerden faydalanmak %6 ve son olarak çekilişlere katılabilmek %5
oranla sıralanıyor.
2.2. Facebook ve Uygulamalar
Facebook hesabınız oluşturduktan sonra temel olarak kullanabileceğiz mevcut bazı
uygulamalar vardır. Bu uygulamalar aracılığı ile sosyal medya deneyimini tama anlamaıyla
yaşayabilirsiniz. Mevcut uygulamaların yanı sıra Facebook size de yeni uygulamalar
geliştirebileceğiniz bir alan açmıştır.
2.2.1

Fotoğraflar; bu uygulama ile kullanıcılar kendi aralarında fotoğraflarını,
kendilerini ve arkadaşlarını da üzerine etiketleyerek sunabilmektedir. Bazı
gizlilik sorunları nedeniyle Facebook, fotoğrafların görüntülenmeleri üzerinde
bazı sınırlamalar koymuştur. Ağustos 2007 tarihinde yapılan açıklamada;
Facebook'ta 31.31 milyar fotoğraf bulunduğu, bunun da kişi başı 31 fotoğrafa
denk geldiği görülmektedir. Aradan geçen bunca sene sonrasında şuan
Facebook’un elinde muazzam bir fotoğraf havuzu olduğu aşikardır. Bu
fotoğraflar herkes tarafından görülebilir, ancak gerekli ayarlamalar yapıldığı

16
17

http://webrazzi.com/2015/06/24/facebook-guncel-rakamlar/ Erişim Tarihi 16.07.2015
http://webrazzi.com/2011/12/05/facebook-kullanicilari-neyi-neden-begeniyorlar/ Erişim Tarihi 12.06.2015
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takdirde

hiçbir

kullanıcı

tarafından

da

görülmeyebilir

şeklinde

ayarlanabilmektedir.
2.2.2. Haber Kaynağı; Haber Kaynağınızda görünen haberler, Facebook'taki
bağlantılarınızdan ve hareketlerinizden etkilenir. Böylece en çok etkileşim
kurduğunuz arkadaşlarınızdan, ilginizi en çok çeken daha fazla haber
görebilirsiniz. Bir gönderinin aldığı yorum ve beğenme sayısının yanı sıra haber
türü (ör. fotoğraf, video, durum güncellemesi) de Haber Kaynağınızda görünme
ihtimalini

artırabilir.

Arkadaşlarınızın

arkadaşınız

olmayan

kişilerin

gönderilerini beğenmesi veya bu gönderilere yorum yapması dahil,
arkadaşlarınızın Facebook'taki hareketleri hakkında haberler görürsünüz. Ayrıca
Haber Kaynağınızda arkadaşlarınızın üyesi olmadığınız herkese açık grupları
beğenmesi veya bu gruplara yorum yapması hakkında haberler de görebilirsiniz.
Zaman Tünelinizdeki gönderiler, Haber Kaynağı ve arama gibi Facebook'taki
başka yerlerde de paylaşıldıkları hedef kitle içerisindeki kişiler (ör. arkadaşlar,
herkese açık, özel) tarafından görülebilir.
2.2.3. Sayfa; Facebook sayfaları sizin hesabınıza bağlı olarak çalışımaktadır ve
sayfanın yöneticisi olarak siz eğer isterseniz başka arkadaşlarınızı da sayfanızı
yönetmek için davet edebilirsiniz. Facebook sayfalarında yaptığınız paylaşımlar
bu sayfaları beğenen tüm takipçileriniz ile paylaşılmaktadır. Facebook sayfaları,
marka ve işletmeniz ile ilgili bilgiler içerdiğinden, markanız ile ilgili daha
detaylı bilgi eklemelisiniz. Bunun yanında hayran sayfaları ve kendi bilgi
birikim ve tecrübelerinizi paylaşabildiğiniz sayfalar da açabilirsiniz. Sayfa
bilgileri ve gönderileri herkese açıktır ve genellikle Facebook'taki herkes
tarafından görülebilir. Bir Sayfayı, ona bağlanmak ve Haber Kaynağı
güncellemelerini almak için herkes beğenebilir. Bir Sayfayı kaç kişinin
beğenebileceğine dair herhangi bir sınırlama yoktur. Bir Sayfayı yönetmenize
yardımcı olan kişiler, söz konusu Sayfada gönderiler paylaşabilir. Sayfa
gönderileri, Sayfayı beğenen kişilerin haber Kaynaklarında gözükür. Sayfa
sahipleri ayrıca Sayfaları için özelleştirilmiş uygulamalar oluşturabilir ve
Sayfa'nın büyümesini ve hareketlerini takip etmek için Sayfa İstatistikleri'ni
kontrol edebilir.
2.2.4. Gruplar; Facebook Grupları aile, takım arkadaşları veya çalışma arkadaşları
gibi topluluklarla iletişim kurmayı kolaylaştırır. Gruplar durum güncellemeleri,
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fotoğraflar veya belgeler paylaşabileceğiniz ve grubun diğer üyelerine mesajlar
gönderebileceğiniz özel alanlardır. Ayrıca oluşturduğunuz her grup için üç
gizlilik seçeneğinden birini seçebilirsiniz. Sayfalar gerçek kuruluşların,
işletmelerin, ünlülerin ve markaların kendilerini beğenen kişilerle genel bir
iletişim kurmalarına olanak tanırken, Sayfalar sadece resmi temsilciler
tarafından oluşturulup yönetilebilir. Gruplar ise insanların ortak ilgi alanları
hakkında iletişim kurmaları için bir alan sağlar. Gruplar herkes tarafından
kurulabilir. Gruplarda herkese açık ayarının dışında başka gizlilik ayarları da
bulunur. Gizli ve kapalı gruplarda, gönderileri yalnızca grup üyeleri görebilir.
Üyelerin üst yöneticiler tarafından onaylanması veya eklenmesi şartını koymak
için grup gizliliğini ayarlayabilirsiniz. Bir grup belirli bir boyuta ulaştığında,
bazı özellikler sınırlanır. En kullanışlı gruplar genellikle, tanıdığınız kişilerden
oluşan küçük gruplarla oluşturduklarınızdır. Gruplarda, varsayılan olarak,
herhangi bir üye grupta bir şey paylaştığında üyeler bildirim alır. Grup üyeleri
sohbetlere katılabilir, ortak albümlere fotoğraflar yükleyebilir, grup belgelerinde
birlikte çalışabilir ve arkadaş oldukları üyeleri grup etkinliklerine davet edebilir.
2.2.5. Mesajlar; Paylaşımların ve beğenilerin yanı sıra Facebook'taki herkese mesaj
gönderebilirsiniz. Birisine mesaj gönderdiğinizde, mesaj o kişinin mesaj gelen
kutusuna iletilir. Mesaj gönderdiğiniz kişi sohbetteyse veya Messenger
kullanıyorsa, mesajınız bir sohbet konuşması olarak görünür. Anlık sohbet
yapabilir karşılıklı olarak etkileşime geçebilirsiniz. Söz konusu kişi sohbeti
kapattıysa, mesaj arkadaşınızın mesaj kutusunda görünür ve arkadaşınız bir
bildirim alır. Kişi mesajınızı gördükten sonra mesaj, görüldü olarak işaretlenir.
2.2.6. Armağanlar; Facebook'un Şubat 2007 tarihinde yaptığı bir uygulamadır.
Kullanıcılar birbirlerine küçük ikonlardan oluşan hediyeler gönderebilmektedir.
Bu ikonlar Apple tasarımcısı Susan Kare tarafından tasarlanmaktadır ve
kullanıcılar bu hediyeleri gizli ya da açıkça vermektedir. Kullanıcılar isterse
“hediyeler” kutusunu profillerinde de gösterebilir. Kullanıcılar hesaplarının
açılmasıyla ücretsiz bir hediye verme hakkına sahiptiler ve bundan sonraki
hediyeler ise 1 dolar ile ücretlendirilmekteydi. Hediyelerin %50'si sevgililer
gününde verilmiştir. Bunun yanı sıra, Zachary Allia tarafından geliştirilen “Free
Gifts”

uygulaması

gibi

uygulamalarla,

ücretsiz

olarak

da

hediye

gönderilebilmektedir.
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2.2.7. Pazar Yeri; Mayıs 2007 itibarıyla Facebook Marketplace (Facebook Pazar
Yeri) uygulamasıyla; satılık eşyalar, kiralık/satılık ev, işler ve diğerleri olmak
üzere bir market ortamı yaratmış ve burada kullanıcıların birbirleriyle alışveriş
yapmasını sağlamıştır. Bu hizmetler ücretsizdir. Facebook'un fotoğraflar
uygulamasıyla

kullanıcılar

paylaşmaktadır.

Bu

kendilerinin

hizmetten

ve

özellikle

arkadaşlarının

resimlerini

üniversite

öğrencileri

yararlanmaktadırlar. Birçok öğrenci kitap ve okul eşyalarını Facebook
dolayısıyla satmaktadırlar. Ayrıca kiralık daireler ve evler de Facebook
dolayısıyla markete konmuştur.
2.2.8. Dürtmeler; Pokes (Dürtmeler) uygulaması ile bir kullanıcının diğer bir
kullanıcıyı dürterek diyalog kurmasını sağlamaktadır. Bazen bu merhaba
anlamına gelse de, aynı işi yapan X Me ve SuperPoke gibi Facebook
uygulamaları da bulunmaktadır. Bu uygulamalar, dürtme işlemini değişik
varyasyonlarda yapılmasını sağlamaktadır.
2.2.9. Etkinlikler uygulaması ise; kullanıcıların arkadaşlarını belli buluşma
oluşturabilir ve diğer kullanıcılar da bu etkinlikler için katılım durumlarını ve
ilgilerini bildirebilmektedirler. Bu sayede düzenlenen etkinliğin duyurusu
yapılarak, aynı zamanda da ne kadar popüler olup olmadığı katılımcıların sayısı
ile ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında etkinlik zamanını hatırlatarak, bu tür
organizasyonların kullanıcılar tarafından da kaçırılmasını öznlemektedir.
2.2.10. Video; Facebook'un video uygulaması ise; kullanıcıların birbirlerine YouTube
ve benzeri sitelerdeki videoları göndermelerinin yanı sıra; özel mesajlar da dahil
olmak üzere video kamerasıyla görüntü kaydederek bunu mesaj olarak
göndermesini sağlamıştır. Ayrıca 2015 yılı itibariyle videolar Pop-Out şeklinde
izlenebilmektedir.
2.2.11. Reklamlar; Facebook reklamları, işletmelerin kendi ağızlarından yazdıkları ve
onlar için önemli olan insanlara erişmelerine yardımcı olan ücretli mesajlardır.
Reklam verenler, reklam verme amaçları olarak adlandırdığımız belirli
hedeflere yönelik kampanyalar; bu kampanyaların içinde de bu hedeflere
ulaşmalarına yardımcı olacak reklamlar oluştururlar. Örneğin internet sitesini
daha fazla insanın ziyaret etmesini isteyen bir işletme, bu amaçla bir kampanya
oluşturabilir. Bu kampanyada reklamlar oluştururken, ziyaretçi sayısında
istediği artışı sağlamaya yardımcı olacağını düşündüğü görseller, metin ve bir
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hedef kitle belirler. Oluşturduğunuz her kampanya için bir bütçe belirleyerek,
reklamlarınıza ne kadar harcama yapmak istediğinize siz karar verirsiniz.
Seçtiğiniz hedef kitleye reklamınızı göstermek için vermek istediğiniz teklif
tutarını bize bildirdiğiniz bir reklam açık artırma sistemi kullanırız. Bu teklifler,
reklamınıza tıklama başına ücret veya bin gösterim başına ücret temeline
dayanır. Facebook reklamları, seçtiğiniz hedef kitleye site ve mobil Haber
Kaynağı'nda ve/veya

sağ sütunda

gösterilir. Bu reklam alanlarında

reklamlarınızı göstermek, nerede olurlarsa olsunlar, hedef kitlenizdeki kişilere
erişmenize yardımcı olur.
2.2.12. Konum; İnsanlara belirli bir yerde olduğunuzu belirtmek için restoran veya park
gibi konumunuzu bir gönderiye ekleyebilirsiniz. Akıllı telefonunuzda konum
servislerini etkinleştirerek ve yer bildiriminde bulunarak nerede olduğunuzu
paylaşabilirsiniz. Bu sayede sizi takip eden arkadaşlarınız nerede olduğunuz
görür. O yer hakkında haber sahibi olur. Bu durum işletmeler için de ayrıca
reklam olanağı sunmaktadır. Siz konum bildirimi yaptığınız anda farkında
olmadan sosyal medya aracılığıyla o yerin de reklamını yapmış olursunuz.
2.2.13. Uygulamalar; 24 Mayıs 2007 itibarıyla Facebook, Facebook Platform adını
verdiği altyapısı ile geliştiricilerin Facebook ile etkileşimli uygulamalar
yaratmasına olanak sağlamıştır. Uygulamalar, Facebook API ile kolayca
geliştirilebilir. Mayıs 2012 tarihi itibariyle de kendi uygulama merkezi olan App
Center’i kullanıcılara açan Facebook bu alanda da öncü olmayı başardı.
Facebook.com/appcenter adresinden erişebileceğiniz bölümde iyi geri bildirim
alan 600 uygulama bulunuyor. Kullanıcılar bu bölümde uygulamaları
keşfedebiliyor ve kendine yapılan önerileri görebiliyor. Kullanıcıların kendi
uygulamalarını geliştirip pazarlayabildikleri ve bunun için de bir rehber
anlatıcının olduğu merkezdeki uygulama sayısı here geçen gün artmaktadır.
Yeni bir uygulama keşfetme motoru olarak görebileceğimiz Facebook
AppCenter, hem webde ve mobildeki uygulamaların Facebook ile ilişkisini
güçlendirerek ve kalıcı tutmaya çalışarak, farklı uygulamalar keşfetmek
isteyenler için de güvenilir bir kaynak sunmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)

Soyal Medyanın gelişimi hakkında kısaca bilgi veriniz.

2)

Facebook’un kurucusu kimdir?

3)

Facebook nerede, ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştur?

4)

Facebook uygulamları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Sosyal medya kavramın ortaya çıkışı ve toplumsal anlamda bireyler üzerindeki etkisini
öğrendikten sonra, en fazla kullanıcı ve aktif kullanım oranlarını yakalayan, sosal medyanın
amiral gemisi niteliğindeki Facebook’un kuruluş süreci ve Facebook üzerinde gerçekleştirilen
uygulamları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızıyla
yakalanan eş zamanlı bilgi paylaşımının takip edildiği dijital platforma ……………..
denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Facebook
b) Twitter
c) İletişim
d) Sosyal Medya
e) Blog
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın içerdiği özelliklerindendir?
a) Açıklık
b) Hız
c) Gerçeklik
d) Kişisellik
e) Görsellik
3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın içerdiği özelliklerinden değildir?
a) Özgürlük
b) Kalıcılık
c) Erişim
d) Toplum
e) Kesintisizlik
4. 2018 yılı istatistiklerini göz önünde bulundurduğumuzda aktif kullanıcı sayısı ve etki
oranı en yüksek sosyal medya uygulaması hangisidir?
a) Facebook
b) Twitter
c) Whatsapp
d) Google+
e) LinkedIn
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türkiye’de 38.000.000 aktif sosyal medya kullanıcısı vardır.
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b) Türkiye’de 28.000.000 mobil sosyal medya kullanıcısı vardır.
c) Türkiye’de 64.900.000 mobil kullanıcı vardır.
d) Dünya ortalaması göz önüne alındığında ülkemizin de sosyal medya ve internet
kullanımında bir hayli aktiftir.
e) Twitter

aylık

aktif

kullanımı %58

ile

47.339.020

kişi

iken,

internet

kullanıcıları içindeki oranı: %94’tür.
6. Facebook’da katıldığınız bir görüşü desteklemek, o konu hakkında ilgilendiğinizi
belirtmek için aşağıdaki terimlerden hangisini kullanırsınız?
a) RT
b) Like
c) Paylaş
d) Etiket
e) TT
7. Aşağıdakilerden hangisi Facebook uygulamalarından değildir?
a) Haber Kaynağı
b) Gruplar
c) Mesajlar
d) Dürtmeler
e) TrendingTopics
8. Facebook’ta arkadaşlarını belli buluşma oluşturabilir ve diğer kullanıcılar da buna
katılabilir. Bu uygulamaya verilen ad nedir?
a) Video
b) Buluşma
c) Toplantı
d) Etkinlikler
e) Mesajlar
9. Aşağıdakilerden hangisi Facebook uygulamalarından biridir?
a) Blog
b) Günün mesajı
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c) Armağanlar
d) Hashtag
e) Insta
10. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
a) Almanya-2004- Marc Zuckerberg-Berlin
b) İngiltere-2004-Martin Zuckerberg-Cambridge
c) ABD-2004-Marc Zuckerberg-Harvard
d) ABD-2005- Martin Zuckerberg-Yale
e) Almanya-2005-Marc Zuckerberg-Harvard

DOĞRU CEVAPLAR
1

D

2

A

3

E

4

A

5

E

6

B

7

E

8

D

9

C

10

C
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3. FACEBOOK VE İŞLEVLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sosyal medya uygulaması olan Facebook’ta porfilin nasıl oluşturulduğu ve sonrasında yapılna
işlemlerin neler olduğuna değinilecektir. Daha etkili nasıl profil oluşturulacağı, Facebook’un
Türkiye’deki gelişim sürecinin nasıl işlediğine değinilecektir. Facebook’un ekonomi olan
ilişkisine değinilerek, son dönemde Facebook’ta oluşan yeni trendlerin neler olduğu
aktarılcaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Facebook’ta profil oluştururken dikkat edilmesi gerekn husular nelerdir?
2) Facebook’un ekonmi üzerindeki etkisi ve Facebook Ekonomisi kavramını tartışınız.
3) Yeni dönemde Facebook kullanııcıları kendisine bağlamay devam etmek için ne gibi
yatırımlarda bulunmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Facebook’un ekonomi
ile ilişkisi, Türkiye’deki
durum ve Facebook’ta
yeni trendler.

Facebbok’un gerek ülkemizde
ve gerek e dünyada kazandığı
popülaritenin
ekonomik
anlamda
geri
dönüşünün
kullanıcı
tarafından
değerlendirilmesi

Aktif olarak kullancağı, kişisel
Facebook profili ile yeni
trendleri takip ederek popüler
paylaşımlarda bulunrak,
takipçi sayısını artırarak
kazanımı sağlayabilir.
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Anahtar Kavramlar


Profil



Facebook Ekonomisi



Facebbok at Work



Facebbok Places



Etiket



Video



Fotoğraf



E-Ticaret
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3.1. Facebook Profili Oluşturma

Facebook.com adresine girdiğinizde sizi Türkçe bir ara yüz karşılamaktadır, hesap açmak için
tek yapmanız gereken bilgileri doldurup Hesap Aç butonuna tıklamaktır.

Hesabı açtıktan sonra sırasıyla, Arkadaşlarını Bul sekmesiyle, uygulamaya üye diğer
arkadaşlarını ekleyebilmektesiniz.
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Profilinize girdiğinizde ise profil fotoğrafı altında Fotoğraf Ekle yazısını göreceksiniz, ona
tıklayarak bir fotoğraf seçerek profil resminizi değiştirebilirsiniz.

Facebook sayfanızı oluşturduktan sonra aşağıdaki gibi bir ara yüz çıkmaktadır. Bura da
çeşitli kişisel bilgilerinizi düzenleyerek, profiliniz oluşturabilirsiniz.
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Profili Düzenle butonunu tıklayarak bilgileriniz düzenleyebilirsiniz. Durum bilginizi ilgili
sekmeye tıklayarak oluşturabilir, fotoğraf ve video yüklemelerinizi de yine ilgili sekmeye
tıklayarak halledebilirsiniz.

Profiliniz oluşturduktan sonra sağ üst köşede yer alan ayarlar kısmından, Sayfa oluşturabilir,
Grup kurabilir, Reklam oluşturabilir ve Facebook’a reklam verebilirsiniz.
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3.2.Facebook İle İlgili Veriler
Dijital pazarlama ajansı We Are Social, Hootsuite işbirliği ile 238 ülkeden toplanan verilerle
hazırlanan 106 sayfalık “Digital in 2017 Global Overview” raporunda internet ve dijitalin
gelişimi ile ilgili güncel bilgiler, istatistikler ve trendler yer alıyor.
Araştırmaya göre;
•

Dünyanın yarısından fazlası artık en az 1 adet akıllı telefon kullanıyor.

•

Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi en az bir cep telefonu sahibi.

•

Dünya genelinde web trafiğinin yarısından fazlası artık cep telefonundan geliyor.

•

Dünyanın dört bir yanındaki mobil bağlantıların yarısından çoğu artık “genişbant”

•

Dünya nüfusunun beşte birinden fazlası son 30 gün içinde alışveriş yaptı.

•

Türkiye’nin web trafiğine göre; bilgisayar üzerinden ziyaretlerin %29 oranında
gerileyerek %36′ya düştüğünü, mobil trafiğin ise %33 oranında artarak %61′e çıktığını
görüyoruz. Bu durum Türkiye’de web trafiği konusunda mobilin ne derece önemli
olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

•

Kullanıcılar gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon
üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor. TV
karşısında geçirilen vakit ise ortalama 2 saat.

•

Rapora göre Türkiye’deki cihaz kullanıcılarının %95′i cep telefonu sahibi ve %75′i
akıllı telefon kullanıyor. Dizüstü ve masaüstü bilgisayar kullanımı %51 oranındayken,
TV’nin %98 ile hayatımızda hala önemli bir yeri var.

Bunun yanı sıra;


Dünyada en çok aranılan kelime “Facebook” tur.



Facebook kullanıcılarının %88 ‘i platformu mobil cihaz üzerinden kullanıyor.



Platform kullanıcılarının %56 ‘sını erkekler, %44 ‘ünü ise kadınlar oluşturuyor.



Facebook ‘ta yer alan en kalabalık iki yaş grubu 18 – 24 ve 25 – 34. Bu iki grubun
her ikisi de platform nüfusunun %29 ‘unu oluşturuyor.



Bir paylaşımınıza gelen ortalama erişim, sayfanıza gelen toplam beğeninin yaklaşık
%10,7 ‘si kadar.
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Facebook ‘ta ortalama erişim değerleri; videolar için %5,23, fotoğraflar için
%4,4, sayfa linkleri için ise %3,9.



Facebook kullanıcılarının %76,2 ‘si Android cihazlar kullanırken, sadece %15,5 ‘i iOS
işletim sistemi kullanıyor.



Kullanıcılarının %74 ‘ü platforma her gün giriş yapıyor.



Amerika Birleşik Devletleri ‘nde bir yetişkin her gün ortalama 25 dakikasını Facebook
‘ta geçiriyor.



Amerikalı yetişkinlerin %45 ‘i haberleri Facebook ‘tan takip ediyor.



19 yaş altı Amerikalıların %34 ‘ü Facebook ‘un yaşlı insanlara göre olduğunu
düşünüyor.



Yine 19 yaş altı kullanıcıların %79 ‘u Facebook ‘ta ebeveynleriyle arkadaşlar.



Facebook ‘ta 70 milyondan fazla işletme hesabı bulunuyor.



Facebook ‘ta yeni bir ürün keşfeden kullanıcıların %52 ‘si bu ürünü satın almayı
düşündüklerini belirtiyor. Bu sayı 18 – 34 yaş aralığında ise %78 ‘e kadar
tırmanıyor.18

18

https://www.igturkiye.com/iste-guncel-facebook-istatistikleri-2018/
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Peki Türkiye’de durum nedir diye bakacak olursak;
Türkiye’nin yaklaşık olarak 81 Milyon nüfusu bulunuyor. Bu nüfusun 54 milyonu internet
tüketiyor. İnternet tüketen kesimin 51 milyonluk kısmı da aktif olarak sosyal medya kullanıyor.
Yani bu sayı, yaklaşık olarak toplam nüfusun yüzde’63’lük kısmını kapsıyor.
Facebook kullanıcısı sayısında dünyada ilk üç sırayı Hindistan (250 milyon), İngiltere (230
milyon) ve Brezilya (130 milyon) paylaşırken, Türkiye 51 milyon kullanıcıyla Tayland ile
birlikte 8. sırayı paylaşıyor. Şehirler bazındaki sıralamada ise İstanbul 14 milyon kullanıcı ile
Mexico City (Meksika), Quezon City (Filipinler) ile beraberbeşinci sırada yer alıyor. En çok
Facebook hesabının 22 milyonla Tayland’ın 8 milyon nüfuslu başkenti Bangkok’ta olması
dikkati çekiyor.19
Facebook kullanıcılarının %34’ü 18-34 yaş grubu arasındadır.
Facebook Türkiye’deki hayran sayfalarının beğeni oranlarına baktığımızda ilk sıraları spor
kulüplerinin aldığını görmekteyiz. Türkiye’de sporun önemli bir izleyici kitlesi olması ve
fanatizmin yüksek dozda yaşanılması bu duruma bir açıklama getirmektedir.

Tablo 02. Türkiye’deki Facebook Hayran Sayfaları Beğeni Sayıları20

19
20

http://digitalage.com.tr/facebook-ve-instagram-turkiye-istatistikleri-ile-dikkat-cekiyor/
https://www.boomsocial.com/Facebook/UlkeSektor/turkey/tumu Erişim Tarihi: 01.08.2018
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Tablo 03. Dünya’da ki Facebook Hayran Sayfaları Beğeni Sayıları21

Bir Türk Facebook kullanıcısının gün içerisinde yaptığı ortalama eylemler ve sayıları ise şu
şekilde:

21

•

Beğenilen sayfa sayısı: 2

•

Yorum sayısı: 4

•

Beğenilen gönderi sayısı: 19

•

Paylaşılan gönderi sayısı: 1

•

Alınan promosyonlar: 1

•

Tıklanan reklamlar: 14

https://www.boomsocial.com/Facebook/UlkeSektor/tumu/tumu Erişim Tarihi: 01.08.2018
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Türk kullanıcılarının %6‘sı yalnızca site, %61‘i ise yalnızca mobil üzerinden Facebook’u
kullanıyor.

Nisan 2017’de yapılan bir arştırmaya göre ise; Türk Facebook kullanıcıların çalıştıkları
sektörler ve toplam kullanıcı sayısına oranları ise şu şekilde:
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Yine aynı araştırmada;
Facebook’ta Türk kadın kullanıcıların en çok etkileşime girdiği sayfa “Nefis Yemek
Tarifleri” iken, erkeklerin en çok etkileşime girdiği sayfa “101 YüzBir Okey Plus“. Kadın ve
erkeklerin en çok etkileşime girdiği sayfalar ise şu şekilde:
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3.3. Reklam Gelirleri
Neredeyse şirketin elde ettiği gelirin tamamının kaynağı olan reklam gelirlerinin yüzde 51'lik
bir artışla 7.9 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.
Bu yükselişe karşın, şirketin finans işlerinden sorumlu tepe yöneticisi David Wehner, 2017'nin
kalan bölümünde reklam gelirlerindeki büyümenin dikkat çekici bir azalma yaşayabileceğini
duyurdu.
Wehner, Facebook kullanıcılarının sayfalarına yerleştirilebilen reklam sayısında sınıra
ulaşılmak üzere olduğunu belirtti.
Uzmanlar, şirketin, sahibi olduğu Instagram, Whatsapp ve sanal gerçeklik gibi uygulamalara
ek gelir açısından ağırlık vermesi gerektiğini söylüyor.
•

Facebook reklamlarının işletmeniz için birçok faydası olacağına inanın

Facebook’a reklam vermeden önce birçok kişinin bilmek istediği şey bu reklamlarının şirketine
bir faydası olup olmayacağıdır. Şirketinizin hangi sektörde olduğu önemli değil emin olun
faydalı olacaktır. Çünkü Facebook dünyanın her yerinde insanların günlük hayatlarının bir
parçası olmayı başaran bir web sitesidir.
•

Kendinize hedefler belirlemelisiniz

Reklam kampanyanız üzerine çalışmaya başlamadan önce, hedefinizin ne olduğunu
belirlemeniz gerekiyor. Bu hedefe ulaştıracak en doğru yolu daha işin başındayken çizmeniz
önemlidir. Bu süreçte Facebook, hedef belirleme konusunda yardımcı oluyor. “Reklam
Oluştur” sayfasındaki listeden bir hedef seçmeden önce iyi düşünmelisiniz.
Küçük işletmeler için, web sitesi dönüşümleri doğru hedef olabilir. Böylece yeni bir ziyaretçi
ya da müşterinin size ne kadara mal olduğunu görebilirsiniz. Eğer bir Facebook reklamı için
müşterinizin ya da ziyaretçinizin size ödediğinden daha az harcama yapıyorsanız, reklamdan
kar ediyorsunuz demektir.
•

Facebook tanıtım araçlarının avantajının kullanın

Facebook reklamlarınızın etkinliğini arttırmak istiyorsanız Facebook tanıtım araçlarını da
lehinize nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Facebook reklamları kullanan kişilerin
genellikle ne büyük sorunu bu reklamlar için kullanılan tanıtım araçlarını kendi lehlerine nasıl
kullanacaklarını bilmiyor olmalarından kaynaklanıyor.
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•

Bildirimlerinizi arttırın: Unutmayın ki Facebook’a bir bildirim attığınızda bu bildirim
en çok fanlarınız üzerinde etkili olacaktır. Eğer bildiriminize promosyon eklerseniz,
daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

•

Sayfanızın tanıtımını yapın: Facebook reklamlarınızın etkinliğinin artması Facebook
sayfanızın da etkinliğini arttırmasına bağlıdır. Facebook size farklı görselleri seçenek
olarak sunar ve bildiriminizden işinize yarayacakları gelecekte de size sunar.

•

İnsanları web sitene yönlendir:

Facebook reklamları ile hedeflemeniz gereken şeylerden biri de kendi web sitenizin trafiğini
arttırmak olmalıdır. Ayrıca web sitenizin kullanışlı ve tasarımlarının trafiği arttırması yardımcı
olması için etkileyici olmasına dikkat etmelisiniz.

Bu yüzden hedeflerinizin olması oldukça önemlidir. Facebook reklamları ile ulaşmak
istediğiniz hedefleri net bir şekilde belirlerseniz hangi tanıtım aracını seçmeniz gerektiğini daha
bulursunuz.
•

Kendi KPI’ınızı bilin

Herkesin sene boyunca peşinde koştuğu, gerçekleştirmek için gecemizi gündüzümüze
kattığımız sayısal göstergelerin tümüne verdiğimiz bir kısaltmadır aslında KPI. Türkçe karşılığı
ise “Anahtar Performans Göstergesi” olup kısaca “başarı kriteriniz” olarak tanımlayabiliriz.
Seviyesi ne olursa olsun ekip yöneten her yönetici işini daha iyi yapabilmek adına belirli iş
göstergelerini takip etmelidir. Yönetici burada hangi göstergenin önemli olduğunu, hangisinin
hedefleri ölçülebilir kıldığını bilmelidir ki önemli bir avantaj yakalayabilsin.
•

Küçük hedef kitleler belirleyin

Facebook reklam optimizasyonu ile ilgili en önemli konu doğru hedef kitleyi bulmaktır. Bunun
için hedeflediğiniz kullanıcıları küçük gruplara ayırın. Daha sonra her bir grup için özel bir
reklam oluşturarak dönüşüm oranı yüksek olan grubu tespit edin.
Bu süreçte grupların çok kalabalık olmaması veya aynı reklamı aynı insanlara birkaç kez
sunulması gerekiyor. Her bir grup 50.000 ile 100.000 kişi arasında olmalıdır. Elbette bu sayı,
sektörünüze ve hedeflerinize göre değişiklik gösterebilir.
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•

Belli takipçiler ve benzer hedeflemeler üzerinden çalışın

Tıklanma oranınızı artıracak yollar arıyor, doğru hedef kitleyi bulmak için zaman kaybetmeden
satışlarınızın artmasını istiyorsanız belli takipçiler ve benzer hedeflemeler üzerinden
çalışmalarınızı yürütmenizi tavsiye ederiz.
Böylece reklamlarınız, e-posta adresleri ya da telefon numaraları üzerinden belirlenmiş bir
hedef kitleye gösterilir. Bunun için sisteme gerekli verileri yükleyerek iletişim bilgisine sahip
olduğunuz kişilerin profillerine erişebilirsiniz. Facebook sizin için bu kişileri yaş, cinsiyet,
konum, ilgi alanları gibi özellikler üzerinden sınıflandırır ve birbirine benzeyen profilleri
gruplandırır.
•

Dijital pazarlama ve sosyal medya her geçen gün popülerliğini attıran bir pazar olarak
öne çıksa da bu pazarda yer alabilmek ve tutunabilmek her geçen gün daha da zor hale
geliyor. Trendleri ve gelişmeleri takip etmek kadar onları uygulamak markaları başarıya
ulaştırıyor.

3.4.Facebook Reklam Hedeflemesi ve Kullanım Sektörleri
Potansiyel müşterilere ürünlerinizi/reklamlarınızı göstermek artık o kadar kolay değil. Bu
başlıkta Facebook reklam ürünleri pazarlama ekibi lideri Brian Boland’ın açıklamalarına yer
vereceğiz. 22
Artık hedef kitlenize ulaşmak için organik paylaşımlardan ziyade reklamlar giderek önem
kazanıyor. Ama elbette para harcamak ve reklam yapmak eşittir başarı değildir. Facebook
reklamlarına yatırım yapacaksanız ne yaptığınızı ve ne istediğinizi iyi biliyor olmanız
gerekiyor.
Demografik Hedefleme; Bir reklam oluştururken, Facebook’un yapmasını istediği ilk
şey hedef pazarın yerini, yaşını ve cinsiyetini seçmektir.
Fakat sadece bu birkaç hedefleme seçeneğinin seçilmesi büyük bir hataya sebep olacaktır. Zira
kitleniz çok büyük olacaktır ve bu da ilgili ilgisiz herkese reklamınızın gösterilmesine,

https://dijilopedi.com/10-secenekle-facebook-reklam-hedeflemesi-ve-kullanim-sektorleri/ Erişim Tarihi:
01.08.2018

22
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dolayısıyla maliyet/performans/gelir denkleminizin istemeyeceğiniz sonuçlar vermesine
neden olacaktır.
Ayrıca satışını/tanıtımını yaptığınız ürün/hizmet veya bilgi 18 yaşından 65 yaşınakadar
herkes için kullanabilir olsa bile, aynı reklamla herkesin ilgisini çekmeye çalışmanız
kesinlikle yanlış bir hedefleme taktiği olacaktır.
Bu yüzden reklamdaki iletişim diliniz ve görsel tasarımınıza göre yaş aralığı seçimi daha iyi
sonuçlar verecektir.
Kitlemizin İlgi Alanlarına Göre Hedefleme; İdeal müşterinizi/kitlenizi sadece yaş ve
cinsiyet gibi demografik özelliklere dayalı olarak hedeflemeye çalışmak yanlış bir hedefleme
taktiğidir. Hedef kitlemizi daraltırken çok spesifik olmamız gerekiyor. Spesifik bir
hedefleme de,

ideal müşterilerimizin/kitlemizin

çıkarlarını ve ilgi

alanları bilmekten

geçiyor.
Facebook Reklamlarında iyi hedefleme yapabilmek için yüzlerce hatta binlerce farklı ilgi
alanı var.
Buradan müşterilerimizin/kitlemizin ilgi alanlarını soldaki kutucuklara tik koyarak
seçebileceğimiz gibi, arama kutusuna da ilgili bir ilgi alanını yazarak seçebiliriz.
Zaten Facebook sizin için öneriler sunacaktır. Üstelik bu ilgi alanını Facebook’ta kaç kişinin
paylaştığını gösteren bir açıklama da sunacaktır size. Ancak tek bir ilgi alanı seçmek, yine de
yeterli bir daraltmaya yetmez! Bu yüzden muhakkak birden çok kesişen ilgi alanını seçmemiz
gerekiyor.
Ürünümüzü/Hizmetimizi Almak İsteyenleri Bulmak; Bu biraz ürpertici ama bilmeniz
gerekir ki Facebook, genellikle bir şey satın almak için internette arama yapıp yapmadığımızı
söyleyebiliyor. Elbette bu, ürünümüzü/hizmetimizi satın almaya hazır müşterileri
hedeflemek için mükemmel bir yoldur.
Tüketicilerin %70’inden fazlası, satın almadan önce almak istediği ürünü internette
araştırıyor. Bunu zaten tahmin ediyorsunuz ve hatta siz de yapıyorsunuzdur.
Ancak satın alma kararını verme süresi çok büyük değil. Çoğu ürün için müşteriler bir
haftadan daha az sürede kararını verirler.
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Facebook, hâlihazırda satın alma aşamasında olan müşterilerinizi hedefleyebilir ve
reklamınızı onlara gösterebilir.
Üstelik bu müşteriler, henüz sizden haberdar bile olmayabilir ve sadece rakip sitelerde
araştırma yapıyor olsalar bile, bu müşterileri sizden almaya ikna etmek için güzel bir
fırsatınız olur.
Biliyorsunuz tüketicilerin çoğu fiyatlara dayalı olarak kararlarını verdiğinden, sizden satın
almaya ikna etmek için indirim sunan hedefli bir Facebook Reklamı bile yeterli olabilir.
Gelir Düzeylerine/Sektörüne veya İşine Göre Hedefleme; Sattığınız ürün veya hizmetin
alıcıları hangi gelir aralığına sahipler hiç düşündünüz mü? Cevap hayır ise düşünmeye
başlasanız

iyi

olur. Facebook bazı

ülkelerde tüketicileri 30

farklı

finansal

davranışla hedeflemenizi sağlar.
Ama ülkemizde bu özellik de aktif değildir; fakat müşterilerimize dair yaklaşık tahminleme
yapmamızı sağlayan bir alan Türkiye’de de aktif. Bu alan demografik bilgilerin altında yer
alan iş sekmesi! Bu alan sayesinde gelirlerini yaklaşık olarak bildiğimiz meslekleri, gelir
durumu hedeflemesi için kullanabiliriz. Yine sektör hedeflemesi işinize yarayacak en önemli
alanlardan birisi olabilir.
Eğitim Seviyesine Göre Hedefleme; Bazı ürünler/hizmetler vardır ki herkesin işini görmez.
Onlar sadece belli bir eğitim seviyesindeki insanlara hitap ederler. Örneğin üniversite hazırlık
kitapları, soru bankaları, yaprak testleri…vb. İşte eğer sizin ürününüz de böyle ise eğitim
seviyesine göre hedefleme tam aradığınız filtre. Eğitim seçeneği de Demografi bölümünün
altında yer alıyor.
Ebeveynlik Durumu ve Çocukların Yaşına Göre Hedefleme; Demografi altında,
kullanıcıları

ebeveynlik

durumlarına

ve çocuklarının

yaşlarına göre

hedeflemeyi

seçebilirsiniz.
Bu seçenekler, özellikle ebeveynler için çocuk ürünleri veya hizmetleri satıyorsanız çok
faydalıdır. Araştırmalar, aile veya hane satın alımlarını yaparken çocukların ilgi alanlarını
dadikkate aldıklarını göstermektedir. Bu yüzden hedefleme yaparken bu seçenek, reklam
performansınızı arttıracaktır.
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Seyahat İlgi Alanına Göre Hedefleme; Facebook reklamları size, seyahat davranışlarına
göre kitlenizi seçme olanağı da sunar. Bu alanı şu yolu izleyerek bulabilirsiniz: İlgi Alanları > Hobi ve Faaliyetler -> Seyahat
Eğer bir seyahat acentesi ve aracı kurumu iseniz doğal olarak burası çok ilginizi çekecektir.
Bununla beraber sık sık seyahat edenlere yönelik bir ürün veya hizmetsunanlar için de bu
seçenek değerli bir hedefleme sunacaktır.
Alışveriş İlgi Alanına Göre Hedefleme; Alışveriş ilgi alanını hedefleme, alışverişe meraklı
olan, indirimleri takip eden bir kitleyi hedeflemek anlamına geliyor. Bu aynı zamanda online
alışveriş alışkanlığı olan veya online alışveriş yapabilen kullanıcıları da seçebileceğimiz
alanlardan birisidir. Çünkü sadece online hizmet sunan bir işletme iseniz veya fiziki mağaza
satışlarınızı online satış ile desteklemek istiyorsanız bu ilgi alanını es geçmemelisiniz.
Teknoloji İlgi Alanına Göre Hedefleme; Teknoloji ilgi alanını hedefleme birçok facebook
reklamı için çok faydalı olabilir. Öncelikle bu alana nasıl ulaşacağınızı söyleyelim: İlgi
Alanları -> Hobi ve Faaliyetler -> Teknoloji
Önemli Gelişmeler İlgi Alanına Göre Hedefleme; Eğer hediyelik eşya satan bir işletme
iseniz bu ilgi alanına bayılacaksınız. Zira müşterinizi can evinden vurabilir, ürününüzü
satabilirsiniz. Aşağıdaki ekran alıntısında da görüleceği gibi, ailesinden uzakta olan, önemli
gün

kutlamalarına

önem

veren

müşterilerinizisunduğunuz hediyelik

eşyalar

ile

tavlayabilirsiniz.
3.5.Facebook’ta Yeni Trendler
2012’den bu yana Yakınımdaki Mekanlar (Nearby Places) özelliği ile kullanıcıları mekanlara
yönlendiren Facebook, yenilenen Facebook Places ile kullanıcılara daha fazla etkileşim
vaadediyor. Bu güncellemeyle Yelp, Foursquare ve Google Local için rekabet sinyalleri
gönderen Facebook, 5 yıldır üzerinde çalıştığı bu alanda ciddi bir atmış gibi görünüyor. ‘Graph
Search’ ve ‘Location API’ özellikleriyle zenginleşen yeni Facebook Places içinde
arkadaşlarınızın mekan yorumlarını ve girişlerini, bir şehirde gidilmesi gereken mekanları farklı
kategoriler altında görebiliyorsunuz. Facebook’un elini bu alanda güçlendiren gerçek ise
kullanıcıların mekan oylamada ve yorumunda Facebook’u aktif olarak kullanması.23

23
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3.5.1. Facebook Video; Oglivy’ın Tubular ile birlikte hazırladığı The Rise of Multi Platform
Video raporuna göre, bugün 6 milyar dolarlık bir pazar haline geldiği belirtilen online
video, hızlı büyümesine devam edecek ve 2017 yılında yaklaşık 12,5 milyar dolara
ulaşacak. Bu süreçte markaların tek bir platform yerine Facebook, YouTube, Vine ve
Instagram gibi farklı platformları yakından tanıyıp çoklu video platformu stratejisi
izlemesini tavsiye eden raporda, platformlara ilişkin işe yarar kıyaslamalar var. Her bir
platformun kendi hikaye anlatma tekniğine sahip olduğunu söyleyen rapora göre, 2015
birinci çeyrekte her bir platformda en fazla izlenen bin video baz alındığında Facebook,
izlenme sayısı ve etkileşim konusunda rakiplerini geride bırakıyor. İki ana video
platformu olarak Facebook ve YouTube arasındaki en önemli farksa, etkilerin süresi.
Facebook’taki videoların toplam görüntülenmelerinin yüzde 50’si ilk günde gelirken,
YouTube için bu sayı yüzde 20. Yani Facebook’ta videoların kısa süreli etkisine karşın,
Youtube sürekli izlenme ve uzun ömürlülükle öne çıkıyor. Bir diğer farksa YouTube’da
bugün, markalı içeriğin Facebook’a göre yüksek oranda olması. Raporda dikkat çeken
bir diğer notsa, Türkiye’den Mavi Kocaeli sayfasının son 30 günde Facebook’un top
yayıncıları arasına girmesi. Benzer yayıncıların aksine yerel logosu ve ismiyle dikkat
çeken sayfa, hızla viral hale gelen komik videolar yayınlıyor ve 3,2 milyon beğeniye
sahip.24
Facebook sayfalarına gelen yeni bir özellik sayesinde artık Facebook sayfaları videolar
konusunda YouTube’daki kanallarla yarışacak. Facebook, şu an denediği yeni özellikle
birlikte Videolar sekmesinin tasarımını baştan aşağı yeniliyor. Bundan böyle öne
çıkarılmış video, diğer videoların isimleri gibi bilgiler de gözükecek. Bugüne dek bu
tarafta çok da fazla çaba sarf etmeyen Facebook, son dönemde auto-play gibi özellikleri
mobil videolarda devreye almıştı. Facebook’un denediği yeni video sekmesi tasarımı ilk
olarak ABC News ve birkaç Facebook sayfasında gün yüzüne çıktı. Bu özellikle
neredeyse eş zamanlı olarak Facebook yeni video reklam modelini de denemeye başladı.
Online bir videoyu izlerken, video izlemeden başlayan pre-roll reklamları biliyorsunuz.
Facebook, burada tam tersine hareket ediyor ve video reklamları Facebook’ta izlediğiniz
videoların ardından göstermeye başlıyor. Şimdilik test ettiği özellik için Amerikan
Futbol Ligi (NFL) ve Verizon ile anlaşan Facebook, NFL sayfasındaki videoların
ardından Verizon reklamlarını kullanıcılara göstererek bu özelliği deniyor. Çoğu zaman

24

http://webrazzi.com/2015/06/26/facebook-vs-youtube-hangi-video-platformu-rapor/ Erişim Tarihi 12.07.2015
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çok da sevimli olmayan video öncesi reklamların yerini alabilecek bu özellik video
içerik üreticilerini de daha kısa, net ve “sonuna kadar izlenen” video içerikler üretmeye
itebilir.25
Kullanıcıların yazılı iletişimde etiketlerden ve ’emoji’ denen karakterlerden
faydalanarak yeni bir dil oluşturduğunu söyleyen Facebook, fotoğraf ve video
paylaşımında çarpıcı büyümeyi gözler önüne seriyor. Rakamlarla bu duruma göz atacak
olursak;26
 Facebook üzerinde 2 yıl içinde mobil cihazlarda video izlenme oranı yüzde 532
artmıştır.
 Geçtiğimiz yıl içinde, kişi başına yapılan video paylaşımları dünya genelinde
yüzde 75, ABD’de ise yüzde 934 artmıştır.
 Haber kaynağında paylaşılan (insanlar ve firmalar tarafından) video sayısında
yıllık 3.6 kat artış gözlenmiştir.
 Tüm dünyada Facebook video izlemelerinin yüzde 65’i mobil cihazlarda
gerçekleşmektedir.
 Her gün Facebook’a ortalama 350 milyon fotoğraf yüklenmektedir.
 Instagram’da 300 milyondan fazla kullanıcı her gün 70 milyon fotoğraf ve video
yüklemektedir.
 Facebook’ta her gün paylaşılan etiketlerin sayısı 1 yıl içinde yüzde 75 artmıştır.
 Facebook haber akışlarında paylaşılan video içerikleri ise 1 yıl içinde 3.6 kat
artmıştır.
 2014’ün Temmuz ayından beri Facebook’ta her gün 1 milyar kez video
görüntülenmiştir. Ortalamaya bakıldığında Facebook’a tekrar gelen kullanıcılar
her gün en az 1 video izlemektedir.
 Küresel çapta video görüntülemelerinin yüzde 65’i mobilden yapılmaktadır.
 Amerikalı yetişkinler mobilde geçirdiği her 5 dakikanın 1’ini Facebook’a ve
Instagram’a harcamaktadır.
 Amerikalı Facebook kullanıcılarının yüzde 76’sı Facebook’ta video keşfetmeye
eğilimli olduklarını söylemektedir.

http://webrazzi.com/2014/12/25/facebook-video-sayfa/ Erişim tarihi 25.05.2015
http://webrazzi.com/2015/01/08/facebookta-video-ve-fotograf-paylasimiyla-ilgili-12-onemli-istatistik/ Erişim
Tarihi: 28.07.2015
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3.5.2. Facebook Müzik; Online müzik sektörü özellikle son bir yıl içerisinde dahil olan yeni
şirketlerle rekabetin had safhaya ulaştığı bir alan oldu. Facebook da şu an için müzik
konusunda iki alanda çalışmalar yapıyor; online müzik videoları ve online müzik
servisi. Şirket yakın zamanda, Youtube’un yapısına benzer şekilde müzik videolarının
hak sahiplerine telif ödemeye başlayacak. Bunun için şirketin şu anda yapımcı
şirketlerle görüşmeler yaptığı belirtiliyor, gelecek aylarda yayına alınması planlanan
servis sonrası Facebook üzerinde resmi müzik videoları yayınlanacak ve yayıncılar
bunlardan gelir elde edecekler. Buradaki kritik nokta ise Facebook’un yalnızca telif
sahibine ödeme yapacağı ve platform üzerinde diğer korsan müzik videolarının önüne
geçeceği belirtiliyor. Lansman sırasında Facebook’un, Youtube‘un sunduğu telif hakkı
oranlarına yaklaşacağı belirtiliyor. Şirket Spotify ve Apple Music’e rakip olarak kendi
online müzik servisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. irketin tüm platformlarda
kullanım oranının çok yüksek olduğunu düşünürsek müzik servisi konusunda özellikle
mobil platformlarda kendisine ciddi bir avantaj sağlayabilir.27
3.5.3. Facebook e-ticaret; Mağazaların Facebook sayfalarından alışveriş yapmak makul bir
fikir olabilir ve bu Facebook’a göre denenmesi gereken bir özellik. Zira Sayfalar’da
açtığı mağazalarla e-ticareti test ettiğini Buzzfeed’e doğrulayan Facebook, sayfadaki
alışveriş sekmesinin işletmelerin ürünlerini doğrudan sayfada sergilemesini sağladığını
söylemekle yetiniyor, şimdilik. Haberden çıkan sonuçsa, Facebook’un mağaza
sayfalarının artık bir e-ticaret (daha doğrusu m-ticaret belki o zamana kadar
sosyalleşeceği için s-ticaret…) sitesi gibi çalışmaya başlayacak olması. Test hayata
geçerse, kullanıcıların bugün işletmeler ve ürünleriyle ilgili bilgi almak için kullandığı
sayfalarda ürünleri daha yakından incelemesi ve eklenen “satın al” butonuyla beğendiği
ürünleri doğrudan Facebook üzerinden satın alması mümkün olacak. Zira haberde belirli
mağazaların “satın al” butonuna sahip olduğu belirtiliyor. Tepe görselinde Facebook
tarafından hazırlanan mockup görselini gördüğünüz Facebook, alışveriş sayfalarını
Hakkında sekmesinin altında konumlandırıyor, bugünkü erken test aşamasında.
Facebook’un özelliği tam olarak kaç markayla test ettiği açıklanmasa da sayının çift
haneli olduğu biliniyor. Bununla birlikte gruplar, spor kulüpleri hatta şöhretlerin de
dahil olabileceği belirtiliyor. Facebook’un deneme aşaması ticarete doğrudan gelir
odaklı yaklaşmıyor. Buna karşın gelişme, kullanıcıların satın alma alışkanlıklarıyla ilgili
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http://webrazzi.com/2015/07/09/facebook-online-muzik/ Erişim Tarihi 11.07.2015

68

bilgilerin toplanmasına imkan vermesiyle reklam verenleri ve müşterilere online
kanallardan ulaşmak isteyen mağazaları yakından ilgilendiriyor.28
3.5.4. Facebook at Work; İşletmeler için özel bir sürüm hazırlayan Facebook, kullanıcıların
Facebook’u iş için kullanmalarını sağlayacağı bir platformu sunacak. Facebook’un bu
iş sürümü, aynı şu an kullandığımız Facebook gibi haber kaynağı, gruplar ve
mesajlaşma seçeneklerinin yanı sıra çalışanlara “birlikte çalışma aracı” sunacak. Bu
versiyonda aynı gruplarda olduğu gibi dosya ve iş paylaşımı yapılabilecek. Kısacası
Facebook şu sıralar bir hayli popüler olan Slack, Basecamp gibi çözümlere rakip bir
hizmeti küçük, orta ve büyük ölçekte pek çok şirkete sunabilir.
Konuyla ilgili hiçbir yorumda bulunmayan Facebook’un çalışanlarının bugün
Facebook’u iş amaçlı kullandıkları ve gruplarda aktif oldukları bilinmekte. Pilot
uygulaması gerçekleştirilen Facebook at Work’ün reklamsız olacağı konuşuluyor.
Facebook at Work, abonelik modeli sistemini benimseyebilir ve Facebook için ciddi bir
gelir kaynağı yaratabilir. Bununla birlikte, bugün ülkemizde pek çok ofiste Facebook’un
yasaklı olduğu gerçeği de var. Böyle bir versiyonla Facebook bu tarafta da engelleri
aşabilir.29
3.5.5. Facebook Groups; Facebook, yeni tanıttığı ve bugün yayınladığı bir blog yazısı ile
Facebook’taki grup sistemini bağımsız birer uygulama haline getirecek olan AppStore
ve Android uygulamalarını tanıttı. Facebook kullanıcılarının üye olduğu gruplara
erişimini kolaylaştırmasını sağlayacak Facebook Groups uygulamasıyla birlikte
Facebook’taki grupların aktiflik oranını da yükseltmek istiyor. Bildiğiniz gibi Facebook
marka sayfalarına geçiş yaptıktan sonra, grupların popülaritesi bir miktar da olsa
azalmıştı. Facebook Groups uygulamaları ile birlikte artık kullanıcılar Facebook’taki
gruplarına kolaylıkla erişebilecek ve şu anda web sürümünde Facebook grubunda
yapabildikleri gibi paylaşımlarda bulunabilecekler. Facebook gruplarını aylık 700
milyon kişi kullanmaktadır.30
3.5.6. Facebook’ta Etiket Dönemi; Kullanıcıların kendileri hakkında etiketler oluşturmasına
izin vermeye hazırlanan Facebook, bu sayede benzer ilgi alanına sahip veya aynı
sektörde çalışan kişilerin birbirleriyle bağlantı kurmasını hedeflemektedir. Son
dönemde platforma bir dizi yenilik getiren Facebook, online iş bulma platformu
http://webrazzi.com/2015/07/17/facebook-magaza-sayfalarinda-e-ticareti-deniyor/ Erişim Tarihi 18.07.2015
http://webrazzi.com/2014/11/17/facebook-at-work/ Erişim Tarihi 17.12.2014
30
http://webrazzi.com/2014/11/18/facebook-groups/ Erişim Tarihi 21.04.2015
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LinkedIn benzeri bir özellik üzerinde çalışmaktadır. 1.4 milyar aktif kullanıcısı bulunan
sosyal medya devi, henüz test aşamasında olan özelliği sayesinde kişilerin kendi
profillerine ilgi alanları ve mesleki yeteneklerini eklemelerine izin verecek.
Theverge.com'un şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, bu etiketler
sayesinde kullanıcılar emojiler dahil istedikleri karakterleri kullanılarak kendilerini
tanımladığını düşündükleri etiketleri profil bilgilerine ekleyebilecek ve bu sayede
birbirini tanımayan milyonlarca kullanıcı etkileşime geçebilecek. Buna ilaveten diğer
kullanıcıların başkası adına oluşturdukları etiketler de onay verilmesi durumunda
kullanıcıların profilinde yer alacak. Henüz deneme aşamasında olan uygulamanın ne
zaman kullanıma gireceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.31
3.5.7. Facebook

Places;

Facebook,

konum

hizmetlerini

içeren

ve

mekânların

listelendiği Facebook Places (Facebook Yerler) bölümü ile yaptığı güncellemede
özellikle görsel değişiklikler dikkat çekmektedir. Arama sayfalarından mekân
sayfalarına kadar görsellerin öne çıkarıldığı, arama özelliğinin ve yorumların öne
çıkarıldığı bir tasarım tercih edilmiştir. 2012’den bu yana Yakınımdaki Mekanlar
(Nearby Places) özelliği ile kullanıcıları mekanlara yönlendiren Facebook, yenilenen
Facebook Places ile kullanıcılara daha fazla etkileşim vaad etmektedir.

Bu

güncellemeyle Yelp, Foursquare ve Google Local için rekabet sinyalleri gönderen
Facebook, 5 yıldır üzerinde çalıştığı bu alanda ciddi bir atmıştır. ‘Graph Search’ ve
‘Location API’ özellikleriyle zenginleşen yeni Facebook Places içinde arkadaşlarınızın
mekan yorumlarını ve girişlerini, bir şehirde gidilmesi gereken mekanları farklı
kategoriler altında görebilmektesiniz. Facebook’un elini bu alanda güçlendiren gerçek
ise kullanıcıların mekan oylamada ve yorumunda Facebook’u aktif olarak
kullanmasıdır. Uzmanların tahminlerine göre Eylül 2015 itibariyle Facebook’un günlük
mobil aktif kullanıcı sayısı 700 milyonu geçecektir.32
3.5.8. Son Çeyrekte Yapılacak Yenilikler; 2015 yılında Facebook’ta gerçekleştirilecek
yeniliklerin açıklandığı Facebook F8 Geliştirici Konferansının açılış konuşmasını
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg yaptı. 1.39 milyar kullanıcısı
bulunan Facebook her zamanki gibi mobil öncelikli stratejisine vurgu yaptı ve
Facebook'un geliştirici topluluğunun geçtiğimiz yılı ikiye katladığını ve Facebook

31
32
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geliştiricilerinin yüzde 70'inin ABD dışından olduğunu söyledi. Facebook’un kocaman
bir aile olduğunu ve tüm dünyayı birbirine bağladığını belirtti.33


Spherical Video adı verilen özellikle birlikte kullanıcılar 360 derece video
deneyimini News Feed'lerinde yaşayabilecek. Görsel ise Facebook'un içerik
evrimini gösteriyor.



Massenger Platform; Aylık aktif kullanıcı sayısı 600 milyondan fazla olan
Messenger artık bir platform. Messenger Platform 40'tan fazla uygulama ile
tanıtılarak ilk adımı attı. Kullanıcılar, Messenger deneyimlerini geliştirebilmek için
Messenger uygulaması içinde farklı uygulamaları yükleyebilecek. Geliştiriciler için
SDK da açıklandı ve üçüncü partiler de artık Messenger için uygulama
geliştirebilecek. Messenger uygulaması içinde kullanıcılar yeni uygulamalar
yükleyebilecek ve birbirleriyle bu uygulamalar aracılığıyla mesajlaşabilecek.



Markalar için Messenger; Markalar da Messenger'ı artık çok sık kullanacak gibi
gözüküyor, müşteri hizmetleri artık Messenger uygulaması üstünden de
verilebilecek.



Facebook F8 Geliştiri Konferansı'nda artık Facebook videolarına embed kodu
desteğinin de geldiğini duyurdu. “Embed Video” seçeneğiyle artık Facebook'a
yüklediğiniz videoları paylaşmak çok basit bir hale geldi.



Facebook, Analytics For Apps'i duyurdu ve artık Facebook geliştiricileri
uygulamalarıyla ilgili tüm istatistiki bilgileri Facebook üstünde alabiliyor olacak.



Facebook geçtiğimiz yıl satın aldığı premium video reklam servisi LiveRail'i
geliştirdi ve artık display reklamlar da gösterebilen bir yapıya getirdi. LiveRail en
çok hedeflemeler konusunda iddialı.



Parse for IOT; Facebook, mobil uygulama geliştirme platformu Parse'ı kullanan
geliştiricilerin nesnelerin internetine yönelik geliştirmeler yapmasını sağlayan bir
dizi SDK yayınladı.

33
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Uygulama Soruları
1) Facebook profili nasıl oluşturulur?
2) Facebook’un Türkiye’deki durumu hakkında bilgi veriniz.
3) Facebook ve ekonomi işkisini açıklayınız.
4) Facebook’ta yeni trendler nelerdir?
5) Facebook’un gelecek planlaması hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Sosyal medya uygulaması olan Facebook’ta porfilin nasıl oluşturulduğu ve sonrasında yapılan
işlemlerin neler olduğu anlatılmıştır. Daha etkili profil oluşturma ve paylaşımlarınızın
popülerliği anlamında dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir. Facebook’un
Türkiye’deki gelişim süreci aktarılarak, kullanıcılar ve markaların tutumları saptanmaya
çalışılmıştır. Facebook’un ekonmi olan ilişkisine değinilerek, son dönemde Facebook’ta oluşan
yeni trendlere ayrıntısıyla yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Türkiye Facebook kullanımında dünya genelinde dokuzuncu sıradadır.
b) Hindistan Facebook kullanımında dünya genelinde ilk sıradadır.
c) Amerika Facebook kullanımında dünya genelinde ikinci sıradadır.
d) Brezilya Facebook kullanımında dünya genelinde dördüncü sıradadır.
e) Meksika Facebook kullanımında dünya genelinde beşinci sıradadır.
2. Facebook haran sayfalarının beğeni oranlarına baktığımızda ilk sıraları ………………..
almaktadır. Boşluğu tamamlayınız.
a) Spor kulüpleri
b) Siyasiler
c) Sanatçılar
d) Gazeteler
e) Bloglar
3. Aşağıdakilerden hangisi Facebook’a ait şirketlerden biridir?
a) Twitter
b) Whatsapp
c) Periscope
d) Meerkat
e) LinkedIn
4. Facebook, küresel ekonomi ve istihdamı kaç yönden etkiler?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
5. Facebook hangi özelliği ile YouTube rakip olarak gözükmektedir?
a) Gif
b) Fotoblok
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c) Video
d) Canlı yayın
e) Ses
6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Her gün Facebook’a ortalama 350 milyon fotoğraf yüklenmektedir.
b) Tüm dünyada Facebook video izlemelerinin yüzde 65’i mobil cihazlarda
gerçekleşmektedir.
c) Amerikalı yetişkinler mobilde geçirdiği her 5 dakikanın 1’ini Facebook’a ve
Instagram’a harcamaktadır.
d) 2014’ün Temmuz ayından beri Facebook’ta her gün 1.5 milyar kez video
görüntülenmiştir.
e) Geçtiğimiz yıl içinde, kişi başına yapılan video paylaşımları dünya genelinde yüzde
75 artmıştır.
7. Aşağıdakilerden hangisi Facebook’ta yeni trendlerden değildir?
a) Facebook e-ticaret
b) Facebook at Work
c) Facebook Groups
d) Facebook Places
e) Facebook Stories
8. ………… aktif kullanıcı sayısı 600 milyondan fazladır, kullanıcıların bir biriyle
mesajlaşmasını sağlamaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Messenger
b) Twitmessage
c) Instamessage
d) Snapchat
e) Tumblr
9. Benzer ilgi alanına sahip veya aynı sektörde çalışan kişilerin birbirleriyle bağlantı
kurmasını hedefleyen facebook aşağıdakilerden hangisini kullanmaya başalamaktadır?
a) Places
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b) Nearby
c) Etiket
d) Pin it
e) E-sign
10. Aşağıdakilerden hangisi Facebook’ta yeni trendlerden biridir?
a) Facebook müzik
b) Facebook hashtag
c) Facebook e-design
d) Facebook take
e) Facebook full message

DOĞRU CEVAPLAR
1

D
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A
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4. TWITTER

77

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Soyal medya ugulamaları arasında aktif kullanım oranlarıyla ikinci sırada yer Twitter’ın
hikâyesi anlatılacaktır. Kurucusu kimdir? Nerede ve ne zaman, hangi amaçla kurulmuştur?
Twitter üzerinden paylaşım nasıl yapılmaktadır? Twitter’da kullanılan terimler nelerdir ve
kullanım yerleri nerelerdir? Daha etkili Twitter kullanma tekniklerine yer verilerek, takipçi
sayısının nasıl artırıldığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Twitter kim tarafında, nerde, ne zman ve hangi amaçla kurulmuştur?
2) Twitter terimleri hakkında kısaca bilgi veriniz.
3) Twitter’da takipçi artırmak için izlenilmesi gereken yöntemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Twitter’ın ortaya çıkış Twitter kullanma becerinizi
süreci ve sosyal medya geliştirerek etkin bir şekilde
sosyal medya kullanıcısı olma
alanındaki etkisi
yolunda önemli bir adım
atılmaktadır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Buradan edineceğiniz bilgiler
ışığında, aktif olarak
kullancağınız uygulama ile
deneyimleme yöntemiyle
kendinizi geliştirebilirsiniz.
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Anahtar Kavramlar


Twitter



Takipçi



Hashtag



Retweet



Trendind Topics



Feed



Handle



Mention



Following
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4.1. Twitter, Başlarken
Twitter, bir sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. Kullanıcılarına tweet (İng. cıvıldama) adı verilen
Twitter, çeşitli araçlarla daha etkin kullanılabilen bir yeni nesil iletişim aracıdır. Kullanıcılar
tarafından atılan tweetler herkes tarafından görülebilir. Ancak kullanıcılar attıkları tweetleri
sadece kendi arkadaşlarının görebileceği şekilde sınırlandırabilir.34
Twitter; kısaca anı paylaş diyebileceğimiz, hayatınızda (iş, hobi, özel yaşam vb ) önemsediğiniz
gezi, gözlem, tecrübe, fikir, yarum vb en kısa ve anlaşılır şekilde sizi takip eden kişilerle
paylaşmanızı sağlayan kısa mesaj servisidir. Twitter'da bir mesaj yazdığınızda sizi takp eden
kişilerin sayfalarında mesajınız yayınlanır. Bu kişilerin takip ettiği diğer kişilerde mesaj
yazdıkça sizin mesajınız alta doğru kayar.35
Kullanıcılarına başlangıç döneminde sadece 140 karakterlik metinler yazma imkânı veren
Twitter, artık bu sayıyı 2 katına çıkararak 280 karaktere kadar yazma imkanı vermektedir. 2006
yılında Jack Dorsey tarafından geliştirilmesinden bu yana, Twitter dünya çapındaki
popülaritesini gün geçtikçe arttırmış ve içerdiği uygulamaların programlama ara yüzünün kısa
mesaj gönderim ve alımı konusundaki olanaklarıyla internet dünyasının SMS(Kısa Mesaj)’i
olarak anılmaya başlamıştır. Twitter’ın yaygınlaşmasıyla birlikte Tweet’lemek kavramı da
teknoloji jargonundaki yerini almıştır. 2008′deki ABD seçimlerinde özellikle Barack Obama
tarafından sıklıkla kullanılan Twitter’dan Türkiye’deki son yerel seçimlerde de yararlanılmıştır.
Ayrıca Twitter, sosyal medyanın en popüler araçlarından biri olarak gösterilmektedir. Facebook
gibi sosyal bir ortamdır.
Temel olarak Twitter “Şu anda ne yapıyorsunuz?” sorusunu baz alıp kullanıcılara kolay
kullanılabilir bir mobil ve internet uygulaması sunmaktadır. Asıl gücünü dilediğiniz yerden cep
telefonu ile SMS göndererek güncelleme yapılabilmesinden almaktadır. Kişiler, haber
kanalları, büyük kurumsal şirketler, kampanya düzenleyenler, politikacılar; yani aklınıza
gelebilecek hemen her kişi ve kurum açtığı Twitter hesabıyla kendisi hakkındaki gelişmeleri
paylaşmaktadır. O an başınıza gelen bir olay, duyurmak istediğiniz bir haber, düzenlenen bir
kampanya, firmanız hakkındaki bir gelişme, seçim kampanyanızdaysanız katıldığınız miting ya

https://tr.wikipedia.org/wiki/Twitter Erişim Tarihi: 21.07.2015
http://www.banadersanlat.com/index.php/sosyal-medya/3933-twitter-kullan-m-rehberi.html Erişim Tarihi:
22.07.2015
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da çıkacağınız televizyon kanalını duyurmak gibi aklınıza gelebilecek hemen her şeyi Twitter
üzerinden takipçilerinize duyurabilirsiniz.
Twitter’a bir platform olarak bakarsak hemen göze çarpan özellikleri mobil erişim sağlaması,
birçok kişiye bir anda erişimin hızı, geniş kullanıcı kitlesi, kullanım kolaylığı ve düşük ya da
sıfır kullanım maliyetidir. Bu özellikler duyurular, anında haber takibi gibi kullanımlar için de
önemli özelliklerdir. Diğer kullanıcıları takip edebilmek için onları arayarak bulabilirsiniz veya
onların verdikleri adreslere girip üye olduktan sonra resimlerinin altında yer alan “Follow”
linkine tıklayarak onları takip etmeye başlayabilirsiniz.36

4.2. Bir Twitter Hesabı Oluştururken;

Öncelikle

http://twitter.com adresine

gidin, ad

ve

soyadınızı, e-posta

adresinizi girin,

bir şifre oluşturun ve Twitter’a Kaydol butonuna tıklayarak hesabınız oluşturabilirsiniz.
Sonraki sayfada kendinize bir takma ad veya ilgi alanlarınızla, hobilerinizle ilgili bir kullanıcı
adı belirleyin. Kaydolduktan ve birkaç kişiyi takip ettikten sonra takip ettiğiniz hesaplara ve
ilgi alanlarınıza dayanarak sizin için oluşturulmuş önerilere göz atabilirsiniz. Twitter e-posta

36

https://twitterdunyasi.wordpress.com/2012/11/07/twitter-nedir-twitterin-tarihcesi/ Erişim Tarihi: 22.07.2015
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hesabınızın adres defterini tarayıp Twitter kullanan tanıdıklarınızı bulabilirsiniz. Bu
arkadaşlarınızı bulmanın kolay ve hızlı bir yoludur. Keşfet sekmesine gidin ve Arkadaşlarını
bul seçeneğine tıklayın. Listeden e-posta sağlayıcınızı bulun ve “Kişileri Ara” butonuna
tıklayın. Adres defterinizde bulunan arkadaş ve tanıdıklarınızın listesini gördüğünüzde
fotoğraflarının altında yer alan Takip et butonuna tıklayarak onları takip edebilirsiniz.
Twitter, 280 karakterden oluşan ve Tweet adı verilen mesajlardan oluşan bir bilgi ağıdır. İlginizi
çeken konularda en son haberleri (“neler oluyor”) keşfetmenin yeni ve kolay bir yoludur.
Twitter değerli bulacağınız bilgiler içerir. Takip etmeyi seçtiğiniz kullanıcılardan gelen
mesajlar okumanız için ana sayfanızda toplanır. Haberleri daha olaylar olurken keşfedebilir,
önem verdiğiniz konularda bilgi alabilir ve esas kaynaklara gerçek zamanlı olarak
ulaşabilirsiniz.37 Twitter hesabınızı kullanırken;


Kaynaklar Keşfedin; Diğer kullanıcıları bulun ve takip edin. Yolculuğunuza başlamanın
en iyi yolu ilginizi çeken diğer Twitter hesaplarını bulmak ve takip etmektir. Sevdiğiniz
işletmeleri, halka hizmet hesaplarını, tanıdığınız insanları, ünlüleri veya okuduğunuz
haber kaynaklarını bulun. İpucu: İlgi çekici hesapları bulmanın en iyi yollarından biri
tanıdığınız veya beğendiğiniz kişilerin kimleri takip ettiğine bakmaktır.



Sık Sık Kontrol Edin; Neler olduğuna dikkat edin. Takip ettiğiniz kişilerden gelen
mesajlar ana sayfa zaman akışınızda okunabilir bir akış olarak görünecektir. Birkaç
kişiyi takip ettikten sonra her giriş yaptığınızda okuyacak yeni bilgilerle dolu bir sayfnız
olacak. Başkalarının tweetlerindeki bağlantılara tıklayarak gönderdikleri resim ve
videoları, mesajlarında bahsedilen kişilerin profillerini veya kullandıkları bir etiket
(#) anahtar sözcüğü içeren Tweetleri görebilirsiniz.



Yanınızda Götürün; Mobil cihazınızı bağlayın. Twitter’ın en iyi yanlarından biri
taşınabilir olmasıdır. Hesabınızı mobil telefonunuza bağlayın (talimatlar için aşağıyı
okuyun) veya hareket halindeyken Tweet okumaya başlamak için bir Twitter
uygulaması indirin. Artık yoldayken trafik sorunlarıyla ilgili güncellemeler alabilir, maç
seyrederken oyuncuların sahada neler dediklerini öğrenebilir veya katılmak üzere
olduğunuz bir etkinlikle ilgili neler konuşulduğunu duyabilirsiniz. İhtimaller
sonsuz! İpucu: Twitter’ı SMS yoluyla kullanırsanız takip ettiğiniz kişiler arasından
kimlerden kısa mesaj güncellemeleri almak istediğinizi seçebilirsiniz. Böylece hareket

https://twitterdunyasi.wordpress.com/2012/11/07/twitter-kullanmaya-nereden-baslamaliyim/ Erişim Tarihi
24.07.2015
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halindeyken sizin için en önemli olan hesaplardan mobil güncellemeler alabilirsiniz.
Birçok kullanıcı kendi oluşturduğu içeriği Twitter’da paylaşmayı eğlenceli ve heyecan
verici buluyor (buna “tweetlemek” diyoruz). Eğer siz de onlardan biriyseniz işte size
kendi tweetlerinizi göndermeye başlamanın birkaç iyi yolu. Sizi tanıyan ve
söyleyeceklerinizi ilginç bulacak kişiler sizi takip edebilirler ve onlarla paylaştığınız
tüm tweetleri görebilirler.


Bir Ton Oluşturun; Retweetleyin, yanıtlayın, tepki verin. Kendi sesinizi, tonunuzu
bulmak ve başkalarına sizin için önemli olan şeyleri göstermek için var olan bilgileri
kullanın

(başka

insanların

mesajları Retweetleyin veya

Tweetleri).

ilginizi

çeken

Bulduğunuz
bir

ve

sevdiğiniz

tweeti yanıtlayarak tepkinizi

gösterin. İpucu: Yeni bir kullanıcıysanız, retweetler ve yanıtlar başkalarının sizin
mesajlarınızı bulmasını kolaylaştırır.


Bahsedin; Diğerlerini içeriğinize katın. Kendi mesajlarınızı yazmaya başladıktan sonra
tweetlerinizde diğer kullanıcılardan @ işaretiyle başlayan kullanıcı adlarını
kullanarak bahsetmeyi düşünebilirsiniz. Bu

ne

yazacağınıza

karar

vermenizi

kolaylaştırır, mesajınıza daha fazla dikkat çeker ve yeni bir diyalog bile başlatabilir.
Ünlü veya sevdiğiniz birinden bahseden bir mesaj göndermeyi deneyin, genellikle
hayranlarına

cevap

verirler.

Verdikleri

cevapları

Bahsedenler

sekmenizde

göreceksiniz. İpucu: Yazacak bir şey bulamıyor musunuz? Dert etmeyin! Dediğim gibi,
gerçek sihir Twitter’da sizi bekleyen içeriği bulmak ve okumakta yatıyor.


İlerleyin; Gelişmiş özellikleri keşfedin. Twitter’a alıştıkça ve daha sık kullandıkça
başkaları da sizi bulmaya ve takip etmeye başlayacak. Temel Twitter özelliklerine
alıştıktan sonra sitenin daha gelişmiş yanlarını da keşfetmeyi deneyin: listeler, direkt
mesajlar ve favoriler. Tweetlerinize nasıl resim veya video ekleyeceğinizi öğrenin veya
Twitter

hesabınızı blogunuza, Facebook’a veya web

sitenize bağlayın

ve

güncellemelerinizi internetin dört bir tarafında sergileyin. İpucu: Twitter’da takipçi
kazanmanın en iyi yolu düzenli olarak varlık göstermek ve anlamlı konularda katkı
sağlamaktır.
4.2.1. Twitter Terimleri


Tweet: Maksimum 140 karaterden oluşan twitter mesajlarına verilen addır.



Following: Takip ettiğiniz kişilere verilen ad.



Followers: Sizi takip eden kişilere verile ad.
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@ (Mention): Bir kişiye özel mesaj göndermek için kullanılır. “@kullanıcıadı
mesajınız” şeklinde bir kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Gönderilen mesaj diğer üyeler
tarafından görülebilir. Kişiye özel mesaj göndermek ve başkalarının görmesini
istemiyorsanız DM ( Direct Mesaj) kullanabilirsiniz.



# (hashtag): # işareti, bir Tweet içerisinde yer alan anahtar kelimeleri veya konuları
işaretlemeye yarar. Etiketler, mesajları kategorize etmek için Twitter kullanıcıları
tarafından organik olarak yaratılmıştır. İnsanlar yazdıkları Tweetleri kategorize etmek
ve Twitter’daki aramalarda daha kolay bulunmalarını sağlamak için ilgili anahtar
sözcüklerin başına etiket # işaretini eklerler. Herhangi bir mesajın içindeki etiketlenmiş
sözcüğe tıklamak, size ayni kategorideki diğer tüm tweetleri gösterir. Etiketler bir Tweet
içerisinde herhangi bir yerde bulunabilirler. Çok popüler olan etiketli kelimeler genelde
Gündem Başlıkları haline gelir. Eğer herkese açık bir hesaptan etiket içeren bir Tweet
gönderirseniz, o etiket için arama yapan herhangi biri sizin Tweetinize ulaşabilir.



Retweet, RT: Twitter’ın Retweet özelliği sizin ve diğer kullanıcıların bir tweeti
takipçilerinizle

hızla

paylaşmanızı

sağlar.

Bazen

kullanıcılar

bir

Retweet

gönderdiklerini belli etmek için bir tweetin başına RT harflerini koyarlar. Tüm zaman
akışlarında ve profillerde yer alan retweetler Retweet ikonu

ve arkasından o tweeti

retweetleyen kullanıcının adıyla belirtilir.


Fav (Favori) Tweet’lerin altında bulunan küçük yıldız simgesinin aracılığı ile yapılan
Fav, favorime ekledim anlamına gelmektedir. Bu terim bazı kullanıcılara göre bir konu
hakkında teşekkür anlamına gelirken bazıları için “beni güldürdü” anlamına gelebilir.
Kullanıcılar daha sonra okumak adına kaydetmek için de Fav’ı kullanabilmektedir.



#FF Follow Friday: Bir Twitter geleneği olan her Cuma günü, listenizdeki kişilere
yeni kişileri önerme anlamına geliyor. Başa #FF yazdıktan sonra, @ işaretiyle beraber
kullanıcıları sıralamanız yeterli.



Direkt mesaj, DM: Sadece sizi takip eden kişilere, özel olarak, direkt mesaj
gönderebilmenizi sağlayan bir uygulamadır. Bu mesajlar diğer Twitter üyeleri
tarafından okunamaz.



Trending Topics, TT: Twitter’da o sırada en çok konuşulan konuların listesidir.
Dilerseniz bunu ülke ve şehir olarak özelleştirebilir veya tüm dünyanın gündemi için
Dünya olarak seçebilirsiniz.
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RLRT (Real Life Retweet): Real Life Retweet olarak adlandırılan bu terim, bir kişinin
gerçek hayatta söylediği ilginç ya da şaşırtıcı bir şeyi, takipçileriyle paylaşmak için
kullanılmaktadır.



MT: Modified tweet anlamına gelmektedir. Bir tweeti retweet yaptınız fakat o tweet
üzerinde üstünde değişiklik yaptığınız zamanlarda kullanabileceğiniz bir kısaltmadır.



Feed: Anasayfanızda gördüğünüz tweet akışıdır. Bu sizi takip eden kullanıcaların
güncellemelerinden oluşmaktadır.



Handle: Kullanıcı adınız



TBT: ifadenin açılımı Throw Back Thursday'dir. Bu ifade bulunulan an veya gün
dışında çekilmiş fotoğraflar için kullanılır. Adeta perşembe günlerinin olmazsa olmazı
olan bu hashtag diğer günlerde sadece “TB” olarak kullanılmaktadır.

4.2.2. Twitter Araçları


http://Who.Unfollowed.Me/ : Sizi takip listesinden silenleri bunlun. Bu araç sayesinde
takip listesini artırmak için listeye ekleyip, sizde onu takip etmeye başladıktan sonra
listesinden silenleri tespit edebilirsiniz.



http://twittercounter.com/ : Haftalık, aylık kaç takipçi kazandınız, kaç takipçi
kaybettiniz istatistiklerine bakabilirsiniz.



http://twuffer.com/ : Gelecekte sizin belirleyeceğiniz zamanda yayınlamak üzere tweet
gönderebileceğiniz güzel bir araç.



http://futuretweets.com/ : Tweetlerinizi günlük, haftalık, aylık ve yıllık gönderime
göre planlayabileceğiniz güzel bir araç.



http://www.dynamictweets.com/ : Hem şahsi hem de iş için kullanabileceği,
kampanyalarınızı ve duyurularınızı zamana bağlı gönderebileceğiniz bir araç.



http://taweet.com/ : Twitter'ı bir sosyal takvim ve etkinlik duyurucu olarak kullanmak
için birebir araç.



http://twittontime.com/ : Yine bir zamana bağlı tweet gönderme aracıdır.



http://www.twaitter.com/ : Zamana ve profilinizdeki kişilere bağlı olarak özel tweet
gönderebileceğiniz güzel bir uygulama. Ayrıca iş için kullanılabilecek çok güzel
özellikleri mevcuttur.



http://laterbro.com/ : Hem Twitter hem de Facebook için zamana bağlı durumu yazısı
ve güncelleme gönderebileceğiniz iyi bir uygulamadır. Çoklu Twitter hesapları için
kullanım olanağı da vardır.
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https://tweetsqueue.appspot.com : Yukarıdakilerle aynı mantıkta çalışan benzer bir
uygulama. Şu an beta yayınındadır.



https://pluggio.com/ : Twitter kullanımını daha kolaylaştıran hem masaüstü hem de
online uygulaması olan bir araç.38

4.3. Etkili Twitter Kullanma Ve Takipçi Artırmanın Yolları
Daha etkin bir Twitter hesabı oluşturmak ve takipçi sayısını artırmak için yapmanız gereken bir
takım uygulamalar mevcuttur. Aşağıda sıraladığımız yöntemleri uyguladığınızda daha popüler
bir Twitter hesabına sahip olabilirsiniz.


Doğal olun: Karşınızdakilerin insan olduğunu düşünerek doğal mesajlar yazın.
Kendiniz olmaya çalışın. Doğal olayım derken iş ya da özel yaşamınızla ilgili bilgileri
paylaşıp komik ya da zor duruma düşmeyin.



Önce Takip edin: Hesabınızı açtınız. Hesabınızdan insanların haberdar olması için
tanıdıklarınızı ve takipçisi çok olan kişileri listenize ekleyin. Başkalarını takip listenize
eklemenizin onlara bir zararı yoktur. Bir kısmı merak edip sizi takip listesine
ekleyecektir. İlgi alanına girmiyorsanız ya da mesajlarınız etkileyici gelmiyorsa sizi
takip listesinden silecektir. Ancak kalan takipçiler kardır.



Gündemi takip edin: Gündemi yakından takip edin. Sabah atılan mesaja cevap
yazmanız önemini yitirebilir belki de sizi komik duruma düşürebilir. Sizi ilgilendiren
mesajlara mümkün olduğunca anlık cevap yazın. Anlık cevap takipçilerinizin sadakatini
artıracaktır.



Tweet attığınız saatlere dikkat edin: Mesajlarınız için takipçilerinizin en çok online
olduğu saatleri seçin. Türkiye için gece 03 sabah 09 saatleri arası en pasif saatlerdir. Bu
saatlerde mesajlarınızın okunması ve paylaşılması daha düşük olacaktır.



Popüler, alanında uzman ya da Takipçisi çok olan kişilere soru sorun: Takipçisi
çok olan alanında uzman ya da ünlü kişilere soru sorun. Takipçilerin en yoğun olduğu
zamanda yazın ve cevapta ısrarcı olmayın. Mesajınızı ya da size verdiği cevabı
takipçileri ile paylaştığında takipçilerinin gözünde krediniz artabilir ya da takipçi
kazanabilirsiniz.

http://www.banadersanlat.com/index.php/sosyal-medya/3933-twitter-kullan-m-rehberi.html Erişim Tarihi:
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Az ama kaliteli mesaj yazın: İnsanların canını sıkacak hatta sizi takipten bırakacak
1000 mesaj yerine, takipçileriyle paylaşacakları kadar kaliteli 1 mesaj yazın daha iyidir.
Elbet biri beğenilir deyip sürekli mesaj yazmayın.



Ansiklopedik bilgi yerine güncel bilgi ve yorumlarınızı paylaşın: İnternette bir çok
yerde karşılaşılan özlü sözler, şiirler, istatistikler yerine güncel bilgileri ve yorumları
paylaşın. Yeni vizyona giren izlediğiniz filmin yorumunu, bulunduğunuz bölgede
gerçekleşen dikkat çekici bir haberi paylaşabilirsiniz.



Doğrudan reklam yerine bilgilendirme yapın: Twitter hesabınızı ürün ya da firmanız
için kullanıyorsanız ürün ve markanızla ilgili yeni özellikleri, yenilikleri paylaşın



Takipçilerinizle etkileşime geçin: Sorular sorun, belli konularda fikirlerini alın. THY
filosuna yeni katılan Boing 737 ER Uçağı kaç yolcu kapasitelidir. Uçaklarımızdaki
yemek servislerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz gibi.



Twitter adresinizi paylaşın: Karvizit, eposta vb yerlerde Twitter adresinizi yazın



Bilgilerinizi doğru ve tam girin: Profil resminize muhakkak fotoğraf ya da sizi
tanımlayan özel bir resim ekleyin. Aksi takdirde insanlar sahte kişi olduğunuzu
düşünebilir. Arka zemin rengini kendinizi, ürününüzü markanızı tanımlayan bir görsel
ile doldurun. Sizi tanımlayan kısa bir cümle varsa eposta ve web adresinizi yazın.



Listeler

oluşturun: İlgi

alanınıza

göre

takip

listenize

kişiler

eklersiniz.

Zamanla önemsediğiniz ya da es geçmemeniz gereken mesajların diğer mesajlar
arasında kaynamaması için listeler oluşturabilirsiniz.


Diğer listeleri takip edin: Farklı kişilerin listelerini takip edebilirsiniz. Alanında
uzman kişilerin hazırladığı çok kaliteli listeler yer almakta. Tweetdeck.com/#directory
bu adresten uluslararası Twitter listelerine ulaşabilirsiniz.



Aramayı kullanın: Kişi, etiket ya da bir konuda arama yapabilirsiniz. Bir kişinin
kullanıcı adı ile tanıdıklarınıza ulaşırken, markanız ya da ürününüz ile ilgili arama
yaparak takipçiniz olsun ya da olmasın yazılan mesajları okuyabilirsiniz. Ürününüz ve
firmanız hakkındaki düşünceleri alabilirsiniz. Ürünler ya da hizmetlerinize ihtiyacı
olduğunu düşündüğünüz kişilerle doğrudan iletişime geçerek ürün ve hizmetlerinizi
pazarlayabilirsiniz.



# ( Hastag) Kullanın: Mesajınızı yazarken mesajınızla ilgili bir hashtag var ise hashtag
ile gönderin. Başka kullanıcılar bu etiket ile arama yaptığında mesajınıza
ulaşabilecektir.
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Belirli aralıklarla düzenli mesaj yazın: Mesaj sayısı ve mesaj aralığı konusunda bir
standart olmasa da Twitter kullanıcılarının günlük mesaj ortalaması 4 tür. Yapılan
araştırmalarda etkili kişilerin günlük ortalama mesaj sayısı ise 11 civarıdır. Günde en az
1 mesaj yazmaya gayret edin. Zamanı belirli, etkinlik duyuruları vb mesajlar için
programlar kullanabilirsiniz. Bilgisayar başında olmadığınızda belirlediğiniz zamanda
takipçilerinize mesajınızı iletecektir. Zamana bağlı Twitter mesajı yazmak için yazının
devamındaki uygulamalar kısmına bakabilirsiniz.



Kullanıcı adınızı iyi seçin: Kullanıcı adınzı "xman" vb ifadeler yerine isminiz ve
soyadınızın yer aldığı bir ifade daha iyi olacaktır.



Teşekkür edin: Sorunuza cevap verildiğinde, istifade ettiğiniz bir paylaşım
yapıldığında paylaşım yapan kişiye teşekkür edin.



Gerçek ve kitlenize uygun kişileri talip edin: Sanal alemin de gerçek hayatın bir
uzantısı olduğunu unutmayın. Ziyaretçi kazanmak için her önünüze geleni takip
listenize eklemeyin.

Takipçileriniz takip listenize baktığında size eski puan

kazandırabilir.


Kampanyalar düzenleyin: Takipçi kazanmanın en basit ve etkili yollarından biridir.
Alanınızla ilgili bir soru sorup cevap verenlerden bir ya da bir kaçına hediye
verebilirsiniz.



Youtube'u etkin kullanın: Youtube videolara link ve mesaj eklemeye imkân vermekte.
Youtube hesabı oluşturup, alanınızla ilgili video ekleyip videolarınıza Twitter adresinizi
ekleyebilirsiniz.



Forumları kullanın: Kaliteli forumlarda özgün ve kaliteli paylaşımlar yapın. İmza
kısmına Twitter hesabınızı yazın.



Misafir yazarlık: Blog ve site sahipleri ile iletişime geçip ilgi ve uzmanlık alanınızla
ilgili özgün makale ekleyebilirsiniz. Özgün makalelerde isminizi ve adresinizi
kullanmanıza

izin

vereceklerdir.

Kazan

Kazan

yöntemi

ile

takipçilerinizi

artırabilirsiniz.39

http://www.banadersanlat.com/index.php/sosyal-medya/3933-twitter-kullan-m-rehberi.html Erişim Tarihi:
22.07.2015

39
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Sosyal ağları kendimiz ya da bir kişi ya da bir ürün ya da bir şirket adına kullanırken bazı hatalar
yapıp topluluğumuzu kızdırabiliyoruz.
Özgün olmayan tweetler atmak; Twitter’da milyonlarca kullanıcı özgün tweetler atmak için
birbirleri ile yarışıyor. Twitter kullanıcılarının firmanızı takip etmesini istiyorsanız markanızın
diline karar vererek paylaşımlarınızın özgün olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece diğer
kullanıcıların özgün tweetlerini retweetlemek veya kullanıcıların tweetlerine cevap vermek
takipçi sayınızın artmasını sağlamayabilir.
Twitter’ı otomatiğe bağlamak ve etkileşim kurmamak; Twitter, etkileşimin en yoğun
olduğu sosyal mecralardan biri. Sürekli linkler paylaşan, sürekli diğer sosyal ağlarla entegre
edilmiş şekilde kullanılan Twitter hesaplarından insanlar artık nefret ediyor. İnsanlar sizden
bahsettiğinde onlara cevap verin, onlarla iletişim kurun. Yani bir arkadaş ortamı düşünün,
herkes bir şeyler konuşurken siz hiç katılmıyorsunuz; aksine biri sizinle iletişim kurmak
istediğinde bir de ona yanıt vermiyorsunuz.
Bir defada çok sayıda paylaşım yapmak; Twitter’ı kullanmak için çok zamanınız olmayabilir
ve bu nedenle gün içerisinde planladığınız tweetlerinizi Twitter’a erişim sağladığınız ilk anda
paylaşıyor olabilirsiniz. Ancak bu durum Twitter için olumlu bir uygulama değil. Arka arkaya
atılan tweet’ler gün içerisinde unutulmanıza yol açabilir. Günde bir kez erişim sağlayarak
tweet’lerinizi paylaştıktan sonra sizden sonra paylaşılan tweet’ler nedeniyle kullanıcıların
sayfasında sizin paylaşımlarınız geri planda kalmasına neden olur. Bunun yerine gün içerisinde
çeşitli aralıklarla tweet atmak faydalı olabilir. Tweetlerinizi düzenlemek ve zamanlamak için
çeşitli araçlar kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.
Her tweeti favorilere eklemek; Takip ettiğiniz kullanıcılara iyi bir takipçi olduğunuzu
göstermek için onların tweetlerini favorilerinize eklemeniz takipçilerinizle aranızda bağ
oluşması için etkili olabilir. Ancak bu durum markanız ya da sektörünüzle ilgisi olmayan kişisel
paylaşımlarla ilgilendiğiniz algısı oluşturabilir. Bu da marka imajınızı olumsuz yönde
etkileyebilir. Her tweeti retweetlemek gibi favorilere eklemek de Twitter’da firmaların en sık
yaptığı yanlışlar arasında.
Yüz bin tane etiket kullanmak; Rahatsız edici. Özellikle Instagram’da karşılaştığımız bu hata
gerçekten çok itici. Bir de birbirinden alakasız, ilginç ilginç hashtag kullanan arkadaşlarımız
var. #helloguys #girlsandboys, #likemebaby gibi hashtagler… İşin mantığından uzaklaşmayın,
içeriğinizle ilgili temel hashtaglerden kullanın.
91

Otomatik Twitter DM’leri; Hala tek tük yapanlar var. Bunun adı çok basit şekilde spam. Hatta
maalesef bazı yerli markalar bunu yapmaya devam ediyor. Ben markayı takip ediyorsam zaten
bunu istediğim için yapıyorum, bana otomatikleştirilmiş DM atarak takip ettiğim için teşekkür
etmelerine ihtiyacım yok. Ve bu mesajlar artık ilgi bile çekmiyor.
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Uygulama Soruları
1) Twitter uygulmasının kullanıcılara sağladığı farklılıklar nelerdir?
2) Twitter hesabı ile Facebook hesabının entege çalışması sosyal medya alanına nasıl
katkı sağlamıştır?
3) Daha etikili takipçi nasıl kazanılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Soyal medya ugulamaları arasında aktif kullanım oranlarıyla ikinci sırada yer alan mikro blog
sitesi olan Twitter’ın ortaya çıkış süreci anlatılmıştır. Twitter üzerinden nasıl paylaşımda
bulunulduğu ve ayrıntılı olatark Twitter terimlerinde yer verilerek, yeni oluşan sosyal medya
dili hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılmıştır. Son bölümde etkin bir şekilde Twitter
kullanma tekniklerine yer verilerek, takipçi sayısının öenmi ve nasıl artırabileceği ilgili taktik
bilgilere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi anı paylaş diyebileceğimiz bir sosyal ağ ve mikroblog sitesidir?
a) Tumblr
b) Twitter
c) Sanapchat
d) Whatsapp
e) LinkedIn
2. Twitter için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kullanıcılarına 280 karakterlik metinler yazma imkânı verir.
b) Mesajınızda fotoğraf paylaşabilirsiniz.
c) Mesajınızda video paylaşabilirsiniz.
d) Direkt mesaj özelliği ile özel mesaj gönderebilirsiniz.
e) Yazılan tweetleri geri almanız mümkün değildir.
3. Aşağıdakilerden hangisi Twitter’ın özelliklerinden değildir?
a) Mobil erişim sağlaması
b) Birçok kişiye bir anda erişimin hızı
c) Gerçek kimliğin gizliliği
d) Geniş kullanıcı kitlesi
e) Anında haber takibi
4. Twitter’ı kullanırken nelere dikkat etmelisiniz?
a) Kaynaklar Keşfedin
b) Sürekli online olmalısınız
c) Telefonunuzu sürekli açık tutmanız gerekmektedir
d) Bilgisayardan yedekleme yapmamalısınız
e) Geçmişi sürekli silin
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5. Aşağıdakilerden hangisi Twitter terimlerinden değildir?
a) Following
b) Mention
c) Hashtag
d) Trending Topics
e) Revine
6. Twitter’da o sırada en çok konuşulan konuların listesine ne ad verilir?
a) Hashtag
b) Real Life Retweet
c) Fav
d) Trending Topics
e) Mention

7. Aşağıdakilerden hangisi Twitter araçlarındandır?
a) Handle
b) Gif
c) Like
d) Pin it
e) Instamessage
8. Etkili bir Twitter kullanıcısı olabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmanıza gerek
yoktur?
a) Doğal olun
b) Gündemi takip edin
c) Az ama kaliteli mesaj yazın
d) Sürekli mesaj yazın
e) # ( Hastag) Kullanın
9. Aşağıdakilerden hangisi Twitter’da içerisinde yer alan anahtar kelimeleri veya konuları
işaretlemeye yarayan etiket uygulamasına verilen addır?
a) Hashtag
b) Pin it
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c) Feed
d) Fav
e) TT
10. Bir kişiye özel mesaj göndermek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) mesajınız.TT@kullanıcıadı
b) @kullanıcıadı mesajınız
c) @mesajınız
d) #mesajınız
e) #kullanıcıadı mesajınız
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5. TWITTER VE İŞLEVLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Twitter’ın işlevleri başlıklı bu bölümde, rakamlarla dünya ve Türkiye ölçeğinde Twitter
kullanım oranlarını açıklayacağız. Toplumsal olaylara etki sürecinde Twitter’ın üstlendiği aktif
role değinilecektir. Son bölümde ise pazarlama staratejileri bağlamında etkin olarak kullanım
hedefindeki Twitter’ın kullanıcılarına bireysel ve marka anlamında nasıl ekonomik bir kazanım
sağladığı aktarılmaya çalışılacaktır.

99

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ülkemiz bağlamında Twitter kullanım oranları nasıldır?
2) Twitter’ın toplumsal olaylarda rolü bağlamında nasıl bir ivme kazanmıştır?
3) Twitter ekonomisi hakkında bilgi veriniz.

100

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Twitter
kullanım
oranlarına
paralel
olarak,
toplumsal Twitter, oplumsal olaylarda
olaylardaki rolü, bunun netür bir rol oynamaktadır?
yanında
ekonik
verilerle
Twitter Twitter ekonmisine hakim
olma.
gerçeği

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bu bölümde yer alan bilgi ve
taktikleri kullanrak, aktif
olarak denyimleme.
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Anahtar Kavramlar


Toplumsal Olay



Twitter Etkisi



Twitter ekonomisi
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5.1. Rakamlarla Twitter
Popüler sosyal paylaşım ağı Twitter, yıllar içerisinde popülaritesini düşürek kullanıcı sayısında
beklenen artışı sağlayamadı. Diğer sosyal medya uygulamaları kendilerini geliştirirken twitter
aynı ivmeyi yakalayamadı. Hatta We are Social ‘ın yayınladığı rapora göre Tumblr, twitter’ı
geçerek 3. sıraya yerleşti.40 Twitter’ın, 2018 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre aylık aktif
kullanıcı sayısı ilk çeyreğe göre 1 milyon düşüşle 335 milyona geriledi.

Toplam gelirlerini geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24’lük artışla 711 milyon dolara
çıkaran şirket, bu gelirlerinin yüzde 85’lik kısmını oluşturan 601 milyon dolarını
platformundaki reklamlardan kazandı. 2017 yılının ikinci çeyreğinde 116 milyon dolar zarar
yazan şirket, 2018 yılının ikinci çeyreğini ise 100 milyon dolarlık kâr ile kapattı. Bu kâr
rakamı şirketin tarihindeki en büyük net kâr olarak da kayıtlara geçti.
Geçtiğimiz yıllara bakacak olursak; Toplam gelirlerinin yüzde 90’ını reklamlardan (452 milyon
dolar) kazanan Twitter’ın reklam gelirlerinin yüzde 88’ini de (398 milyon dolar) mobil reklam
gelirleri oluşturdu. Gelirdeki bu yüksek artış sosyal ağı yine zarar etmekten kurtaramazken,
2014 yılının 2. çeyreğinde 144 milyon dolar olan Twitter’ın zararı, 2015 yılının 2.
çeyreğinde 136 milyon dolar oldu. Aynı raporda, Twitter üçüncü çeyrek için ise gelir tahminini
545 – 560 milyon dolar olarak belirledi.41

40

https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/03/19/dunyada-3-milyar-190-bin-kisi-sosyal-medya-kullaniyor
Erişim Tarihi 03.08.2018
41
http://teknoyo.com/twitter-kullanici-sayisi-2015/ Erişim Tarihi: 03.08.2015
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Jack Dorsey önümüzdeki dönemde şirketin ana ürününe odaklanacağını belirterek Twitter’ın
ana ekranı ve bildirim ekranının kullanıcıların en çok vakit geçirdiği alanlar olduğunu ve bu
alanların daha kişisel hale getirileceğini belirtti. Dünyanın en kullanışlı, açık ve kapsamlı haber
ağını oluşturmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
ABD başkanlık münazaraları sırasında ise ülkedeki günlük aktif kullanıcı rakamları tavan yaptı.
Bu da Twitter’ın güncel olayların konuşulduğu bir platform olma yolunda hedeflerine ulaştığını
gösteriyor. İlk başkanlık münazarasını canlı yayınlayan Twitter ayrıca ABD’de perşembe
akşamları oynanan Amerikan futbolu maçlarını da canlı yayınlamak için anlaşma yapmıştı. Bu
yayınlarda kısa reklamlar da gösterilebiliyor. Bu da şirket için yeni bir gelir kaynağı anlamına
geliyor.
Son iki çeyrekte videonun en fazla gelir getiren reklam formatı olduğunu vurgulayan Twitter
münazara yayınları için de talebin çok yüksek olduğunu ve bu yayınlarda gösterilecek
reklamların rekor sürede satıldığını söyledi.
Konferanstaki analistler, Olimpiyatlar ve başkanlık seçimleri gibi tek seferlik etkinliklerin
şirketin önümüzdeki yılki gelişimini nasıl etkileyeceğini merak ettiklerini belirttiler. Twitter
finans yöneticisi Anthony Noto bu büyümenin tek seferlik olduğu düşüncesini kabul etmediğini
ve dördüncü çeyrekte de benzer bir büyümeyi sürdüreceğini düşündüğünü ifade etti.
Dünya üzerinde en çok takipçisi olan Twitter hesaplarına baktığımızda, ilk sırayı yaklaşık 106
milyon takipçi sayısı ile şarkıcı Katy Perry almaktadır. Onu sırasıyla 104 milyon takipçi sayısı
ile şarkıcı Justin Bieber ve 101 milyon takipçi sayısı ile Amerikan Başkanı Barak Obama
izlemektedir. Tablo 1’de dünya sıralamasında en çok takipçi sayısına ulaşan ilk 10 Twitter
hesabını görebilmekteyiz.
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Tablo 1. Dünya’da Twitter Takipçi Sayıları42
Türkiye’deki duruma bakacak olursak, karşımıza çıkan tablo şu şekildedir. İlk sırayı 13.684.040
milyon takipçi sayısıyla oyuncu Cem Yılmaz alırken, ikinci sırada Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan 13.135.799 milyon takipçi sayısıyla yer almaktadır. 3. sırada ise 8,6 milyon
takipçi sayısıyla eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül yer almaktadır. Türkiye’de en fazla takipçi
sayısı olan Twitter hesaplarının yer aldığı ilk 10’u Tablo 2’de detaylı olarak görebilmekteyiz.

Tablo 2. Twitter Türkiye’deki Takipçi Sayıları43

42
43

https://www.boomsocial.com/Twitter/UlkeSektor/tumu/tumu ErişimTarihi: 03.08.2018
https://www.boomsocial.com/Twitter/UlkeSektor/turkey/tumu ErişimTarihi: 03.08.2018
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2017 yılsonu verilerine baktığımızda; İstatistik şirketi Statista’nın yapmış olduğu araştırmaya
göre ünlü sosyal medya platformu Twitter’ı en fazla kullanan ülkeler belli oldu. İlk sırayı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) alırken Türkiye‘ de ilk 10’a girerek 8. sırada yerini aldı.
Statista’nın araştırmasında yüzde 24.3 ile ABD Twitter kullanımında ilk sırada yer alırken, en
yakın rakibi olan Japonya yüzde 9.3 ile ikinci sırada yer aldı. Japonya’yı sırasıyla Endonezya,
İngiltere, ve Brezilya izledi.44

44

https://bilgi.zone/twitter-kullaniminda-lider-ulkeler/ Erişim Tarihi 03.08.2018
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1- ABD
Twitter kullanım oranı yüzde 24.3.
2- Japonya
Twitter kullanım oranı yüzde 9.3.
3- Endonezya
Twitter kullanım oranı yüzde 6.5.
4- İngiltere
Twitter kullanım oranı yüzde 5.6.
5- Brezilya
Twitter kullanım oranı 4.3.
6- İspanya
Twitter kullanım oranı 4.3.
7- Suudi Arabistan
Twitter kullanım oranı yüzde 4.1.
8- Türkiye
Twitter kullanım oranı yüzde 3.
9- Meksika
Twitter kullanım oranı yüzde 3.
10- Rusya
Twitter kullanım oranı yüzde 2.6.
Sosyal medyada var olan bir içerik kullanıcı tarafından oluşturulduğundan yaratıcılık, aykırılık
ve farklılık önem kazanmaya başladı ve katılım çağı doğdu. Diğer bir anlatımla bir büyük
sanayi kuruluşu gibi üretim tesisi olan büyük medya kuruluşlarının hegomanyası kırıldı ve artık
medya'nın içeriğini üreten ve medyayı izleyen arasındaki katı ayrım ortadan kalktı. Bununla
beraber değişim hızı da arttı. İnsanlar için innovatif olmak ve yeniliklerde başı çekmek önem
kazandı. Derinlemesine baktığımızda ise gerçekler değil fikirler önem kazandı, objektif olmak
değil içten olmak önemli hale geldi. Yani asıl olan ilgi çekmek ve karşı taraftakini direkt olarak
etkilemek oldu.
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Sanal ortamın getirdiği realiteden uzaklığın aslında insanların birebir ya da maddi olarak karşı
karşıya gelememesinden kaynaklanmaktadır, yani yüz yüze görüşmeyen birbirlerinin gözleri
içerisine bakmadan anlatımda bulunan insanlar birbirlerine her konuda daha acımasız ve
pervasız oluyorlar.
Sosyal medya yeni bir ilişkiler ağı ve iletişim jargonu ortaya çıkardı Bir müstear (ya da diğer
bir ifade ile nickname) ismin arkasına saklanmış olmanın verdiği özgüven bireylere muazzam
bir ifade özgürlüğü bahşetmiştir. Dolayısıyla artık insanlar bilinçaltının derinliklerinde mahsur
kalmış duygu ve düşünceleri rahatlıkla toplumun veya karşıdakinin değer yargılarını göz ardı
ederek ifade edebilir hale getirmiştir.
Sosyal medya kullanımında içerik olarak nitelendirilen bilgi, fikir ve haber gibi şeyleri ekleyen
her birey bunu yapmakta özgür olduğundan bunu yapmakla diğer insanlarla eşit olduğunu
hissetmektedir (en azından her içerik paylaşan insanla). Bu his insanların kafasında demokrasi
fikrinin yerleşebilmesi için uygun ortam sağlamaktadır. Bu durum, kişilerin internette öne
sürdükleri düşüncelere, paylaşımlara, tanıdıkları olsun olmasın, diğer paylaşımcıların yaptıkları
yorumlar ve geribildirimlerle bir sosyal etkileşim alanı ve giderek sanal cemiyetler
oluşturmaktadır.
Sosyal medya, bireylere toplumsal yaşam ve devlet yönetimine katılmadan, eğitim ve ticarete
kadar birçok alanda değişik olanaklar sunmakla birlikte; birey, toplum, kamu düzeni ve devlet
açısından önemli tehditleri de içinde barındırmaktadır. Bu tehditlerin en başında sosyal
mühendislik saldırılarıyla bir ülkenin yönetimini etkileme veya değiştirme faaliyetlerine olanak
sağlaması gelmektedir.
Diğer yandan sosyal medya, provokasyona, dezenformasyona ve bilgi kirliliğine neden olma
potansiyeli yüksek bir ortamdır. Ayrıca bu ortam niteliği gereği, bağımlık, ailevi sorunlar,
tehlikeli bilgi paylaşımı ve manipülasyonlar, ekonomik kayıplar, mahrem sırların deşifre
olması, özel hayatın gizliliğinin ortadan kalması gibi bir çok riski içinde barındırmaktadır.
Sosyal ağların kişisel ve kurumsal tehditlerini azaltabilmek için alınması gereken önlemler
arasında, sosyal ağlarda kişisel bilgilerin korunması için kullanıcıların bilgi güvenliği
farkındalığının artırılması, korumaya dayalı sosyal ağ modelleri geliştirilmesi, sosyal paylaşım
sitelerinin uygulama katmanı güvenliğinin standartların ötesinde yeniden ele alınarak gerekli
düzenlemelerin yapılması sayılabilir.
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5.2. Twitter’ın Toplumsal Olaylarda Ortaya Çıkan Rolü
Sosyal medya ağlarının ortaya çıkmasıyla beraber dünyada birçok gelişme yaşanmıştır. Devlet
düzenlerine baktığımızda, totaliter ve baskıcı rejimlerin hüküm sürdüğü Arap ülkeleri, sosyal
medyanın birleşme ve örgütlenme gibi olanaklar tanıması sonucunda, bir bir devrimlere
uğramışlardır. Birçok kişi bu devrimlerin Amerika ve Avrupa tarafından ortaya çıktığı
varsayımını da göz önüne alındıysa da, sosyal medyadaki örgütlenmelerin olmadığını da kimse
iddia edememiştir.45
Msn Messenger, Youtube, MySpace, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin
kullanımının yaygınlaşması ile Arap toplumları daha fazla paylaşımda bulunmaya başlamıştır.
Böylece Arap toplumlarında otoriter yönetimlerden duyulan rahatsızlığa ilişkin bir “ortak
bilinç”

oluşmuştur.

Domino

etkisinin

meydana

arka planındaki sosyal medyanın payı büyüktür.

gelmesinde,

bu

ortak

bilincin

21. yüzyılda devrimler televizyon veya

radyodan duyurulmaya gerek kalmadan önce tweetlenecek, bloglanacak, Facebook'ta
paylaşılacak ya da YouTube'da yayınlanacaktır. En son yaşanan devrimler için yapılan bilimsel
bir araştırmada 3 milyondan fazla tweet, binlerce blog gönderisi ve yüzlerce gigabytelık
YouTube videosu incelenmiştir. Sonuçta sosyal medyanın Arap Bahar’ındaki siyasi
tartışmaların şekillenmesinde oldukça merkezi bir rol oynadığı ve büyük olaylar öncesinde sık
sık devrim hakkında online konuşmalar yapıldığı ispatlanmıştır. Özellikle Tunus ve Mısır
odaklı bu araştırmada, Facebook, Twitter ve YouTube’ndan toplanan verilerle, Mısır’daki
siyasi web siteleri, Tunus’un tüm blog küresinde gerçekleşen politik diyaloglar ve devrim
esnasında gerçekleşen ve filtrelenen 3 milyon tweet değerlendirmeye alınmıştır. Ortaya çıkan
sonuçta, Arap Baharı’nda sosyal medyanın kritik rolü kanıtlanmıştır.46
Arap Baharı sürecinde sosyal medyanın etkilerinin en fazla hissedildiği ülkenin Mısır olduğu
söylemek yanlış olmayacaktır. 2008 yılına gelindiğinde Mısır’da üç yüz bin blog vardı ve
bunlardan on bin tanesi siyasi içerikli idi. Mısır’da 6 Nisan hareketi ve çağrıları sosyal
medyanın kullanımına dair iyi bir örnektir. Bu grubun üyelerinden bir blog yazarı;
“Çağrılarından sonra olayların büyük neticelere varacağını kendilerinin bile düşünmediğini”
ifade etmektedir. 25 Ocak 2011’de Tahrir Meydanı’nda toplanan büyük kalabalığın bir araya
gelmesinde önemli etkenlerden biri yine sosyal medyadır. Arap Baharı’ndan önce, Mısır’da,
45

http://www.academia.edu/3464365/Arap_Bahar%C4%B1_S%C3%BCrecinde_%C4%B0nternet_ve_Sosyal_M
edyan%C4%B1n_Rol%C3%BC Erişim Tarihi: 28.07.2015
46
http://www.academia.edu/3464365/Arap_Bahar%C4%B1_S%C3%BCrecinde_%C4%B0nternet_ve_Sosyal_M
edyan%C4%B1n_Rol%C3%BC Erişim Tarihi: 28.07.2015
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insanların baştaki idarecilerin onay vermedikleri uygulamalarını sosyal medya araçlarını
kullanarak tartışmaya başladıkları anlaşılmaktadır. Twitter’da 2011 yılı içerisinde en çok geçen
kelimenin “Mısır” olduğu düşünülürse, Arap Baharı’nın Mısır’ın kendi halkı ve dünyadaki
insanlar açısından ne anlama geldiği ve Mısır’ın Arap Baharı’nda ülke olarak nereye konduğu
daha da iyi anlaşılabilir.47
Arap Baharı sırasında Twitter’daki hashtag’lerin çoğunluğunun ise “Egypt”, “Jan25″, “Libya”,
“Bahrain” ve “protest” olduğu görülmüştür. Arap Baharı ve ayaklanmalar sırasında sosyal
medya kullanımı hakkında yapılan tüm araştırmalar, aktivistlerin sosyal medya sitelerini
kullanarak, gösterileri organize ettiklerini ve kamuoyuna duyurduklarını ortaya koymuştur.
Sonuç olarak Mısır ve Tunus’ta hükümetlerin devrilmesine, Suriye, Libya, Yemen ve
Bahreyn’de rejim güçlerinin muhalefet ile karşı karşıya gelmesine ve Ürdün, Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde liderlerin popülerliklerini korumak için halka daha
fazla özgürlük vermesine neden olmuşlardır. Arap Baharı ve sonrasını inceleyen raporlara göre,
sosyal medya kullanımının artışı ve aktivistlerin sosyal medyayı yeni kullanış biçimleri,
kitlelere, harekete geçme, güçlenme, görüşlerini paylaşma ve değişimi sağlamanın yollarını
açmıştır.48
Sosyal medya kullanımı, yerel ve uluslararası medya organları kullanımını da geride bıraktı.
Mısır’da yerel medyayı takip edenler %63, Tunus’ta ise %86 oldu. Yabancı basın ise Mısır’da
%57, Tunus’ta %48 oranında izlendi. Mısır’da protestoların ilk üç ayında “Egypt” hashtag’i
yaklaşık bir buçuk milyon kez kullanıldı. “Jan25″ hashtag’i bir milyon 200 bin kez
kullanılırken, “Libya” 990,000, “Bahrain” 640,000 ve “protest” 620,000 kez kullanıldı. Twitter
kullanımı, protestoların arttığı dönemlerde yer yer üç katına çıktı. Tunus’ta protestoların
başladığı gün olan 14 Ocak’ta Twitter kullanımı en üst seviyeye çıktı. Mısır’da ise en yüksek
Twitter kullanımı, eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek’in devrildiği 11 Şubat tarihinde
gerçekleşti.49
5.3. Bir Pazarlama Aracı Olarak Twitter
Milyonlarca kullanıcının bulunduğu Twitter, kişilerin paylaşımlarda bulunduğu, etkinliklerin,
haberlerin verildiği bir platform olarak ön plana çıkmıştır. Kişisel kullanıcıların yanı sıra çoğu

Tekek, M. (2011). Sosyal Medya ve Arap Baharı, http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=2964 Erişim
Tarihi: 07.18. 2014
48
http://dijitalhayat.tv/dijital-dunya/dijital-siyaset/arap-baharinda-facebook-ve-twitter Erişim Tarihi: 28.07.2015
49
http://dijitalhayat.tv/dijital-dunya/dijital-siyaset/arap-baharinda-facebook-ve-twitter Erişim Tarihi: 28.07.2015
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işletme ve firma da ürünlerini tanıtmak, kampanyalarını hedef kitlelerine ulaştırmak amacıyla
Twitter’ı kullanmaktadır. Twitter, artık sadece paylaşımların ya da ürünlerin tanıtıldığı bir
platform olmaktan çıkmış ve kişilere para kazandırma imkanlarını da sunmaya başlamıştır.
Kullanıcılar pazarlama stratejilerini çok iyi planlayarak ve hedef kitlenin ilgi alanlarını çok iyi
analiz ederek, bu süreçte Twitter’ daha etkin kullanma yoluyla pazarlama taktikleri
geliştirebilirler. Twitter’ı pazarlama sahası olarak kullanacaksanız, müşterilerinizin ilgi
odaklarını keşfederek kampanya, indirim, promosyon gibi farklı etkinlikler düzenleyebilirsiniz.
E-posta yönetimini çok iyi kullanarak, müşterilerinize ürünleriniz, kampanyalarınız hakkında
bilgiler gönderebilirsiniz. Müşterilerinizin hangi ürüne daha fazla ilgi gösterdiğini analiz
ederek,

bu

ürünlerinizi

başka

firmalarla

anlaşarak

linkler

aracılığıyla

satışa

dönüştürebilirsiniz.50
Çok yönlü bir pazarlama aracı olan Twitter’ı daha etkin kullanabilmek için 4 altın kuralı
anlayıp, bunları harekete geçirmeniz gerekmektedir. Twitter’da pazarlama söz konusu
olduğunda da konunun uzmanları tüm bu özellikleri şu 4 aşamanın içerisine alırlar.51


İçerik Akışı; Twitter her şeyden önce hızlı ve etkin bir tarzda içerik akışının mükemmel
olduğu bir platformdur. Bunun için her bir takipçiye teşekkür etmelisiniz; çünkü
paylaşılan tüm bu içerikler sayesinde sektörünüzde yakın zamanda neler olduğuna dair
iyi bir resim çizebiliyor olacaksınız. Her şeyden önce işe doğru hesapları takip ederek
başlayabilirsiniz. Örnek olarak; sektör uzmanlarını, haber kaynaklarını, müşterilerinizi
ve rakip firmaları takip etmeniz anlamına gelmektedir.



İçerik Üretimi; Twitter ayrıca yeni fikirlerin ve düşüncelerin paylaşıldığı harika bir
ortamdır. Dilerseniz bir başka ortamda yaratılmış olan içeriğinizin kısa ipuçlarını veya
merak

uyandırıcı

bilgileri

Twitter’ın

link

paylaşma

yöntemini

kullanarak

paylaşabilirsiniz. Tweetleriniz size sektörünüzle ilgili etkinliğinizi kurmak profilinizi
yükseltmek takipçi ve müşteriler edinmek ve en sonunda online etkinliğinizi arttırmak
noktasında yardımcı olacaktır.


İçerik Galerisi; Başkalarının yaratmış olduğu içeriklerin galerisini yaparak, bu
galerilerden daha ilgi çekici içerikler üretmek takipçileriniz ile aranızdaki bağı geliştirir.
Daha fazla takipçiye ve daha güçlü online etkinliğe ulaşabilir ve bunun sonucunda
sektörünüzdeki popülaritenizi tavan da tutabilirsiniz.

50
51

http://www.aristolog.com/twitterdan-para-kazanmanin-yollari/ Erişim Tarihi 22.07.2015
http://www.aristolog.com/twitter-pazarlamasinin-4-altin-kurali/ Erişim Tarihi 25.07.2015
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İletişim; Twitter’ın en güçlü yanlarında birisi de iletişimdir. Twitter; iş ortaklarınız,
müşterileriniz ve diğer herkesle iletişiminizi kolaylaştırır. Onlara teşekkür etmek ve öne
çıkarmak konusunda özenli davranın. Ayrıca kişilere yönelik geri dönüşleri önemseyin.
Bu durum takipçilerinize özel olduklarını hissettirecek ve takipçileriniz sık sık retweet
atacaklardır.

Twitter’da DIY yani kendin yap konusunda ayda ortalama 9 milyon tweet atılıyor, tweet’ler
ağırlıklı olarak (yüzde 15 daha fazla) hafta ortasında atılıyor. Karşılaştırma için Oscar
tweet’lerinin aylık ortalaması 7 milyon; müzik tweet’lerininse 3 milyon. Moorey’nin mesajı
Twitter’da herhangi bir pazarlama kampanyası için yılda bir gün gelecek belirli bir anı
beklemenize gerek yok, çünkü hedeflediğiniz kitle büyük ihtimalle o konuları Twitter’da
düzenli olarak konuşuyor.
Twitter’da düzenli olarak konuşulan konulardan biri de kahve. ABD’de insanlar güne kahveyle
başlıyor ve saat sabah 9 itibariyle Twitter’da kahveyle ilgili tweet’lerini yoğunlukla
paylaşıyorlar. Bu verileri Türkiye ile kıyaslayan Moorey, Türkiye’de kahveyle ilgili en çok
tweet’in atıldığı saatlerin öğleden sonra 2 ve akşam 8 olduğunu söyledi. Ülkeler arasında saat
farklarını düşünürseniz Twitter’da kahve muhabbetinin sürekli devam ettiği sonucuna
varabilirsiniz.52
Facebook sayfa sahiplerinin, İstatistik sekmesinden paylaşımlarının kaç kişiye eriştiği, ne kadar
takipçi toplandıkları ve demografik bilgileri görebildikleri gibi, Twitter üzerinde de artık
ücretsiz olarak bir takım istatistikleri görebilmekteyiz.
Twitter, istatistiklerini üç ana kategori altında bizlere sunuyor. Twitter İstatistiklerinizi
Görmek İçin; Tarayıcınız ile analytics.twitter.com adresine girmeniz gerekiyor. Bu adres
üzerinde

üç

bölüm

halinde

Tweet

istatistiklerinize

erişebiliyorsunuz. İstatistikler

içerisinde paylaşmış olduğunuz Tweetlerin, erişim rakamlarını ve üst kısımda bir grafik
üzerinde son 28 günlük Tweetlerin kaç kez görüntülendiği görebilirsiniz. Günlük olarak izlenim
rakamlarınızı grafik üzerinde net bir şekilde görebiliyorsunuz. Grafiğin sağında ise bir önceki
döneme göre Tweet artışı veya düşüş oranını da bize söyleyebiliyor. Bu grafik sayesinde önceki
dönemleriniz ile ilgili olarak kıyaslamalar yapabilir, uyguladığınız stratejilerin ne kadar başarılı
olduğunu görebilirsiniz.

52

http://webrazzi.com/2015/06/23/turkiye-twitter-kahve-muhabbeti/ Erişim Tarihi 28.07.2015
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Tweetler menüsü grafiğin hemen altında;
“Tweetler”, “Tweetler ve yanıtlar” ve “Sponsorlu” olarak üç bölüm halinde paylaştığınız
Tweetleri

görmekteyiz.

Bu

Tweetlerin

hemen

sağında

ise “İzlenimler”,

“Etkileşimler” ve “Etkileşim oranı” olarak üç ayrı sütunda istatistikleri görüyoruz.
•

Tweetler sekmesi; paylaşmış olduğunu Tweetleri gösteriyor. Paylaştığınız tüm
Tweetleri yeniden eskiye doğru görebiliyoruz.

•

Tweetler

ve

yanıtlar

kişiye @mention olarak

sekmesi; cevaplarınızı
cevap

verirseniz

bu

da

içeriyor.

Tweetlerin

de

Yani

bir

istatistiklerini

görebiliyorsunuz.
•

Sponsorlu sekmesi; eğer Twitter’da reklam veriyorsanız reklamlı Tweetlerinizi
gösteriyor. Kaç takipçi geldi, kaç etkileşim aldınız gibi rakamlar yer alıyor.

Bu üç bölümde de bir Tweet’i tıkladığınız zaman yeni bir sekmede ayrıntıları ile etkileşim
rakamlarını rahatlıkla görebiliyoruz. Tweet ön izlemesi solda, istatistikleri sağa
yerleştirilmiş olarak izlenim rakamları, retweet, favori, bağlantı tıklamaları ve diğer tüm
rakamlara yer veriliyor. Ayrıca sağ kısımda “Etkileşim Oranı”, “Bağlantı Tıklamaları”,
“Retweetler”, “Favoriler” ve “Yanıtlar”grafiklerini görüyoruz. Tarih bazlı çubuk
grafikler halinde hesap hareketlerinizin grafikleri görüntüleniyor.
Sağdaki sütunlar üzerinde gördüğümüz üç bölümde;
•

İzlenimler sütunu; Tweet’inizi kaç kişinin gördüğü gösteriliyor. Bu kısımda online
kullanıcıların baz alındığını rahatlıkla söyleyebilirim. Kısacası, Tweet kimlerin önüne
gerçekten de düştüyse bu rakamı belirtiyor. Yoksa sizin 15 bin takipçiniz var,
paylaştığınız Tweet 15.000 kez izlenim yaptı diye saçma sapan bir yalan yok!

•

Etkileşimler sütunu; kullanıcıların etkileşimlerinin toplamı yer alıyor. Bu bölümde
RT, Fav ve cevapların yanı sıra, kullanıcıların etkilet, bağlantı, avatar, profil tıklamaları
ve Tweet genişletme tıklamaları da dahil edilmiş. Kısacası tüm etkileşimi görebiliyoruz.

•

Etkileşim oranı sütunu; etkileşim sayısının (tıklamalar, retweetlemeler, yanıtlamalar,
takip etmeler ve favorilere eklemeler), toplam görüntülenme sayısıyla bölünmesi ile
elde edilen oranı veriyor.
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Takipçiler Menüsünde ise; Paylaşmış olduğunuz Tweetlerden, tıklamalarınız ve takip ettiğiniz
hesaplara kadar birçok data birleştirilerek ilgi alanlarınıza benzersiz olarak yer
verilmiş. Benzersiz İlgi Alanları‘nın hemen altında ise genişletilmiş olarak yine bu ilgi
alanlarınızı yüzdelik dilimler halinde görebiliyorsunuz.
Ayrıca konum bilgileri de unutulmamış. Ülke ve şehir dağılımı olarak konum bilgilerini de
görebiliyoruz. En sağda ise, takipçilerinizin cinsiyet dağılımlarına bir çubuk üzerinde yüzdelik
dilimler olarak yer verilmiş. Alt kısmına dikkat ederseniz, takipçilerinizin en çok hangi
hesapları takip ettiklerini de görebiliyoruz.
Son bölümde Twitter Kartları bulunuyor. Twitter Kart kullanan yayıncılar ve markalar için
detaylı istatistiklerini ve performanslarını bu bölüm üzerinden ölçebilirler.
Twitter Kartları istatistiklerinde Bağlantı Tıklamaları, Yükleme Girişimleri, ReTweetler
başlıkları altında ayrıntılı olarak istatistiklere ulaşılabiliyor. Son kullanıcı için kullanılmasa bile
markalar, web siteleri, bloglar ve benzeri sistemler için Anlık görüntü, Zaman içinde değişim,
Kart tipleri, Bağlantılar, Etkileyenler, Tweetler ve Kaynaklar olarak ayrıntılı istatistikleri
görmek mümkün.
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Uygulama Soruları
1) Dünya üzerinde Twitter’ın aktif olarak kullanıldığı alanları belirtiniz.
2) Türkiye’ki aktif Twitter kullanıcı sayısı ve kullanım alnları hakkında bilgi veriniz.
3) Toplumsal olaylarda Twitter ne tür bir rol üstlenmektedir?
4) Reklam verenler açısında Twitter ne tür yenilikler getirmektedir?
5) Twitter’ın ekomik anlamada kullanıcıların kazançlarına bir etkisi var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Twitter ve işlevleri başlıklı bu bölümde, rakamlarla dünya ve Türkiye ölçeğinde Twitter
kullanım oranlarını gördükten sonra, Twitter’ın oluşan yeni medya sürecindeki toplumsal
olaylara etkisi ve yarattığı kendi medya düzeni içerisinde kullanıcılara sağladığı katkılar ortaya
konmuştur. Son bölümde ise pazarlama staratejileri bağlamında etkin olarak kullanıldığını ve
kullanıcılarına bireysel anlamda ve marka anlamında da yeni ekonomik bir kazanım sağladığı
ortaya çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Twitter, Facebook ve YouTube ikilisinden sonra en çok ziyaret edilen 4.
sosyal ağdır.
b) 2015’in ilk çeyreğinde aylık aktif kullanıcı sayısını %25 oranında arttırarak
toplamda 516 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşmıştır.
c) Toplam gelirlerinin yüzde 90’ını abone üyelik hesabından almaktadır.
d) Facebook’un hızlı mesajlaşma servisi olarak ortaya çıkmıştır.
e) Twitter üzerinden canlı yayın yapabilme imkanı sağlayan uygulamaya
Teriscope-live adı verilmiştir.
2. Dünya üzerinde en çok takipçisi olan Twitter hesaplarına baktığımızda, ilk sırayı
aşağıdaki meslek gruplarından hangisi almaktadır?
a) Siyaset
b) Spor
c) Sanatçı
d) Kurumsal
e) Mizah
3. Twitter’ın internet kullanıcıları arasındaki yaygınlık yüzdesi bakımından en
popüler olduğu ülke hangisidir?
a) Japonya
b) ABD
c) Finlandiya
d) Hollanda
e) Türkiye
4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Arap baharı sırasında sosyal medya kullanımı, yerel ve uluslararası medya
organları kullanımını da geride bırakmıştır.
b) Sosyal medya kullanımının artışı ve aktivistlerin sosyal medyayı yeni kullanış
biçimleri, kitlelere değişimi sağlamanın yollarını açmıştır.
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c) Tahrir Meydanı’nda toplanan büyük kalabalığın bir araya gelmesinde önemli
etkenlerden biri yine sosyal medyadır.
d) Arap Baharı sürecinde sosyal medyanın etkilerinin en fazla hissedildiği ülke
Libya olmuştur.
e) Tunus’ta protestoların başladığı gün olan 14 Ocak’ta Twitter kullanımı en üst
seviyeye çıkmıştır.
5. Aşağıdakilerden

hangisi

pazarlama

aracı olan

Twitter’ı

daha

etkin

kullanabilmek için gerekli 4 altın kuraldan biri değildir?
a) İçerik Akışı
b) Tüketim Hızı
c) İçerik Galerisi
d) İletişim
e) İçerik Üretimi
6. Türkiye üzerinde en çok takipçisi olan Twitter hesaplarına baktığımızda, ilk
sırayı aşağıdaki meslek gruplarından hangisi almaktadır?
a) Siyaset
b) Spor
c) Sanatçı
d) Kurumsal
e) Mizah
7. Twitter aşağıdaki sahaların hangisinde kullanılamaz?
a) Pazarlama
b) Reklam
c) Haber Akışı
d) Telif Hakları
e) Kurumsal Paylaşım
8. Aşağıdaki kullanımlardan hangisi Twitter için daha uygundur?
a) Hızlı haber akışı
b) Kesintisiz paylaşım
c) Sınırlı canlı yayın imkanı
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d) Sınırlı video paylaşımı
e) Sınırsız karakter kullanımı
9. Aşağıdakilerden hangisi Twitter güçlü yanlarından biri değildir?
a) İletişim
b) Paylaşım
c) Fotoğraf
d) Canlı yayın
e) Karakter kullanımı
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Twitter için söyleyemeyiz?
a) Kişilerin paylaşımlarda bulunduğu, etkinliklerin, haberlerin verildiği bir
platform olarak ön plana çıkmıştır.
b) Twitter’daki karakter kullanım sınırı kurumsal kullanıcıların Twitter’ı tercih
etmemesinde önemli bir rol üstlenmektedir.
c) Ürünlerinizi

başka

firmalarla

anlaşarak

linkler

aracılığıyla

satışa

dönüştürebilirsiniz.
d) Twitter, kişilere para kazandırma imkanlarını da sunmaya başlamıştır.
e) E-posta yönetimini çok iyi kullanarak, müşterilerinize ürünleriniz,
kampanyalarınız hakkında bilgiler gönderebilirsiniz.
DOĞRU CEVAPLAR
1

A

2

C

3

B

4

D

5

B

6

E

7

D

8

A

9

E

10

B
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6. YouTube
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sosyal video paylaşım sitesi olan YouTube’ın kuruluş serüveni ayrıntılı bir şekilde
anlatılacaktır. YouTube üzerinde kanal kurma teknikleri sizinle paylaşılacaktır. Rakamlarla
dünya ve Türkiye’deki trednler hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Son bölümde
ise YouTube araçları ayrıntılı bir şekilde verilerek, kanal türleri ve YouTube Abonelikleri
hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) YouTube nedir? Nasıl Kanal Kurulur?
2) Abonelik sistemi neden gereklidir?
3) YouTube araçlarını detaylı olarak tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal video paylaşım
sitesi
YouTube Abonelik sistemi ile takipçi
üzerinde kanal kurma
sayısını artırmak ve YoTube
deneyimlerinin sosyal medyaya
katkısı

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Aktif bir YouTube kanalı
kurularak
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Anahtar Kavramlar


YouTube



Kanal



Abone



Broadcast



Video Paylaşım
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6.1. YouTube, Başlarken
YouTube, bir video barındırma web sitesidir. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'deki San
Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı olan Steve Chen, Chad
Hurley ve Jawed Karim tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1.65
milyar dolara satın alınmıştır. Günümüzde Google'ın yan kuruluşlarından biri olarak faaliyetine
devam etmektedir. Site, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı
sunmaktadır.

Medya

şirketleri

ve

kullanıcı

üretimi videoların

gösterimi

için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanmaktadır. Genel olarak; Video
klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim
videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.53 Site içi üyelik almayan kullanıcılar videoları
izleyebilir. Onaylı üyeler ise kendi yayın kanallarına video yükleyebilir. Saldırganlık
potansiyeli olan içerikler sadece 18 yaşından büyük olduğunu onaylayan üyeler tarafından
izlenebilmektedir.
Karim, Youtube fikrinin ilk kez 2004'teki Super Bowl XXXVIII esnasında Janet Jackson'ın
göğüs frikiği kazası ve 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin ardından ortaya çıktığını
söyledi. Karim, bu tarz olayların online videolarını bulmanın zorluğunu yaşıyordu. Bu da bir
video paylaşım sitesi fikrine önderlik etti. Hurley ve Chen ise, YouTube fikrinin ortaya çıkış
esasının bir çevrim içi arkadaşlık servisinin video versiyonunu kurma fikri olduğu belirttiler.
YouTube ilk başlarda girişimçi finansmanı ile başlayan bir teknolojiydi. 11.5 milyon dolarlık
ilk yatırımını Kasım 2005 ve Nisan 2006 arasında Sequoia Capital şirketi tarafından aldı. 14
Şubat 2005 tarihinde www.youtube.com ismindeki alan adı aktif hale gelmiştir.
İlk YouTube videosu sitenin ortak kurucularından Jawed Karim'in San Diego Hayvanat
Bahçesi'nde çekip paylaştığı “Me at the zoo” isimli içeriktir. Video 23 Nisan 2005'te site
üzerinden paylaşılmıştır ve günümüzde halen izlenebilir durumdadır. “Me at the zoo” adlı ilk
YouTube videosunun linki ; https://youtu.be/jNQXAC9IVRw
2005’in Mayıs’ında ilk beta sürümünü yayınlayan şirket, altı ay sonra Kasım ayında ise site
resmi olarak yayına geçmiştir. Site hızlı bir şekilde büyümüştür. 2006 Temmuz'da şirket, her

53

https://tr.wikipedia.org/wiki/YouTube Erişim Tarihi: 24.07.2015
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gün 65.000'ten fazla yeni video yüklendiğini ve 100 milyondan fazla video izlendiğini
duyurmuştur.54
2015'in Şubat ayında YouTube siteyi ziyaret eden çocuklar için yeni bir uygulama piyasaya
sürmüştür. YouTube Kids isimli bu uygulama ailelere çocuklarının izleme sürelerini kısıtlama
ve izlenen içeriği belirleme gibi özellikler sunmaktadır.55 YouTube for Kids’in ürün müdürü
Shimrit Ben-Yair’e göre uygulamanın hedef kitlesi olan çocukların henüz hepsi yazmayı
bilmiyor. Bu yüzden sesli aramayı devreye sokan YouTube, uygulama arayüzünde görselleri
de olabildiğince büyük kullandığını aktarıyor ki ufak parmaklar basmakta güçlük çekmesin.
Çocuklar için YouTube’da bir zaman sınırlaması da mevcut. Aile istediği zaman video
izlemeye sınır koyabiliyor ve çocuklarının uygulamadaki izleme sürelerini kısıtlayabiliyor.
Bununla birlikte yetişkinlere yönelik kelimeler arandığında uygulama hiçbir sonuç getirmiyor
ve izleyici yorumları gibi alanlarda da bu filtreleme uygulanmış durumdadır.56
YouTube video formatı olarak Flash Video Formatı (*.flv) kullanmaktadır. Web sitesinde
istenen video klipler Flash Video olarak izlenebilmekte veya bilgisayara *.flv formatında dosya
olarak indirilebilmektedir. Video klipleri izlemek için Adobe Flash plug-ini bilgisayarda kurulu
olmalıdır.

Eklenen

video

klipler

YouTube

tarafından

otomatik

olarak

320x240 pixele küçültülerek Flash Video Format'a (.flv) dönüştürülmektedir. Mart 2008'de
yüksek kalite olarak 480x360 piksel seçeneği eklenmiştir. Şu anda 720p , 1080p ve 4K
mevcuttur. Şu anda ise son teknoloji olan 8K sistemi beta olarak kullanılmaya başlanmıştır.57
AVI, MPEG veya Quicktime gibi video formatına sahip videolar kullanıcı tarafından
YouTube'a en fazla 1 GB kapasitesinde yüklenebilmektedir. YouTube platformunda
kullanıcılar var olan video klipleri izleyebilmekte ayrıca istenildiğinde kendi video klibini
YouTube'a ekleyebilmektedir. Bu platformda yer alan kullanıcının geliştirdiği içerikler, kişisel
amatör klipler, video klipler film, TV programları parçacıkları ve müzik videoları'ndan
oluşmaktadır. Kullanıcılar tarafından YouTube'a günlük yaklaşık 65.000 adet yeni video klip
eklenmekte ve 100 milyona yakın video klip izlenmektedir. Kullanım koşullarına uymayan
video klipler kullanıcıların bildirimleri ile YouTube yetkilileri tarafından incelenerek
silinmektedir. YouTube üyeleri izledikleri video klipleri değerlendirip not verebilmekte ve
ayrıca izledikleri video klip hakkında yorum yazabilmektedir. YouTube, videolara HTML
https://tr.wikipedia.org/wiki/YouTube Erişim Tarihi: 24.07.2015
http://webrazzi.com/2015/02/23/google-cocuk-uygulamasi-youtube-kids/ Erişim Tarihi: 21.05.2015
56
http://webrazzi.com/2015/02/20/youtube-cocuk/ Erişim Tarihi: 21.07.2015
57
http://www.hurriyet.com.tr/her-sey/29239220.asp Erişim Tarihi: 27.07.2015
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5 özelliğini ekleyerek Flash Player'a gerek duyulmuyor. Bu özellik sadece IE9, Firefox
4+, Chrome ve Opera güncel

sürümünde

mevcuttur. Not:

IE9, Windows

XP'yi

desteklememektedir.58
6.2. YouTube Üzerinde Kanal Kurma
Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi Youtube, her gün yüz milyonlarca kişi tarafından
ziyaret edilmektedir. Yüklenen milyonlarca video, yapılan yorumlar ve arka arkaya gelen yeni
üyelik işlemleri, Youtube'un popülerliğini her geçen gün daha da artırmaktadır. YouTube
platformunda, içerik yüklemek, yorum yapmak veya oynatma listeleri oluşturmak için herkese
açık bir YouTube kanalı oluşturmanız gereklidir. Bu sayede kendi listelerinizi oluşturarak, ilgi
alanlarınız ölçüsünde videolara erişebilir, bunun yanında yüklediğiniz videolar sayesinde
kanalınızın popülaritesini artırarak reklam verenlerin ilgisini çekebilir, bu yöntemle bir kazanç
da elde edebilirsiniz. Aynı zamanda ürünlerinizin ya da pazarlamasını yapmak istediğiniz
herhangi bir olayın tanıtımını buradan gerçekleştirebilirsiniz. Diğer kanallara abone olabilir, siz
de abonelikler kazanabilirsiniz. İlerleyen bölümlerde aboneliklerin önemi ilgili konulara yer
verilecektir.
Youtube'da açılan kanalların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ücretsiz olarak açabileceğiniz
sayfanızda öncelikle dikkat etmeniz gereken konular, kanalınızın ismi, teması ve bu temayı
açıklayıcı unsurlardır. Güzel ve anlaşılır bir isim, her zaman dikkat çekicidir. Tüm dünya
genelini göz önüne alırsak, Türkçe karakter kullanmamakta yarar vardır. Kanalınızın teması
üzerine hazırlayacağınız ufak bir metin, ziyarete gelen insanları bilgilendirecektir. Yine tüm
dünya genelini göz önüne alırsak, Türkçe açıklamanın yanında İngilizce açıklama metninin de
olması artı sağlayacaktır. Bunların yanına bir de video ekleyebilirsiniz. Kanalınız henüz yeni
olduğu için tanıtım önemli tabii. Bu amaca hizmet eden ufak bir video hazırlayabilir ve bunu
kanalınızın manşet kısmına (default video) bir süreliğine sabitleyebilirsiniz. Arkaplan
görselini de unutmamak gerekiyor. Ne çok kullanılan bir görsel seçmelisiniz, ne de insanları
rahatsız edebilecek bir görsel. Aynı zamanda kullanacağınız küçük ikon da önemli. Zira bu ufak
görsel, diğer videoların altına yaptığınız yorumlarda sizin yüzünüz demektir.59
Yorum demişken, Youtube'da Subscribe sistemi önemli. Ne kadar takipçiniz varsa, videolarınız
ilk etapta o kadar fazla görünecek demektir. Dolayısıyla sayfa tasarımınız, tanıtımınız ve diğer
https://tr.wikipedia.org/wiki/YouTube Erişim Tarihi: 24.07.2015
http://www.teknokulis.com/Ipucu/2013/05/27/iyi-bir-youtube-kanali-olusturmak-icin-yapilmasi-gerekenler
Erişim Tarihi: 28.07.2015
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videolarda yaptığınız yorumlar, sizin genel profilinizi oluşturacaktır. Olumlu bir profil, üye
sayısının artmasına yardımcı olabilir. Tabii hoşlandığınız Youtube kanallarına üye olarak da o
kanalların sahiplerini kendi sayfanıza çekebilirsiniz. Paylaştığınız videolardan daha fazla
kişinin

haberdar

olmasını

istiyorsanız, Twitter ve Facebook üzerinden

yapacağınız

paylaşımlarla, listenizdeki kişilerin YouTube kanalınızdan da haberdar olmasını sağlayabilir,
abonelik sayınızı artırabilirsiniz.60

YouTube’ta kanal kurmak için
öncelikli
gereken,

olarak
bir

yapmanız

Google

hesabı

oluşturmaktır. Şekilde yer alan
ara yüzde görüldüğü gibi, oturum
açmak için bir mail hesabı ile
giriş yapmanız yeterlidir.
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http://www.teknokulis.com/Ipucu/2013/05/27/iyi-bir-youtube-kanali-olusturmak-icin-yapilmasi-gerekenler
Erişim Tarihi: 28.07.2015
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Oturum açma işlemini gerçekleştirdikten sonra karşımıza aşağıda ekran ara yüzü çıkmaktadır.

Ekranın sol üst köşesinde yer alan sekmede “kanal ekle” butonunu tıklayarak, kanal kurma
işlemini başlatabiliriz.

129

Aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere her hangi bir video yüklemesi yapabilmek için de
öncelikli olarak bir kanal kurmanız gerekmektedir. Yine kanal oluştur sekmesini de tıklayarak
kanalınızı oluşturabilirsiniz.

Kanal oluştur butonuna tıkladığınızda, kaşınıza aşağıdaki görselde olduğu gibi bir sayfa
çıkacaktır. Bu sayfada doldurmanız gereken bilgileri doğru bir şekilde girerek kanalınızı
oluşturmanız gerekmektedir.
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Bir sonraki aşamada kanal ayarlarınızı yapmanız gerekmektedir. Gizlilik ayaraını, kanalınızın
hangi kategoride görüntülenmesini istediğinizi, lisans, etiketler, açıklama kısımlara gerekli
verileri

girmeniz

gerekmektedir.

Bu

bilgilerin

doğruluğu

YouTube

tarafından

değerlendirilmekte ve ilerleyen aşamalarda tarafınıza yollanacak doğrulama mesajı ile
belgelenmektedir. Kanalınızı kurduktan sonra yapacağınız paylaşımlarla ilgili her hangi bir
yasal durum söz konusu olduğunda, bu aşamada vermiş olduğunuz ve kabul ettiğiniz
bilgilendirme doğrultusunda işlemler yürütülmektedir. Ülkemizde de çoğu zaman tartışmalara
konu olan video paylaşımları ve özelikle lisanslı müziklerin kullanıldığı videolara ya da bu
videolara yapılan yorumlara çeşitli davalara konu olmaktadır. YouTube bu yüzden işi sıkı
tutarak en başta tüm bilgilendirmeyi yapmakta ve sorumluluğu tamamen size bırakılmaktadır.
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Bu aşamaları da tamamladıktan sonra artık kanalınız kurulmuştur. Aşağıdaki görselde bir
YouTube kanalının sayfasını görmekteyiz. Bu aşamadan itibaren video yükleyebilir, oynatma
listeleri oluşturabilir, favori listeleri oluşturabilir, bu video ya da listeleri diğer sosyal medya
ürünleri üzerinden paylaşarak kitlelere ulaştırabilir ve abonelik sayınız da artırabilirsiniz.
Unutmamanız gereken şey ise tüm sosyal medya araçları bir birine entegre biçimde
beslenmektedirler.
Yani bir video paylaşım sitesi olan YouTube ile yaptığınız her hangi bir paylaşımı, Twitter ya
da Facebook üzerinde paylaşabilir, videonuzun izlenilirliğini artırabilirsiniz.
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YouTube kanalınıza video
yüklemek

için

de,

görsellerde

yer

alan

talimatları

uygulamanız

yeterlidir.

Öncelikle

bilgisayarınızdan yüklemek
istediğiniz

videoyu

seçmelisiniz.
görseldeki

İkinci
gibi

açılan

pencerede de videoya bir
başlık ve açıklama kısmına da videonuzu kısaca tanıtıcı bir yazı girebilirsiniz. Daha sonra
videonuzun yapılan aramalarda öne çıkmasını sağlayacak etiketler de oluşturabilirsiniz.
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Kanalınızı oluşturduktan sonra, İçerik Oluşturucu Stüdyosunu tıklayarak, kanalınızın ön
izlemesini yapabilirsiniz. Kanalınız aşağıdaki görseldeki gibi görüntülenecektir.

İçerik Oluşturucu Stüdyosunu kullanarak yüklediğiniz videolar üzerinde çeşitli düzenlemeler
yapabilirsiniz. Filtre ve efektler uygulayabilir, videonun süresini kısaltabilirsiniz. Ya da birkaç
video parçalarını birleştirebilir, basit anlamda bir montaj yapabilirsiniz.
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Eğer yüklemiş olduğunuz videoda yer alan müzikten dolayı bir telif uyarısı alırsanız, ya videoyu
kaldırmanız ya da kullanılan müziği değiştirmeniz gerekmektedir. YouTube Müzik Kitaplığı
uygulaması ile size telifi YouTube tarafından alınarak, kullanıcıların kullanımına ücretsiz
olarak tahsis edilen çeşitli türde müzikleri paylaşmaktadır. Siz görseldeki sekmeyi kullanarak,
videonuzdaki

telifli

müziği

videonuzu

kanalınızda

kaldırmadan

değiştirebilir

ve

paylaşımlarınıza devam edebilirsiniz.

YouTube kanalınızdan video paylaşımının yanı sıra Canlı Yayın da gerçekleştirebilirsiniz.
Ekranın sol üst köşesindeki sekmeyi kullanrak Canlı yayın butonuna tıkladığınızda kaşınıza
aşağıdaki görseldeki gibi bir ara yüz açılacaktır. Buradaki talimatları uygulayarak canlı yaınızı
kanalınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
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YouTube kanalınız bu sayede size bir televizyon kanalı deneyimi yaşatabilmektedir. İstediğniz
videoları yükleyebilir, platform üzerinde yüklenmiş diğer videoları paylaşabilir, onlardan
oluşturduğunuz oynatma listeleri ile kenidi televizyon akışınız oluşturabilir, canlı yayın
uygulaması ile istediğiniz yerden, istediğiniz zaman abonelerinize ulaşabilirsiniz. YouTube size
kişiselleştirilmiş bir televizyon yayıncılığı ve izleyiciliği deneyimi sunmaktadır.
Yine İçerik Oluşturucu Stüdyosunu kullanarak, Analytics sekmesi ile kanalınız görüntülenme
verilerine ulaşmanız mümkündür. Bu sekmede, videonuzun ne sıklıkla izlendiği, kimler, hangi
ülkelerden izlenildiği, aldığınız olumlu olumsuz yorumların yüzdesi gibi çeşitli analizlere yer
verilmektedir. Düzenli olarak rapor alabildiğiniz bu sistem sayesinde reklam verenlerin de
ilgisini çekebilir, bu kişisel deneyimi kazanca dönüştürme yolunda bu verileri de
kullanabilirsiniz.
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6.3. Rakamlarla YouTube ve Enler
YouTube kanallarının popülaritelerine ve dünya üzerinde en çok abonesi olan kanallara
baktığımızda karşımıza Tablo 01 ‘de ki bir liste çıkmaktadır. Listede ilk sırada PewDiePie
isimli, İsveçli bir video oyun yorumcusunun kanalı yer almaktadır. Genellikle Let’s Play
videoları ile tanınmaktadır ve Ağustos 2013’ten beri YouTube’da en çok abonesi olan kanaldır.
Abone sayısı 56.1 milyon kişidir. İkinci sırayı ise Smosh kanalı 22.8 milyon kişi ile yer
almaktadır. Üçüncü sırada ise BuzzFeedVideo kanalı 12.6 milyon kişi ile yer almaktadır.

Tablo 01. Dünya Üzerinde En Çok Abonesi Olan İlk 10 Youtube Kanalı61
Türkiye’de en çok abonesi olan ilk 10 YouTube kanalına baktığımızda ilk sırada 5.4 milyon
abonelik sayısı ile Orkun Işıtmak yer almaktadır. İkinci sırada ise 4.5 milyon abone sayısı ile
Enes Batur, 3. Sırada ise 4.4 milyon abone sayısı ile Kafalar yer almaktadır.

61

https://www.boomsocial.com/Youtube/UlkeSektor/tumu/tumu Erişim Tarihi: 03.08.2018
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Tablo 02. Türkiye’de En Çok Abonesi Olan İlk 10 Youtube Kanalı62
YouTube kanallarının abonelik sayıların yanı sıra izlenilirlik oranları da kanalların
değerlendirilmesi noktasında önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. İzlenirlilik
oranlarının yüksekliği kanalların popülaritesini artırarak reklam verenlerin ilgisini bu yönde o
kanal yoğunlaştırmaktadır.
Bu bağlamda dünya üzerinde izlenme oranları temel alınarak yapılan sıralamaya bakacak
olursak ilk sırada 2.147 milyar izlenme ile yakalayan TEDx Talks’ı görmekteyiz. İkinci sırada
ise 2.147 milyar ile bir sanatçının kanalı olan Inna’yı görmekteyiz. Üçüncü sırada ise
Türkiye’den Oha Diyorum kanalı yer almakta ve izlenme sayısı 2.146 milyar. İzlenme
sayılarında dünya sırlamasında yine Türkiye’den 5 kanalı görmek mümkün. Bunlar sırasıyla
Oha diyorum, ATV, Fox, Enes Batur, BKM.

62

https://www.boomsocial.com/Youtube/UlkeSektor/turkey/tumu Erişim Tarihi: 04.08.2018
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Tablo 03. Dünya Üzerinde İzlenme Oranlarına Göre İlk 10 YouTube Kanalı63

Tablo 04. Türkiye Üzerinde İzlenme Oranlarına Göre İlk 10 YouTube Kanalı64

63
64

https://www.boomsocial.com/Youtube/UlkeSektor/tumu/tumu?sort=talking Erişim Tarihi: 03.08.2018
https://www.boomsocial.com/Youtube/UlkeSektor/turkey/tumu?sort=talking Erişim Tarihi: 03.08.2018
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Kanallar ve izlenme oranlarını bu şekilde verdikten sonra, şimdi de YouTube platformunda en
çok izlenen ilk 10 videoya bakabiliriz. 65
Sıra Video adı

Yükleyen / sanatçı

İzlenme
(milyar)

Yüklenme tarihi

1.

Despacito

Luis Fonsi featuring Daddy Yankee

5.4

Ocak 12, 2017

2.

See You Again

Wiz Khalifa featuring Charlie Puth

3.7

Nisan 6, 2015

3.

Shape of You

Ed Sheeran

3.7

Ocak 30, 2017

4.

Gangnam Style

Psy

3.2

Temmuz 15,
2012

5.

Masha and the Bear:
Get Movies
Recipe for Disaster

3.2

Ocak 31, 2012

6.

Uptown Funk

Mark Ronson featuring Bruno Mars

3.1

Kasım 19, 2014

7.

Sorry

Justin Bieber

2.9

Ekim 22, 2015

8.

Sugar

Maroon 5

2.7

Ocak 14, 2015

9.

Shake It Off

Taylor Swift

2.6

Ağustos 18,
2014

10.

Bailando

Enrique Iglesias featuring Descemer
Bueno ve Gente De Zona

2.5

Nisan 11, 2014

6.4. YouTube Araçları
YouTube uygulamasını açtığınızda

Ana Sayfa’ya gidersiniz. Ana sayfa sekmesi; son

yüklemeleri, aboneliklerinizden etkinlikleri ve sizin için önerilen videoları öne çıkarmaktadır.
Önceden müzik videoları izlediyseniz popüler içerikleri ve YouTube Mix’lerini de görürsünüz.
İstediğiniz zaman

Ana Sayfa simgesine dokunarak bu sekmeye geri dönebilirsiniz.

YouTube'da yeniyseniz veya oturum açmadıysanız ana sayfada Müzik, Spor ve Oyun gibi

65

https://www.youtube.com/ Erişim Tarihi: 15.08.2018
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kategorilerden en popüler videolar ve vurgulananlar gösterilir. Oturum açtıktan sonra tüm
YouTube sayfalarının üstünde bulunan gezinme çubuğundan ilgilendiğiniz içerikleri kolayca
bulabilirsiniz. Oturumu kapatmak veya hesap ayarlarını değiştirmek için YouTube'un üst
köşesindeki kanal simgesini tıklayın.
6.4.1. Oynatma Listesi; Gezinme çubuğu sizi

Ana Sayfa,

Abonelikler ve

Hesap

menülerine yönlendirebilir. Oynatma listelerinizi, satın alma işlemlerinizi ve görüntüleme
geçmişinizi

Hesap menüsünden bulabilirsiniz.

YouTube’da izlediğiniz ve beğendiğiniz videolardan bir oynatma listesi oluşturabilir,
istediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Yeni bir oynatma listesi oluşturmak için
eklemek istediğiniz ilk videoyla başlayın. Beğendiğiniz videonun altındaki Ekle'yi tıklayın,
oynatma listeniz için bir ad girin, oynatma listenizin Herkese Açık, Gizli veya Liste Dışı
kalmasını istediğinizi seçin ve Oluştur’u tıklayın. Bu yöntemi takip ederek dilediğiniz kadar
videoyu listenize ekleyebilirsiniz.
6.4.2. Kanal Abonelikleri; YouTube üzerinde yer alan kanallara abone olarak da, kanalların
paylaştıkları videoları izlemeniz mümkündür. Abonelikler, YouTube deneyiminizin önemli bir
parçasıdır. Beğendiğiniz belirli kanallar varsa bunlara abone olun. Bunu yaptığınızda kanallar
yeni videolar ekledikçe güncellemeler alırsınız, böylece önemsediğiniz içerikleri takip etmek
basitleşir. Bir kanala abone olmak için gördüğünüz yerde Abone Ol düğmesini tıklamanız yeterlidir.
Kanala abone olduğunuzda Rehber'inize eklenir. Artık ana sayfanızı her ziyaret ettiğinizde
aboneliklerinizden yeni videolar Abonelikler sekmesinde görünür. Ne İzlemeli? sekmesi,
aboneliklerinizden videoların yanı sıra ilgilenebileceğiniz kanallara veya videolara yönelik
tavsiyeleri de gösterir.
6.4.3. Yorumlar; diğer kullanıcılarla YouTube üzerinden etkileşim kurmanın kolay bir
yoludur. Kanal sahibi Tartışma sekmesini etkinleştirdiyse videoların yorumlar bölümündeki ve
kanalların Tartışma sekmesindeki konuşmaları görüntüleyip bu konuşmalara katkıda
bulunabilirsiniz. Bir videoda yorumları görüntülemek için videonun sayfasını aşağı
kaydırmanız yeterlidir. Yanıtlar, konuşmaları takip etmeyi kolaylaştırmak için dizilir.
YouTube’daki tüm yorumlar herkese açıktır ve herhangi bir kullanıcı yayınladığınız bir yorumu
yanıtlayabilir. Ayrıca, kendi yorumlarınızdan herhangi birini düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Yoruma verilen yanıtlar, konuşmayı takip edebilmeniz için orijinal yorumun altında ileti dizisi
olarak gösterilir.
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6.4.4. Özel İleti Yollama; YouTube topluluğunun diğer üyelerine özel iletiler göndermek için
İletiler'i kullanın. İçerik Stüdyosu'ndaki kenar çubuğunun “Topluluk” bölümünde İletiler'i
tıklayarak

veya

doğrudan

youtube.com/messages adresine

giderek

iletiler

sayfasını

bulabilirsiniz. İletiler, Google+ ileti gönderme ve alma sistemini kullanır. Bu nedenle, bu
özelliği

kullanabilmeniz

için

kanalınızın

bir

Google+

hesabına

bağlı

olması

gerekir. YouTube'daki başka bir kişiye özel ileti göndermek için bu kullanıcının "Hakkında"
sekmesini ziyaret etmeniz gerekir. Öncelikle iletişim kurmak istediğiniz kullanıcının kanalını
ziyaret ederek (videolarından birinin altından kullanıcının kanal adını tıklayabilirsiniz), sonra
Hakkında'yı tıklayın, daha sonra İleti gönder düğmesini tıklayın ve son olarak da Özel iletinizi
yazıp Gönder'i tıklayabilirsiniz.
6.4.5. Hayran Bağışları; sevdiğiniz YouTube içerik oluşturucularını desteklemek için gönüllü
ödeme yapmanın yeni bir yoludur. Bir içerik oluşturucunun Hayran Bağışı özelliği
etkinleştirilmişse

kanal

sayfasında

bir Destekle düğmesi

ve

videolarının

köşesinde

“Destekleyin” mesajı görürsünüz. Başlamak için o düğmeyi veya mesajı tıklayın. Ne kadar
ödemek istediğinizi seçin. Seçtiğiniz miktarı yalnızca alıcı görür. Gönüllü ödemenizle birlikte
kanala veya videoya yorum yapmak isterseniz Yorum ekle'yi tıklayın. Kullanıcıların destekte
bulunduğunuzu görmeleri için yorumunuzun yanına bir rozet eklenir (ancak seçtiğiniz miktar
gösterilmez). Zaten Google Cüzdan hesabınız varsa ödeme şeklinizi seçip Satın al'ı tıklamanız
yeterlidir. Google Cüzdan hesabınız yoksa hesap oluşturmanız istenir. Kanaldan gelen teşekkür
mesajını okuyun ve makbuz için e-posta adresinizi kontrol edin.
6.4.6. YouTube Analytics; kanalınızın ve videolarınızın performansını güncel metrikler ve
raporlarla izlemenizi sağlar. Farklı raporlarda (ör. Görüntülemeler, Trafik kaynakları,
Demografi) mevcut pek çok veri vardır. YouTube Analytics'e doğrudan youtube.com/analytics
adresinden erişebilirsiniz. Ayrıca, YouTube hesabınızda oturum açıp sayfanın üstünde bulunan
Yükle seçeneğinin yanındaki oku ve ardından Analytics'i de tıklayabilirsiniz. Daha sonra,
birbirinden farklı tüm YouTube Analytics raporlarına gitmek için sol taraftaki menüyü
kullanabilirsiniz. Raporlarınızı birçok raporun üstünde bulunan İçerik, Coğrafya ve Tarih
öğelerine göre filtreleyerek aradığınız kesin bilgilere ulaşabilirsiniz. Çizgi grafikler video
verilerinizin zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir. Çok çizgili grafikler, belirli bir zaman
aralığında 25 adede kadar videonun, kanalın veya coğrafyanın performansını birkaç raporla
hızlı bir şekilde karşılaştırmanızı sağlar. Varsayılan olarak en üstteki beş çizgi öğesi seçilir ve
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farklı renkteki satırlarla görüntülenir fakat seçiminizi ilgilendiğiniz tüm içeriği görüntülemek
üzere özelleştirebilirsiniz.
6.5. YouTube Kanal Türleri ve Abonelikler
YouTube üyeleri’nin kanallarını daha uygun hale getirebilmesi için çeşitli “kanal türleri” vardır.
Bunlar;


YouTuber (YouTube'çu): Standart YouTube hesabıdır.



Director (Yönetmen): Deneyimli film yapımcıları için ayarlanmıştır. Bu hesaba sahip
üyelerin yükledikleri video boyutunda avantaj getirilmiştir.



Musician (Müzisyen): Müzik eserleri bulunanlar içindir.



Comedian (Komedyen): Mizahi video yapımcıları içindir.



Guru (Uzman): İlgi alanına bağlı video yapanlar içindir.



Reporter (Bildirici): Uygunsuz videoları rapor edenler içindir.

Bu kanalları takip etmek yani abonelik neden gereklidir? Kanalınız, görüntüleyenlerin ziyaret
ederek o an veya daha sonra izlemek istedikleri bir şeyler bulmak istedikleri bir yerdir.
Kanalınızı tekrar tekrar ziyaret etmelerini ve yüklediğiniz içerikleri izlemelerini sağlamak için
görüntüleyenlerinizin abone olmasını istersiniz. Aboneler en büyük hayranlarınızdır ve
YouTube'da başarılı olmanızda oldukça büyük bir öneme sahiptirler. Orijinal içerikler
oluşturuyorsanız izlenme süresini ve görüntülenme sayısını artırmanın en iyi ve en hızlı yolu
abone kazanmaktır. Aboneler, YouTube'da video izlemeye sıradan ziyaretçilerinizden veya
başka sitelerden yerleştirilmiş YouTube videoları izleyen kullanıcılardan daha fazla zaman
harcar. Ayrıca aboneler, özellikle siz yeni bir video yükledikten hemen sonra abone
olmayanlara göre daha fazla izleme sayısı da sağlarlar. Bu da bir videonun izlenme süresini
artırma açısından en önemli andır. Kanalınızı kullanıcıların abone olmalarını sağlayacak şekilde
düzenlemeli ve daha fazlasını izlemek üzere geri gelmelerini sağlayacak içerikler
oluşturmalısınız.
Geçmişte bir videonun keşfedilmesi ve sıralaması görüntüleme sayısına bağlıydı.
Görüntüleyenlerin dikkatini en uzun süre çeken videoların yerine en çok tıklamayı alan videolar
ödüllendirilmekteydi. YouTube, artık görüntüleme sayısı yerine bir videonun performansını
daha doğru bir şekilde ortaya koyan izlenme süresini (kullanıcıların videolarınızı izlemek için
harcadığı gerçek süre) dikkate almaktadır. Görüntüleme sayısı yalnızca bir videoya kaç kez
erişildiğini gösterir, videonun ne kadarının izlendiğini belirtmez.
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YouTube, arama ve önerilerde bir görüntüleyenin izlemek için harcadığı toplam süreyi
artırması muhtemel videoları önermekte ve videoların aramalar ve önerilerdeki sıralamasını
geliştirmek için izleme süresini dikkate almaktadır. Kullanıcılar videolarınızı tıklayıp izlemek
üzere buradan ayrılmadığı takdirde videolarınız önerilen ve tavsiye edilen videolar arasında
büyük olasılıkla daha sık görünür ve yeni görüntüleme sayısında artış olur. Videolarınız
izlenme süresini artırmayı ve görüntüleyenlerinizi ilgili bir videoya (sizin ya da başkasının)
yönlendirmeyi başarıyorsa bu durum kanalınıza avantaj sağlamaktadır. Görüntüleyenleri
videolarınızı izlemeye ve abone olmaya teşvik etmek için kullanabileceğiniz bazı yöntemler
ise;66


Kanalınızı tanımayan kullanıcıları abone olmaya teşvik edecek ilgi çekici bir kanal
fragmanı oluşturun.



Markanızı güncelleyerek kanalınızın tüm cihazlarda iyi görüntülenmesini sağlayın ve
potansiyel abonelere içeriğiniz hakkında tutarlı bir mesaj verdiğinizden emin olun.



Görüntüleyenlerin videonuzun konusunu anlayabilmesi için küçük resimler, başlık ve
açıklamayla bir hikâye anlatın.



Videonuzda hem sözlü hem de görsel ifadelerle görüntüleyenleri abone olmaya teşvik
edecek bir harekete geçirici mesaj kullanın. Ek açıklamalardan faydalanın.



YouTube Analytics görüntülenme raporlarınızı inceleyerek trafiğinizin nereden
geldiğini, görüntüleyenlerinizin kimler olduğunu ve içerikleri ne kadar süreyle
izlediklerini öğrenin.



Test edin. Abonelerinizin ilgi gösterdiği başka kanallarla çapraz tanıtım yapmayı
deneyin.

Tüm bunların yanında iyi bir içeriğe sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Kullanıcıların
izlemek isteyecekleri bir şey sunmuyorsanız ne yazık ki kullanıcılar kalıcı olmaz. Daha uzun
izlenme süresinin daha uzun videolar hazırlamanız gerektiği anlamına gelmediğini de
unutmayın. Dört dakikalık bir video fikriniz varsa dört dakika sürmesini sağlayın ve ilgi çekici
bir içerik oluşturmak için en iyi uygulamaları izlediğinizden emin olun. Görüntüleyenlerinizin
daha fazlasını istemesini sağlayacak videolar hazırlayarak ve kanalınızı görüntüleyenlerin
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https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/subscriber-advantage?ytref=latest&hl=tr#yt-creatorsstrategies-3 Erişim Tarihi: 28.07.2015
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hoşlarına gidecek daha fazla içerik bulmasını ve izlemesini sağlayacak şekilde optimize ederek
aboneliklerin, önerilerin ve daha fazlasının artışa geçtiğini göreceksiniz.67

67

https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/subscriber-advantage?ytref=latest&hl=tr#yt-creatorsstrategies-3 Erişim Tarihi: 28.07.2015
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Uygulama Soruları
1) YouTube nerede, ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştur?
2) YouTube üzerinde kanal kurarken dikkat edilmesi gerekn huşular nelerdir?
3) Türkiye’deki abone sayısı hakkında bilgi veriniz.
4) YouTube araçları hakkında bilgi veriniz.
5) YouTube ne tür kanallar kurulabilmektedir?

146

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal video payalaşım sitesi olan YouTube’ın kuruluş serüvenine değindikten sonra, YouTube
üzerinde nasıl kanal kurulduğunu sizlerle paylaştık. Rakamlarla dünya ve Türkiye’deki trendler
hakkında detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Son bölümde ise YouTube araçları ayrıntılı bir
şekilde verilerek, kanal türleri ve YouTube Abonelikleri hakkında etkin bir anlatım
gerçekleştirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi bir video paylaşım sitesi ve sosyal ağ olarak adlandırılabilir?
a) Facebook
b) Twitter
c) YouTube
d) Snapchat
e) Pinterest
2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kullanıcılar platforma video yüklerken belirli bir katılım payı ödemek
zorundadırlar.
b) YouTube platformunda kullanıcılar var olan video klipleri izleyebilmektedir.
c) Kullanıcılar platforma video yükleyebilmektedirler.
d) Platforma yüklenen videoların altına yorum eklenebilmesi için bir sekme mevcuttur.
e) Yüklenen videolar telif hakları ile korunmaktadır.
3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) YouTube’ta kanal kurmak için öncelikli olarak yapmanız gereken, bir Google
hesabı oluşturmaktır.
b) Her hangi bir video yüklemesi yapabilmek için de öncelikli olarak bir kanal
kurmanız gerekmektedir.
c) Kanalınızı kurduktan sonra yapacağınız paylaşımlarla ilgili her hangi bir yasal
durum söz konusu olabilir.
d) Paylaşımlarını telif hakları ile korunmaktadır.
e) Kanalınızı kurduktan sonra video yükleyebilmek için size gelen e-postayı
onaylamanız ve kredi kartınızı tanımlamanız gerekmektedir.
4. YouTube’da hangisini yapamazsınız?
a) Video yükleyebilirsiniz
b) Oynatma listeleri oluşturabilirsiniz
c) Favori listeleri oluşturabilirsiniz
d) Fotoblok oluşturabilirsiniz
e) Video ya da listeleri diğer sosyal medya ürünleri üzerinden paylaşabilirsiniz.
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5. Aşağıdakilerden hangisi YouTube araçlarından değildir?
a) Video yöneticisi
b) Blog
c) Kanal
d) Topluluk
e) Canlı yayın
6. Aşağıdakilerden hangisi YouTube kanal türlerinden değildir?
a) Director
b) Musician
c) Follower
d) Reporter
e) Guru
7. Aşağıdakilerden hangisi videolarınızı izlemeye ve abone olmaya teşvik etmek için
kullanabileceğiniz yöntemlerden biri değildir?
a) Markanızı güncelleyerek kanalınızın tüm cihazlarda iyi görüntülenmesini sağlayın.
b) Görüntüleyenlerin videonuzun konusunu anlayabilmesi için küçük resimler, başlık
ve açıklamayla bir hikâye anlatın.
c) Abonelerinizin ilgi gösterdiği başka kanallarla çapraz tanıtım yapmayı deneyin.
d) Videonuzda hem sözlü hem de görsel ifadelerle görüntüleyenleri abone olmaya
teşvik edecek bir harekete geçirici mesaj kullanın.
e) Sık aralıklarla yüklediğiniz videoya yorum yaparak etkileşimi sıcak tutun.
8. YouTube’da kanalları takip etmek, abonelik neden gereklidir?
a) Yüklenen videolara yorum yapabilmek için
b) Paylaşım yapabilmek için
c) Telif hakkı sorunu yaşamamak için
d) Twitter ve Facebook’da görüntüleyebilmek için
e) Yükleme sayısında sınırsızlık için
9. ………………. kanalınızın ve videolarınızın performansını güncel metrikler ve
raporlarla izlemenizi sağlar. Boşluğa hangisi gelmelidir ?
a) YouTube İleti
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b) YouTube Abonelik
c) YouTube Analytics
d) YouTube Yorum
e) YouTube Liste
10. Aşağıdakilerden hangisi sevdiğiniz YouTube içerik oluşturucularını desteklemek için
gönüllü ödeme yapmanın bir yoludur ?
a) Hayran bağışı
b) Abonelik
c) Facebook hesabının eşleştirilmesi
d) Twitter üzerinden paylaşım
e) Telif Hakları
DOĞRU CEVAPLAR
1

C

2

A

3

E

4

D

5

B

6

C

7

E

8

A

9

C

10

A
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7. YOUTUBE VE İŞLEVLERİ

151

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde YouTube için gerekli 10 temel yaratıcı stratejiye değinilecektir. Bununla birlikte
YouTube platformu üzerindeki reklam anlayışı ve reklam türlerine detaylaı bir bakış açısı
sunularak, son bölümde YouTube’ta yer alan reklamlar ve pazarlama stratejileri anlatılarak,
yeni nesil YouTube trendlerine yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) YouTube Trendleri nelerdir?
2) YouTube’un gelecek yatırımları hakkında bilgi veriniz.
3) YouTube ve reklam ilişkisini reklam verenleri göz önünde bulundurarak tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Youtube
ilişkisi

ve

reklam
Ekomik olarak YouTube
deneyiminden katkı sağlamak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bu bölümde temel yaratıcı
stratejik bilgilerin aktraılması
neticesinde, platform üzerinde
doğru reklam kampanyaları
düzenelemek
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Anahtar Kavramlar


Video reklam



Edu Guru



Vlogger
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7.1. YouTube, Yaratıcı Bir Stratejinin 10 Temel İlkesi
Bu bölümde, YouTube İçerik Oluşturucu Akademisi’nin yaratıcı ve popüler videolar yaratmak
için gerekli kıldığı 10 temel stratejiyi anlatacağız.68
7.1.1. Paylaşılabilirlik
Paylaşmaya değer ifadesiyle “viral” kelimesini birbirinin yerine kullanıyoruz. Bu, insanların
videolarınızı izledikleri ve hemen paylaşmak istedikleri anlamına gelir. Video paylaşmak veya
önermek; kullanıcılar sizi arkadaşları, aileleri ve takipçileri gibi en güvendikleri kişilerin
ağzından duyduğu için güçlü bir etki yaratır. İnsanların videoları kısmen videoların kendileriyle
ilgili anlattıkları nedeniyle paylaştıklarını düşünüyoruz. Örneğin, komik bir video paylaşmak,
kendilerinin mizah duygusunu gösterir. Akıllı içerikler kendilerinin de akıllı görünmelerini
sağlar. Videolarınız insanlar paylaştıklarında onların nasıl görünmelerini sağlıyor? Sosyal
medyada en son paylaştığınız içerik neydi? Bunu paylaşmanızın nedeni neydi? Paylaşmaya
değer olmanın bazı yolları:


Güncel konulara yer verin: Bir son dakika haberi varsa bununla ilgili bir bölüm
hazırlayarak konuşmaya katılın.



İlişkilendirilebilir olun: İster cep telefonu alışkanlıkları gibi kapsamlı bir konu ister New
York'ta yaşam gibi niş bir konu olsun, görüntüleyenlerin bağlantı kurabilecekleri bir
konuda ilgilerini çekin.



İzlemeye değer olun: Görüntüleyene kullanışlı bir değer sunmaya çalışın. Eğiticiler,
YouTube'da en faydalı, sıklıkla kullanılan videolar arasında yer alır.



Dikkate değer olun: Sıradışı bir yeteneği veya beceriyi sergileyen bir video yükleyin.

Paylaşmaya değer içerikler genellikle görüntüleyenlerinizin aileleri ve arkadaşlarına aktarılır.
Videonuzun çekirdek kitlenizin dışında başkalarına nasıl hitap edebileceği üzerine mutlaka
düşünün. Video fikirleri üzerine düşünürken, her bir konseptin paylaşılmak için yeterince
etkileyici bir his verip vermediğini kendinize sorun. Seriniz faydalı mı? Peki ilginç mi?
Duygusal bir tepki doğuracak mı?

68

https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/creative-fundamentals-bootcamp?ytref=latest&hl=tr#ytcreators-strategies-1 Erişim Tarihi: 28.07.2015
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7.1.2. İletişim
YouTube inanılmaz bir sosyal platformdur. Görüntüleyenler favori yıldızlarını arkadaşları gibi
görürler. Kitleye seslenmek, sadakat ve tekrarlanan görüntülemeler sağlar. Seri fikirlerine göz
atarken kitlenizle nasıl bir diyaloğunuzun olabileceğini düşünün. Böyle bir bağlantı kurmak,
basitçe bir kitle bulmayla sadık hayranlar oluşturma arasındaki fark anlamına gelebilir.
Karşılıklı konuşma sağlamanın bazı yolları:


Temel videolarınızda kitlenizle konuşun: Bütün şov bu öğeden veya bunun bir
kısmından oluşabilir.



Ayrı yüklemelerde kitlenizle konuşun: Bir "video blog" bölümünüzün olmasını
istemiyorsanız abonelerinizle konuşmak, teşekkür etmek veya yorumlara yanıt vermek
için tamamlayıcı videolar oluşturun.



Doğal olun: Videonuzun bir konuşma gibi hissettirmesi için doğal olması gerekir. Tam
bir etki yaratmak için kanalın yüzü gerçek, dürüst ve orijinal olmalıdır.

Kitlenizle konuşmak, hayranlarınızla ilişkinizi güçlendirmenin ve videolarınızın özgünlük
hissi vermesinin etkili bir yoludur.
7.1.3. Etkileşim
Favori TV şovunuzda olup bitenleri etkileyebilme gücünüzün olduğunu hayal edin. Ne kadar
nefes kesici olurdu? YouTube'da içerik oluşturmanın eşsiz avantajlarından biri, kitleye katılma
şansı sunabilmenizdir. Etkileşimli videolar görüntüleyenlere kanalın içerik oluşturucu kadar
kendileriyle ilgili olduğunu gösterdiğinden etkilidir. Bu nedenle, şov fikirleri geliştirirken içerik
oluşturma sürecine kitleyi dahil edip edemeyeceğinize bakın. Etkileşim kurmanın bazı yolları:


Kitleye soruları doğrudan sorun: Sonraki bir videoda yanıtlarına karşılık verin.



Kitleden gelecekteki bölümler için fikirlerini göndermelerini isteyin: Fikirlerini
kullanırsanız videonuzda adlarından bahsedin.



Görüntüleyen

video

gönderimlerini

ekleyin: İzin

alarak

hayranlarınızın

size

gönderdikleri klipleri öne çıkarın.
Etkileşimli içerikler kitlenize oluşturduğunuz videoya katılma olanağı sunar. Kendilerini
önemli ve dahil hissetmelerine yardımcı olur ve bu da sadakati geliştirir.
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7.1.4. Tutarlılık
En iyi içerik oluşturucular, sadık bir kitle oluşturmak isteniyorsa tutarlılığın olmazsa olmaz
olduğu konusunda hemfikirdir. Hayranlar arasında aşinalık ve beklenti hissi yarattığından
etkilidir. Ancak bu kavram, farklı kullanıcılar için farklı anlamlar taşıyabilir. Bazı içerik
oluşturucular videolarını her zaman aynı günde ve saatte yayınlar. Diğerleri tutarlılığın biçimle
alakalı olduğunu ve dolayısıyla hayranların ne beklemeleri gerektiğini bileceklerini iddia
ederler. Videolarınızın genelinde aynı yüzü veya kişiliği kullanmak, tutarlı öğeniz olabilir.
Tutarlı bir ses tonu bile işe yarayabilir. Yönteminiz ne olursa olsun, içeriğinizi planlarken
kanalınızın belirli öğelerini tutarlı yapın. Kanalınızın tutarlılığını nasıl geliştirebilirsiniz?
Tutarlı olmanın bazı yolları:


Şov formatınızı açık şekilde paket haline getirin: Birden çok bölüm boyunca ilgiyi
sürdürebilecek, uzun ömürlü bir fikir bulun.



Düzenli bir planla yükleme yapın: Videoları belirli bir günde yayınlamaya bağlı kalın
ve bunu kitlenize bildirin.



Tutarlı bir kişiliği öne çıkarın: Bazen sempatik ve karizmatik bir kişi, kanala "bağlayıcı
öğe" olabilir.



Temanıza bağlı kalın: Yeni şov fikirlerinin kanalın halihazırda oturmuş olan temasından
ve sesinden çok uzaklaşmaması gerekir.

7.1.5. Hedef Belirleme
Görüntüleyenler kendileriyle bağlantı kurabildikleri videoları izlemeyi severler. Bu nedenle,
içeriklerinizi belirli bir gruba veya demografiye göre düzenlemeye çalışın. Bu küçük çocukların
ebeveynlerinden oluşan büyük bir grup veya Disney oyuncakları koleksiyonu olan kişilerden
oluşan küçük bir niş olabilir. Her iki durumda da amaçladığınız kitleyi tanımlayabildiğiniz
ölçüde dikkat çekeceğinizi gördük. Hedeflenmenin bazı yolları:


Kanal düzeyinde kitle hedefleyin: SkyDoesMinecraft kanalı tamamen Minecraft
oynayan kişilere yönelik hazırlanmış.



Şov düzeyinde kitle hedefleyin: Ingrid Nilsen’ın kanalı her tür içeriği barındırıyor;
ancak “Get Ready With Me” serisi makyaj ve modayla özel olarak ilgilenen belirli bir
yaş grubunu hedef alıyor.



Tekil video düzeyinde kitle hedefleyin: Sh*t Sri Lankan Mother’s Say kanalı, belirli bir
kitleye yönelik tek seferlik videolara odaklanıyor.
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Az ilgi gören bir kitleyi hedefleyin: Diğer medyada çok az ilgi gören bazı kitleler,
YouTube'da kendilerine ilgi gösteren içerik oluşturucuları ödüllendirir.

Kanallar, tutkulu topluluklarla bağ kurulduğunda hızla büyüyebilir. Kitlenizin kimlerden
oluştuğunu anlayın ve onları çekecek belirli özellikleri tanımlayın.
7.1.6. Sürdürülebilirlik
Uzun vadeli başarıya hazırlanmak için görüntüleyenlerin ilgisini zaman içinde koruyacak
sürdürülebilir bir çalışma oluşturmanız gerekir. Serinizi üretmek için neler gerektiğini düşünün.
Kitleniz serinizi beğenirse daha fazlasını oluşturacak konuma, ekipmana ve bütçeye sahip
misiniz? Gelecekte sevmeye devam edeceğiniz şey bir konu mu yoksa prodüksiyon türü mü?
Sürdürülebilir olmanın bazı yolları:


Küçük ve zekice düşünün: Daha az zaman ve emek gerektiren bir şekilde prodüksiyon
yapın. Genellikle prodüksiyon ne kadar az karmaşıksa prodüksiyonu o kadar uzun
sürdürebilirsiniz.



Gerçekçi olun: Seriyi oluşturmak için nelerin gerektiğini ve kanalınız için ne kadar uzun
süre içerik sağlayacağını öğrenin.



Blok çekim yapın: Kaynakları en üst düzeye çıkarmak için bir günde birkaç video
kaydedin.



Sıradaki içeriği belirleyin: Mevcut seriniz bittikten sonra kitlenize ne sunacağınıza dair
bir plan hazırlayın.

7.1.7. Keşfedilebilirlik
YouTube dünyada en çok kullanılan arama motorlarından biridir. İnsanlar her çeşit konuda
video içeriği aramak için siteye akın ederler. Bazen bu arama sorguları, harika bir spor etkinliği,
seçimler veya Olimpiyatlar gibi gündemdeki konular veya popüler etkinlikler çevresinde
yoğunlaşır. Diğer durumlarda kullanıcılar, örneğin bir su ısıtıcısının nasıl tamir edileceği veya
"buğulu" göz makyajı efektinin nasıl yaratılacağı gibi bilgileri ararlar. Her iki durumda da
keşfedilebilir videolar fazladan görüntüleme ve potansiyel yeni aboneler getirir. Keşfedilebilir
olmanın bazı yolları:


Şovunuzda trend konulara yer verin: Serilerinizi bölümlerin haberler veya popüler
kültürde trend olan konuları ele alacak şekilde tasarlayın. Nelerin konuşulduğunu
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öğrenmek için Google Arama Trendleri, Twitter Trendleri gibi kaynakları ve
Trendspottr.com gibi siteleri kullanın.


“Asla eskimeyen” içerikler oluşturun: Genel soruları yanıtlayan veya ortak sorunlara
çözüm sunan videolar oluşturun. "Kravat nasıl bağlanır?" gibi videolar günden güne
sürekli trafik çeker.



Optimizasyon sihirbazı haline gelin: Keşfedilme ile ilgili dersimize göz atın ve etkili
başlıklar, etiketler ve açıklamalarla her videoyu optimize edin.

7.1.8. Erişilebilirlik
Yeni video serisi fikirlerine göz atarken önemli oranda insanın bir sosyal feed, arama sonucu
veya İlgili Video yoluyla tek bir bölümü keşfedebilmesi göz önünde bulundurmaya değer. Bu
nedenle, çok fazla bağlam gerektirmeyen videolara sahip olmak önemlidir. “Bağımsız”
bölümlü bir şov faydalıdır çünkü 50 bölüm yüklediyseniz bu, bir görüntüleyenin çalışmanıza
denk gelmesi, izlemesi ve daha fazla içerik izlemek üzere abone olması için 50 olasılık olduğu
anlamına gelir. Yeni bir şov fikri geliştirdikçe kendinize şu soruyu sorun: Yeni bir görüntüleyen
her bölümü diğerlerinden ayrı olarak keyifle izleyebilir mi? Tamamen erişilebilir bir şov
olmanız gerektiğini söylemiyoruz, ancak bir kanalın daha hızlı büyümesine yardımcı olabilir.
Erişilebilir olmanın bazı yolları:


Her bölümü ilk bölümle bağlantılandırmayın: Şovu her bölüm sadece 1. bölümde
açıklanan belirli bir arka plana bağlı olacak şekilde tasarlamayın.



Durumun kısa bir özetini gösterin: Kitlenin kaçırmış olabileceği kısımları gösteren,
böylece ne izleyeceklerine dair bağlamı bilmelerini sağlayan bir giriş bölümü oluşturun.



İlk bölüme yönlendiren etkili bir Harekete Geçirici Mesaj oluşturun: Görüntüleyenlere
arka planı nereden öğrenebileceklerini söyleyin. Açıklama bölümünde ek açıklamaları
veya bağlantıları kullanın.

Yeni içerikler oluştururken erişilebilirliği aklınızda tutun. Yeni görüntüleyenlere açık videolar
oluşturun veya görüntüleyenlere bağlam sunmanın yollarını geliştirin.
7.1.9. İşbirliği
Başka hiçbir şey, abone sayınızı tutkulu hayranlara sahip olan ve özellikle de benzer videolar
hazırlayan diğer içerik oluşturucularla işbirliğinden daha hızlı artıramaz. İş ortaklıkları,
yaptığınız şeyi beğenme ihtimali olan yeni görüntüleyenlere içeriğinizi sunmak için harika
fırsatlar sağlar. Yıldız konuğunuz videoyu tanıttığında çalışmanız YouTube'u nasıl
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kullanacağını, nasıl abone olacağını, yorum yapacağını ve videoları favorilerine ekleyeceğini
zaten bilen başka bir sadık kitle tarafından görülür. Beğendikleri takdirde kanalınıza abone de
olurlar. Ortak çalışma yapmak da içerik oluşturucuların çok canlı ve etkin topluluğunda ilişki
geliştirmenin harika bir yoludur. Ortak çalışma yapmanın bazı yolları:


Şovunuzda bir “konuk sandalyesi” hazırlayın: Şovu yıldızları konuk etmeyi
kolaylaştıracak ve mantıklı hale getirecek şekilde tasarlayın.



Uygun iş ortaklarına ulaşın: Benzer bir kitleye içerik sunan, kendi türünüz veya
nişinizden içerik oluşturucular bulun.



Amacınızı en net şekilde belirtin: YouTube kullanıcıları kendi kanallarıyla meşguldür.
Bu nedenle, başkalarıyla iletişim kurduğunuzda mümkün olduğunca açık ve spesifik
konuşun. İyi hazırlanmış bir senaryo genellikle hoş karşılanır.



Konuklarınızı gururlandırın: Konuklarınızı nihai ürününüzü tanıtmaktan mutlu olmaları
için önemli ölçüde ve olumlu bir şekilde öne çıkarın.

7.1.10. İlham
En iyi YouTube içerik oluşturucuları genellikle size yaptığınız işi sevmenin en önemli şey
olduğunu söylerler. Bu size bir içerik oluşturucu olarak daha fazla dayanıklılık sunmakla
kalmaz, aynı zamanda görüntüleyenlerin ilhamın gerçekten olduğunu veya olmadığını
belirlemelerini sağlar. Bu nedenle, kamerada özgün, ilgili ve en önemlisi tutkulu görünmek
istersiniz. Gerçekten ilham aldığınız durumda çok doğal görünürsünüz. Tek başınıza
çalışıyorsanız kendinizi mutlu edecek videolar hazırlayın. Bu, hayran oluşturmanın anahtarıdır.
Bir şirketin parçasıysanız marka için gerçek olan içerikler oluşturmaya çalışın ve kanalın
misyonunun ilham verdiği yetenekli kişileri bulun. İlham bulmanın bazı yolları:


İzlemeyi sevdiğiniz içeriklere dikkat edin: Televizyon, film, haber veya bloglardan
keyif aldığınız içerikleri düşünün ve benzer şekilde içerik oluşturmayı deneyin.



En çok keyif aldığınız içerikleri tekrarlayın: Farklı biçimleri deneyip kitlelerin en çok
neyi sevdiğini gözlemleyin. Ama aynı zamanda yapmaktan keyif aldığınız şeyi de
gözlemleyin. Umarız bunlar aynı şeylerdir!



Sadece popüler olacağını düşündüğünüz için video hazırlamaktan kaçının: Hazırlamayı
istemediğiniz videoları oluşturmanın uzun vadede öfkeye yol açması çok olasıdır.



Şirketler için: Markanız için doğru olan fikirler üzerine beyin fırtınası yapın.
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7.2. YouTube’da Reklam Türleri
YouTubeiçin hazırlanan reklamlar, uzunluğuna bağlı olarak videolarınızdan önce veya
videolarınız

oynatılırken

görüntülenebilir.

Reklamlar,

içeriğiniz

oynatılırken

görüntülenebildiği gibi içeriğinizin yanında bir metin ve/veya video tamamlayıcı olarak da
görüntülenebilir. Başlarken çeşitli reklam türlerini test ederek içeriğiniz için en uygun türü
belirlemek isteyebilirsiniz. YouTube videolarını izlerken bazı reklamların birkaç saniye sonra
atlanabildiğini, bazılarının ise sonuna kadar izlenmesi gerektiğini fark etmişsinizdir. Bu iki
seçenek (atlanabilir ve atlanamaz), popüler yayın içi reklam biçimimizde kullanılabilir.
Atlanabilir veya TrueView reklamları, kullanıcılara 5 saniye sonra doğrudan içeriğinize geçme
imkanı sunar. Ayrıca, videonuzun yanında görünen Görüntülü reklamları veya videonuzun alt
kısmında saydam bir yer paylaşımı olarak görünen Yer Paylaşımlı reklamları da
kullanabilirsiniz. YouTube reklamlarıyla kazanacağınız gelir, videolarınızda yayınlanan
reklamların türüne bağlı olarak değişir. Örneğin, TrueView reklamları banner reklamlara
kıyasla genellikle daha yüksek getiri veya BGBG (bin görüntüleme başına gelir) sağlar.69


Yayın içi reklam; Yayın içi reklamlar ana videodan önce, ana video sırasında veya ana
videodan sonra yerleştirilen video reklamlardır ve seçilen videonun görüntülenebilmesi
için önce izlenmeleri gerekir. Kitlenizi oluşturmaya yeni başladıysanız bu seçeneği
kullanmayıp videonuza kolayca erişilmesini sağlamak isteyebilirsiniz.



Yayın içi TrueView (TrueView In-stream); Yayın İçi TrueView (TrueView Instream) reklamları ana videonun oynatılması öncesinde, sırasında ve sonrasında eklenen
atlanabilir video reklamlarıdır. Kullanıcılar birkaç saniye sonra Reklamı Atla düğmesini
tıklayarak videonuzu izlemeye başlayabilir.



Video içi reklam; Video içi reklamlar, videonuzun alt bölümünde görünen saydam yer
paylaşımlı reklamlardır. Videonuzun alt kısmında (kırmızı kutu) önemli bilgiler
sunmaktan kaçınmalısınız.



Görüntülü reklam; Görüntülü reklamlar (banner'lar), sitenin Ana Sayfa dışındaki tüm
alanlarında yayınlanır. Bunlar, öne çıkan videonun sağında ve video önerileri listesinin
üstünde 300x250 reklam olarak bulunur.

https://creatoracademy.withgoogle.com/page/lesson/ad-types?hl=tr#yt-creators-strategies-5 Erişim tarihi
28.07.2015
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7.3. YouTube Reklam Ve Pazarlama Stratejileri
YouTube’un popüler reklam formatı TrueView ürününe eklenen alışveriş özelliği TrueView
for shopping sayesinde izleyicilerin bir ürünle ilgili detaylı bilgi almasını ve dilerse ürünü
satın almasını sağlamaktadır. YouTube’da görünmeye başlayan TrueView for shopping
reklamları, Google’ın yakın zamanda tanıttığı Cards platformunu kullanmakatdır ve Google
Merchant Center‘ın video reklamlara ilk entegrasyonu olma özelliğindedir. Google, adwords
blogunda yaptığı açıklamada, kullanıcıların bu entegrasyon sayesinde Merchant Center
akışlarını videolarına dinamik bir şekilde ürün eklemek için kullanabileceklerini; bununla
birlikte platformun coğrafi ve demografik verilerle kişiselleştirilebilir oluğunu belirtmektedir.70
YouTube izleyicilerinin yüzde 50’sinin mobilden geldiğini açıklayan Google, yeniliğin mobil,
masaüstü ve farklı platformlar arasında pürüzsüz çalışacak şekilde geliştirildiğini de
vurgulamaktadır. YouTube’un yeni video formatını bugüne kadar Wayfair ve Sephora gibi
farklı markalar tarafından test edilmiştir. Wayfair, tipik reklamlara göre gösterim başına 3 kat
daha fazla gelir sağlarken, Sephora reklamlarının ortalama iki dakika izlenmesini ve reklam
hatırlanma oranında yüzde 54’lük bir artış sağlamıştır.71
Videolarınızda çok sayıda görüntüleme ancak az sayıda aboneniz mi var? Özel olarak
hazırlanan

reklamları

içeriklerinize

aşina

olan

ancak

henüz

abone

olmamış

görüntüleyenlerinize göstermek için Google AdWords Video yoluyla video yeniden
pazarlamayı kullanabilirsiniz. Böylece daha önceden kanalınıza görüntüleme, beğenme veya
yorum yapma gibi eylemlerle ilgi göstermiş olan görüntüleyenler reklamınızda hedeflenir.
Google AdWords Video, YouTube’daki başarınızı en üst düzeye çıkarmak, kitlenizi
geliştirmenin bir yolu olarak YouTube’daki videolarınız için reklam kampanyaları yürütmenize
olanak tanıyan bir reklam hizmeti aracıdır. Kanalınıza daha fazla görüntüleme ve abone
çekmeye yardımcı olmak amacıyla Google AdWords Video yoluyla YouTube’daki
videolarınıza yönelik bir reklam kampanyası yürütmek üzere ödeme yapabilirsiniz. Video
başlamadan önce veya videoyla birlikte YouTube’daki izleme sayfasında görünebilecek bir
reklam oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken reklamınızı oluşturmak, bütçenizi belirlemek
ve doğru kitleye ulaşmak amacıyla aşağıdaki tanıtım araçlarını kullanmaktır. Bir reklam
yürütmek için minimum fiyat söz konusu değildir. İstediğiniz kadar az veya çok ödeyebilir ve

70
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istediğiniz zaman reklamlarınızı, hedefinizi ve bütçelerinizi değiştirebilirsiniz. Kampanyanızı
istediğiniz zaman sonlandırmanız da mümkündür. Bir reklamla YouTube’daki videolarınızı
tanıtırken görüntüleyenlerinize ilham veren ve sizi tanımalarına yardımcı olan benzersiz
reklamlar oluşturmak önemlidir. Aşağıda bazı kullanışlı stratejiler verilmiştir:72


Kısa tutun. 30 - 60 saniyelik bir uzunluk hedefleyin.



Görüntüleyenlere neyle ilgili olduğunuzu gösterin. En popüler videolarınızdan klipler
eklemeyi düşünün ve reklamınızın kanalınızdaki geri kalan içeriklerle aynı görünüme
ve hisse sahip olduğundan emin olun.



İlk 5 saniyeden en iyi şekilde faydalanın. Görüntüleyenler reklamınızı ilk 5 saniyede
atlayabilirler. Bu nedenle, onları kalmaya ikna etmek için bu süreyi yaratıcı şekilde
kullanmak önemlidir!



Harekete geçirici mesajları kullanın. Harekete geçirici mesaj, görüntüleyenlerinize bir
adım sonra ne yapmaları gerektiğini tam olarak söyleyen, açık bir mesaj için kullanılan
pazarlama terimidir. Mesaj açık değilse kullanıcılar video reklamınızın keyfini sürebilir
ancak tıklamayabilir veya abone olmayabilirler. Reklamdaki kişinin kendi müşteri
telefon numaralarını tekrar tekrar duyurmadığı bir bilgilendirici reklamı TV'de hiç
gördünüz mü? Tabii ki! “Abone olmak için tıklayın” veya “(Kanal adı) kanalından daha
fazla içerik izleyin” gibi açık harekete geçirici mesajlar eklediğinizden emin olun.
Harekete

geçirici

mesajların

videonuza

etkili

şekilde

yerleştirilmesi

için

bu ipuçlarını kullanmayı deneyin.


Kullanıcılara harekete geçmeleri için zaman tanıyın. Videonuz çok eğlenceliyse
görüntüleyeniniz izlemek ve videonuzda yer alan bazı önemli tıklanabilir noktaları
kaçırıyor olduğunu anlamak üzere videonuzu işlemek için çok meşgul olabilir.
Görüntüleyenler, reklamınız bir kez oynatıldığında başka şeyler izlemeye giderler. Bu
nedenle, videonuzun son 10 saniyesinin veya daha fazlasının görüntüleyenlere
mesajınızı anlamaları ve tıklamaları için süre tanıdığından emin olun. Örneğin,
reklamınız için bitiş kartı gibi statik bir harekete geçirici mesaj oluşturabilirsiniz.



Reklamınıza görüntüleyen dostu bir başlık verin. Oluşturduğunuz reklam başlığı
yalnızca Kontrol Paneli’nizde durmakla kalmaz, görüntüleyenlere de görünür. Bu
nedenle iyice düşünerek adlandırın. Örneğin, muhtemelen "Kanal Reklamım" olarak
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adlandırmak istemezsiniz. Bu alanı "kanalıma abone olun" ifadesine benzer şekilde
adlandırarak bir harekete geçirici mesaj ekleme fırsatı olarak da kullanabilirsiniz.


Tanıttığınız kanala yükleme yapın. Reklamı tanıtmaya çalıştığınız kanala liste dışı veya
herkese açık olarak yükleyin.

Google AdWords Video ile ücretli tanıtımı kullandığınızda TrueView video reklamlar olarak
bilinen kullanabileceğiniz YouTube’a özgü bir dizi reklam biçimi vardır. Önce reklamlarınız
için nasıl ödeme yapmak istediğinizi, ne tür reklam biçimlerine sahip olduğunuzu ve
görüntüleyenlerinizi kanalınıza nasıl çekmek istediğinizi düşünün. Ardından tanıtım
hedefleriniz için doğru reklam biçimini kullanarak reklam kampanyanızı oluşturun.73
Yayın içi TrueView (TrueView In-stream) reklamları, TV reklamları gibidir. Para kazanılan bir
YouTube videosu başlamadan önce oynatılır. Özel tanıtım videoları, Yayın içi TrueView
(TrueView In-stream) reklamları için idealdir. Görüntüleyenler reklamınızın beş saniyesini
görür ve ardından izlemeye devam etme veya reklamı atlama seçeneğine sahip olurlar. Bu biçim
bir “görüntüleme başına maliyet” ödemenize izin verir. Yalnızca bir görüntüleyen reklamı en
az 30 saniye boyunca izlediği takdirde ücrete tabi tutulursunuz.
Görüntülü TrueView (TrueView In-display) reklamları görüntüleyenin önerilen ve tavsiye
edilen videolarının sağ tarafındaki YouTube izleme sayfasında küçük resim veya metin olarak
görünür. Bu biçim “görüntüleme başına maliyet” ödemenize olanak tanır. Yalnızca bir kullanıcı
reklamınızdan tıklayıp videonuzu izleme sayfasında izlemeye başladığında ücrete tabi
tutulursunuz. Görüntü içi reklamlar mevcut videolarınızı tanıtmak için harika bir yerdir, ancak
bunu yapmadan önce iyi şekilde optimize edildiklerinden emin olmanız gerekir.
7.4.YouTube’da Yeni Trendler
YouTube‘daki içerik oluşturucular geleneksel reklamcılık dışındaki videolardan gelir elde
etmek için bir dizi yeni araç geliştiriyorlar. Anaheim, Kaliforniya’daki VidCon konferansında
duyurulan yeni özellikler ile video oluşturucular takipçilerine daha kolay yoldan
ulaşabilecekler.
YouTube, YouTube Oyun’da Twitch benzeri bir “sponsorluk” modeli teklif etti. Bu da
hayranlara, ayda 4,99 dolar karşılığında bir kanalı destekleme olanağı ile özel bir rozet ve emoji
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gibi dijital ürünlere erişmelerini sağlıyor. YouTube, bu programı geçen sonbaharda daha büyük
video ağında test etmeye başladı ve bu testler, YouTube kanal üyeliklerinin önünü açtı.
YouTube oyunlarından farklı olarak kanal üyelikleri ek gereksinimlere sahip. Tüm bunlar için
içerik oluşturucuların, 100 bin aboneye veya daha fazlasına sahip olması, 18 yaşından büyük
olması ve YouTube İş Ortağı Programı’na üye olması gerekiyor.
Bu yenilikler, FameBit üzerinden kanal üyeliklerinin, ticari satışların, pazarlama ortaklıklarının
ve önceden kaydedilmiş, düzenlenmiş video ve canlı akışına bir orta zemin sunan “Prömiyerler”
lansmanını içeriyor.
Merch Ürünler; Üyeliklere ek olarak, içerik oluşturucular da kendi ürünlerini doğrudan
hayranlarına satabilecek. Videonun hemen altındaki bir bölümde, 10 binden fazla abonesi olan
içerik oluşturucular, tişörtler, şapkalar, telefon kılıfları veya kanallarının anlamını taşıyan
20’den fazla farklı ürün seçeneği sunabilecek. Örneğin, içerik oluşturuculardan Lucas the
Spider’ın peluş oyuncağı 18 gün içinde 1 milyon doların üzerinde kazanç getirdi ve üründen 60
bin’den fazla satıldı.
Prömiyerler; Canlı video ile gelen gelir oluşturma olanaklarından yararlanmak isteyen
YouTuber’lar, bunu sadece canlı olarak değil, zamanlayarak da gerçekleştirebilecekler.
Kullanıcılar, bir videonun yayınlanmasından önce tanıtabilecekleri bir açılış sayfası oluşturan
“Prömiyerler” adlı yeni bir YouTube özelliğini kullanabilecekler. Bu sayfada, canlı videolarda
olduğu gibi bir sohbet özelliği de bulunuyor. Bu da içerik oluşturucuların “Super Chat”
kullanabileceği ve canlı yayın yapmasalar bile üyelik avantajlarından yararlanabileceği
anlamına geliyor.
İçerik oluşturucular, önceden kaydedilmiş içerikle ilgili olarak hayranlarıyla etkileşim kurmak
için sohbete katılabilecekler. Prömiyer tamamlandığında ise video sitede normal bir video
olarak yayınlanacak.
7.5.YouTuber Kavramı
Youtuber kavramının gelişmesiyle birlikte Z ve Y kuşağına mensup pek çok kişi kendi
kanallarını oluşturarak kendi içeriklerini Youtube üzerinden paylaşmaya ve bu videolar
üzerinden gelir elde etmeye başladı.
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Diğer sosyal medya hesaplarımızda video içerikler paylaşırken pek dikkat etmesekte genellikle
Youtube üzerinden paylaştığımız videolar da Youtube içerik tüketim oranını arttıran bir diğer
etmen arasında yerini alıyor.
Artık Youtube için içerik üreten pek çok marka ve kişi olsa da bu alanda yoğunlaşmış içerik
ajansları da bulunuyor.
Peki bu Youtuberlar ne kadar kazanmaktadır? Ortalama YouTube geliri 1000 YouTube
görüntülemesi lokasyona ve hedef kitleye göre 0.5-2 Dolar arası değişmektedir. Rakamlar
oldukça değişkendir, çoğu kanal ortalama her 1000 görüntüleme için 0.5 Dolar kazanmaktadır.
Gelirinizi maksimuma çıkarmak için YouTube‘a çok sayıda kişiyi çeken ve trafik oluşturan
videolar yüklemelisiniz çünkü videonuz görüntülendikçe para kazanırsınız. “YouTuberlar
görüntüleme başı ne kadar kazanıyor?” diye düşünüyor olabilirsiniz, her 1k görüntüleme için
ortalama 0.5 -2 dolar kazanıyorlar. Başarının sırrı izleyiciler için ilginç gelen videolar
yüklemektir. YouTuber maaşı kanallarını yaygınlaştırma çabalarına göre kullanıcıdan
kullanıcıya değişmektedir.
Daha fazla görüntüleme almak ve YouTube’da daha fazla para kazanmak için videolarınızı,
kişisel blog veya web sitesi ve diğer sosyal medya siteleri gibi sitelerde pazarlamalısınız.
Videoyu gömülü şekilde paylaşmak veya linkini paylaşmak dikkat çekme ihtimalinizi arttırır.
Video pazarlama kampanyanız detaylı şekilde tanımlanmalıdır.
Yüksek trafiğe sahip içeriğinizi gelir elde edecek hale getirdikten sonra, YouTube partneri
olmak için başvurabilirsiniz. Partnerlik verilirse, geniş bir yelpazede içerik üretim araçlarına
sahip olursunuz ve görüntülenme sayınıza göre ödül kazanma şansına sahip olursunuz. Üyelik
için istediğiniz zaman başvurabilirsiniz, ama üst düzey partner programları için son 3 ayda
toplam 15k saate sahip olmanız gerekir. Başvurmadan önce YouTube kanal istatistiklerinize
bakarak programa uygunluğunuzu kontrol edebilirsiniz.
Muhtemelen para kazanmak için kaç YouTube abonesine ihtiyacınız olduğunu merak
ediyorsunuz. Aslında önemli olan abone sayısı değil, görüntüleme sayısıdır ve YouTube da
görüntüleme başı para verir. Ancak, 10,000 aboneli birinin 1,000 aboneli birinden daha yüksek
şansa sahip olduğunu da söylemeliyiz. Ayrıca reklam verenler yalnızca aboneler reklamlara
tıkladığında veya yarım dakikalık bir video izlediklerinde para öder. Bu, videonuz bir milyon
kez izlendiği halde reklamlara hiç tıklanmadıysa hiç para kazanamayacağınız anlamına geliyor.
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Daha çok tık almak için aktif bir YouTube aboneliğine sahip olmalısınız, bu da ancak dikkat
çeken içerikler yayınlayarak ve görünürlük gibi nitelikleri yüksek olan videolar yükleyerek
mümkündür.
İnternette her yerde, YouTube ‘da para kazanmanın video yayınlamak, trafik oluşturmak ve
reklam tabanlı gelirden pay almak kadar kolay olduğunu görüyoruz. Bu bir efsane çünkü pratik
olarak YouTube üzerinde düzenli bir reklam geliri elde edemezsiniz. Gerçekçi olarak, bir
milyon görüntüleme için yalnızca birkaç bin dolar kazanırsınız ve bir milyon görüntülenme hiç
de kolay değildir.
Reklam geliri dışında, YouTube’da para kazanmak sponsorluklarla anlaşmak ve benzeri
şekillerde yapılabilir. AdSense’te çekim seçeneği bulunmamaktadır ve minimum sınırdan
yüksek olan herhangi bir anda (genellikle 100$) paranız aylık doğrudan banka hesabınıza yatar.
Bazı ülkelerde AdSense çek yazabiliyor fakat çoğu anlaşmalı banka için doğrudan hesaba
yatırabiliyor.
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Uygulama Soruları
1) YouTube için yaratcı stratejinin temel ilkeleri nelerdir?
2) YouTube’da ne tür reklamlar yer almaktadır?
3) YouTube’ın reklam mantığı ve pazarlama stratejileri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde YouTube için gerekli stratejinin yaratıcı 10 temel ikesi detaylı bir biçimde ortaya
konmuştur. Bununla birlikte YouTube platformu üzerindeki reklam anlayışı ve reklam türlerine
değinilmiştir. YouTube’da yer alan reklamlar ve pazarlama stratejilerin anlatıldığı son
bölümde, Youtube’da ki yeni trendlere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi YouTube yaratıcı stratejilerinden olan paylaşılabilirlik ilkesine
değer kılan özelliklerden değildir?
a) Güncel konulara yer verin
b) İlişkilendirilebilir olun
c) İzlemeye değer olun
d) Dikkate değer olun
e) Sıradışı olun
2. Aşağıdakilerden hangisi YouTube yaratıcı stratejilerinden biri değildir?
a) İletişim
b) Etkileşim
c) Tutarlılık
d) Doğruluk
e) Erişilebilirlik
3. Uzun vadeli başarıya hazırlanmak için görüntüleyenlerin ilgisini zaman içinde
koruyacak ………………. bir çalışma oluşturmanız gerekir. Boşluğa uygun düşen
strateji hangisidir?
a) Sürdürülebilir
b) Erişilebilir
c) Tutarlı
d) Etkin
e) Paylaşılabilir
4. YouTube’da kaç tür reklam uygulaması vardır?
a) 2
b) 4
c) 5
d) 6
e) 1
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5. Aşağıdakilerden hangisi YouTube içinde uygulanan reklam türlerinden biridir?
a) Bant reklam
b) Altyazı
c) Video içi reklam
d) Yayın
e) Smart reklam
6. ……………….. reklamları ana videonun oynatılması öncesinde, sırasında ve
sonrasında eklenen atlanabilir video reklamlarıdır. Boşluğa uygun gelen ifade
hangisidir?
a) Görüntülü
b) Video içi
c) Yayın içi
d) Yayın sonrası
e) Altbant

7. Youtube üzerinden paylaşım yaparak, bu videolar üzerinden gelir elde kişilere verilen
isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Youtuber
b) Instagramer
c) Twitch
d) Marka Elçisi
e) Sosyal medya uzmanı

8. Aşağıdakilerden Aşağıdakilerden hangisi Yotube ‘da yeni trendler arasında
gösterilmektedir?
a) Canlı video
b) Twitch up
c) Next vloger
d) Merch ürünler
e) VRd
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9. ………………….. kavramının gelişmesiyle birlikte Z ve Y kuşağına mensup pek çok
kişi kendi kanallarını oluşturarak kendi içeriklerini Youtube üzerinden paylaşmaktadır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Instagramer
b) Twitch
c) Marka Elçisi
d) Sosyal medya uzmanı
e) Youtuber
10. Aşağıdakilerden hangisi yayın içi reklamlar için uygun bir ifade değildir?
a) TV reklamları gibidir.
b) Para kazanılan bir YouTube videosu başlamadan önce oynatılır.
c) Özel tanıtım videoları, Yayın içi reklamları için idealdir.
d) Görüntüleyenler reklamınızın beş saniyesini görür ve ardından izlemeye devam
etme veya reklamı atlama seçeneğine sahip olurlar.
e) Yalnızca bir görüntüleyen reklamı en az 15 saniye boyunca izlediği takdirde ücrete
tabi tutulursunuz.
DOĞRU CEVAPLAR
1

E

2

D

3

A

4

B

5

C

6

C

7

A

8

D

9

E

10

E
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8. INSTAGRAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram’ın kuruluş sürecinde neler yaşanmıştır?
Kurucusu kimdir? Kurulduktan sonra kısa süre içerisin yakaladığı başarının temellerinde neler
yatmaktadır? Bu ve benzeri sorulara yanıt bulacağınız bu bölümde, sistem üzerinden nasıl
paylaşım

yapılacağı

görseller

yardımıyla

detaylı

olarak

anlatılacaktır.

Instagram

paylaşımlarından hashtag kullanımı hakkında bilgi verilerek, son bölümde çeşitli hashtag
türlerine yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Instagram’ın kurucusu kimdir ve ne amaçla kurulmuştur?
2) Instagram kısa sürede nasıl bir başarı hikayesi yakalmıştır?
3) Instagram’da hashtag kullanımı neden gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Fotoğraf
paylaşım
uygulaması Instagram Sistem üzerinden nasıl ve etkin
hakkında
temel paylaşım yapılacağı
bilgilendirme
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölüğmde verilen bilgiler
doğrultusunda aktif olarak
Instagram hesabı kullanılarak
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Instagram



Filtre



Hashtag



Paylaşım
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8.1. Instagram, Başlarken
Artık hayatımızda INSTAGRAM var. Çünkü fotoğraf çekmek akıllı telefonlarla beraber
hemen

herkesin

en

başta

gelen hobilerinden biri

oldu.

Ne

görsek

cihazlarımızı

çıkartı deklanşöre basmayı alışkanlık edindik. Hiçbir şey bulamasak kendi resimlerimizi
çekiyoruz. Peki, Instagram ne değiştirdi?
Fotoğraf çekme merakımız son 5 senede o kadar çok arttı ki çektiklerimizi paylaşmak ve
bununla sosyal medya da hava atmak ya da beğeni almak tutkusu da beraberinde geldi.
Facebook’a yüklediğimiz fotoğraflar bize yetmedi. Twitter'ı da devreye soktuk. Ancak hala
bir şeyler eksikti sanki. İşte artık bu eksikliği Instagram'la gideriyoruz.
Instagram artık günde 40 milyon fotoğraf paylaşımı, saniyede ise 8600 beğeni ve 1000 yorum
yapılan bir sosyal ağ. Bu rakamlar her geçen gün gittikçe yükseliyor. Instagram aylık 800
milyon aktif kullanıcıyı geçmişti bile.
Instagram'ın bu kadar hızlı yayılmasında sosyal medya platformları ile bütünleşerek
çalışabilmesi yatıyor. Uygulama ile hazırlanan fotoğraflar Facebook, Flickr, Twitter,
Foursquare, Swarm ve Tumblr üzerinden paylaşılabiliyor. Bu kadar çok sosyal ağ ile beraber
çalışabilmesi doğal olarak tüm bu sosyal ağlara üye olan insanların Instagram’ı koşulsuz
kullanmasına sebep oluyor.
Neden fotoğraf çekeriz? Görsel bir iletişim dili olarak da kullanılabilen fotoğraf çekme eylemi,
yeni bir alışkanlık değil. Albüm kültürümüz hep vardı. Çekilen fotoğraflar bu albümlerde hep
misafirlere gösterilir, hikayeler anlatılır, beğeni toplanırdı. Instagram da sosyal medyada bu
görevi üstleniyor. Aile albümleri geleneğini bir üst basamağa taşıyarak 'günlük hayat ve kişisel
karakter analizi' seviyesine taşımamıza tamamen Instagram sebep oluyor.
Giyim

alışkanlıklarımız,

gittiğimiz

yerleri,

okuduğumuz

kitapları,

arkadaşlarımızı,

sevgililerimizi kısaca hayatımız çevreleyen her şeyi Instagram albümlerinde herkesle
paylaşabiliyoruz artık. Durum sadece kişisel görüntülerden de oluşmuyor, anında yakalana her
enstantane önemli olsun olmasın hemen Instagram'da paylaşıma koyulabiliyor.
Instagram'ı arkasındaki sosyal ağı bu kadar sevilir kılan bir diğer özelliği, bizi birer amatör
sanatçıya dönüştürebilmesi. Kullanıcılar çektikleri fotoğrafların üzerinde çok pratik bir şekilde
çeşitli filtrelerler kullanarak, profesyonel görünüme sahip fotoğraflar oluşturabiliyor. En basit
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ve sıradan bir fotoğraf, uygulanan birkaç farklı efekt ile bambaşka bir görünüme bürünebiliyor.
Bunun yarattığı kişisel tatmin, kısa sürede Instagram kullanıcılarının gönlünü çalmayı başardı.
Kişisel açıdan bize sağladığı tüm olanakların yanı sıra Instagram topluluklar oluşturmamızı ya
da belli gruplara dahil olarak kendimizi ifade edebilmemizi sağlıyor. Tıpkı Twitter'da olduğu
gibi takipçiler edinip, başka kullanıcıları da takip edebiliyoruz. Bu durum belli bir oranda tatlı
bir rekabeti de beraberinde getiriyor. Grupta en güzel fotoğrafa sahip olabilmek, daha çok
beğeni toplamak ve fazla takipçiye sahip olabilmek Instagram’da kullanıcıları her zaman aktif
olmasını sağlayan en önemli nedenlerden bir diğeri.
Instagram, internet aracılığıyla ücretsiz fotoğraf paylaşma programıdır. 2010 yılının ekim
ayından itibaren kullanılmaya başlayan program ile cep telefonları vasıtasıyla çekilen
fotoğraflara, retro tarzı dijital filtre uygulanmakta, daha sonra bu fotoğraflar Instagram'ın da
dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşabilmektedir.74 Bunun yanı sıra Instagram
aracılığıyla paylaşılan bu fotoğraflara, ağınızdaki arkadaşlarınız beğenebilmekte ve yorum
yapabilmektedirler. Siz de onların fotoğraflarını beğenerek yorum yapabilme imkânına
sahipsinizdir. Instagram uygulaması ilk olarak, iPhone ve iPad gibi Apple ürünlerinde
kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra Android uygulamalı mobil cihazlarında sisteme dahil
olmasıyla, iTunes App Store ve Google Play gibi online içerik satış mağazaları üzerinden
ücretsiz olarak mobil cihazlarınıza indirebilme imkanına sahipsiniz.75
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http://www.businessinsider.com/instagram-2010-11 Erişim Tarihi: 30.07.2015
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Stanford Üniversitesi mezunu iki arkadaş olan Mike Krieger ve Kevin Systrom tarafından bir
iPhone uygulaması olarak hayata geçirilen Instagram, yüz binlerce oyun ve uygulamanın yer
aldığı mobil cihaz piyasasında öne çıkabilen çok az sayıdaki girişimden biri olmayı başarmıştır.
Yaklaşık 18 ay gibi kısa bir sürede üye sayısını 30 milyona çıkaran, sosyal medya kullanıcıları
arasında hayli popüler olan Instagram uygulamasına Facebook şirketi de daha fazla kayıtsız
kalamayarak, 21 Nisan 2012 tarihinde, yaklaşık 1 milyar Dolar ödeyerek satın almıştır.76
Instagram, yıllar içinde uygulamaya eklediği yeni özellik ve araçlarla düzenli olarak büyümeye
devam etti. Özellikle de Snapchat ‘ten kopyalanan Stories özelliğinin ardından kullanıcı
sayısının inanılmaz bir ivmeyle arttırmayı başaran platform bugün artık 800 milyon aylık aktif
kullanıcı sayısını çoktan aşmış bulunuyor. Kısaca en güncel sayılarla Instagramı şu şekilde
özetleyebiliriz.77
Instagram ‘ın aylık aktif kullanıcı sayısı 800 milyonu aşmış durumda.
Platform kullanıcılarının büyük bir bölümünü gençlerin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Platform
kullanıcılarının %30 ‘unu 18 – 24 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. 25 – 34 yaş aralığındaki
kullanıcılar da diğer bir %30 ‘luk dilimi temsil ediyor.
En popüler Instagram etiketleri sırasıyla: #love #instagood #fashion #photooftheday ve
#beautiful
En çok kullanılan emojiler; gülerken gözünden yaş gelen emoji, kalp ve gözlerinde kalp olan
yüz emojisi.
Kullanıcıların aşağı yukarı %60 ‘ı platforma her gün giriş yapıyor.
Instagram kullanıcılarının %20 ‘si Amerika Birleşik Devletleri ‘nde yaşıyor.
Yine Amerika Birleşik Devletleri ‘nde kadınların %38 ‘i, erkeklerin ise %26 ‘sı Instagram
kullanıyor.
Instagram kullanıcılarının büyük bir kısmı (%95) aynı zamanda Facebook kullanıcısı. Ayrıca
Instagram kullanıcılarının %54 ‘lük bir kısmı Pinterest de kullanıyor.
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http://haberciniz.biz/facebook-instagrami-satin-aldi-1399571h.htm Erişim Tarihi: 30.07.2015
https://www.igturkiye.com/guncel-instagram-istatistikleri-2018/ Erişim Tarihi: 03.08.2018
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25 yaş altı kullanıcılar günde ortalama 32 dakikalarını platformda geçiriyorlar. 25 yaş üstü
kullanıcılarda ise bu sayı 24 dakika civarında.
Platformda günlük ortalama 4,2 milyar beğeni bırakılıyor.
Instagram kullanıcılarının %80 ‘i en az bir şirket ya da işletme hesabını takip ediyor.
Günde 300 milyondan fazla hesap Hikayeler özelliğini kullanıyor.
Şirket ve işletme hesaplarının yaklaşık %50 ‘si Instagram Stories ‘i düzenli olarak kullanıyor.
Instagram ‘daki en popüler markalar haftada ortalama 4,9 paylaşım yapıyor.
Popüler markaların %60 ‘ı her gönderide aynı filtreyi kullanarak paylaşımları arasında bir
tutarlı bütünlük sağlamayı amaçlıyor.
Instagram %2,2 ‘lik bir takipçi etkileşim oranına sahip ki bu diğer tüm platformların çok
üzerinde bir değer.
Etiket (Hashtag) eklenerek paylaşılan postlar, etiketsizlere göre %12,6 oranında daha fazla
etkileşim alıyor.
Instagram uygulamasında paylaşımlarınızı için cep telefonları ve tabletler vasıtasıyla yapmanız
gerekmektedir. Bunun yanında paylaştığınız fotoğrafları ve bağlantılı olarak yorumları web
üzerinden www.instagram.com bağlantılı kişisel hesabınız aracılığıyla görüntülemeniz
mümkündür. Web sitesi üzerinden fotoğraf beğenebilir ve yorum da yapabilirsiniz. Ama
paylaşım sadece mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Öncelikle mobil cihazınıza indirmiş olduğunuz Instagram uygulamasında aşağıdaki sıralamayı
takip ederek, bir hesap oluşturmamız gerekmektedir.
E-posta adresinizi girerek yeni bir Instagram hesabı oluşturabilir ya da Facebook hesabınız ile
sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu durumda Facebook hesabınız aynı zamanda Instagram
hesabınızla eşlenerek, sonrasında paylaşacağınız fotoğraflar hem Instagram hesabınızın ana
sayfasında, hem de Facebook sayfanız da aynı anda görüntülenme imkanına kavuşacaktır.
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8.2. Instagram’da Paylaşım Nasıl Yapılır
Instagram uygulamasının ana unsuru olan fotoğraf yüklemesi için ise aşağıdaki görsellerdeki
aşamaları takip edebilirsiniz.

1.Fotoğraf çek

2.Düzenle

3.Paylaş

Birinci aşamada çekilecek nesne ve objeyi kadrajlayarak fotoğrafınızı oluşturabilirsiniz.
Dilerseniz daha önce çekmiş olduğunuz fotoğraflar üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Galeri
sekmesinden istediğiniz bir fotoğrafı seçebilirsiniz. İkinci aşamada ise, işte yaratıcılığınızı
konuşturacağınız bölümdesiniz. Buradan program aracılığıyla fotoğraf üzerinde bir takım
düzenlemeler yapabilirsiniz. Ayarlar sekmesi ile Kadrajı ayarlayabilir, parlaklık, kontrast,
doygunluk, renk ısısı, gölgeler, parlaklık alanı, soldur ve vinyet gibi çeşitli değerlerinde
değişiklikler yapabilirsiniz. Ayarlar kısmı ile işinizi tamamladığınızda, fotoğraf üzerinde
uygulayacağınız filtreyi seçme aşamasına geçebilirsiniz. Instagram uygulaması yıllar içerisinde
çeşitli filtre uygulamalarını kullanmıştır. Şuan için güncel nitelikte 23 aktif filtresi mevcuttur.
Instagram uygulaması ile çektiğiniz fotoğraflara uygulayabileceğiniz aktif 23 dijital filtre ise
şunlardır:
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Instagram’da Fotoğraflara Uygulayabileceğiniz Dijital Filtreler
 Normal
 Lark
 Reyes
 Juno
 Slumber
 Crema
 Ludwig
 Aden
 Perpetua
 Amaro
 Mayfair
 Rise
 Hudson
 Valencia
 X-Pro-II
 Sierra
 Willow
 Lofi
 Earlybird
 Brannan
 Inkwell
 Hefe
 Nashville
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Instagram uygulaması ile ilgili bazı filtreler ile ilgili örnek kullanımları aşağıdaki görsellerde
görebilirsiniz;
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Seçeceğiniz dijital filtreyi uygulayarak, fotoğrafınızı paylaşma aşamasına geçebilirsiniz.
Paylaşma aşamasında; Öncelikle Açıklama kısmına fotoğrafınızı tanımlayan birkaç kelime
yazabilirsiniz. Yine Twitter’da kine benzere hashtaglar kullanabilir, duygu, düşünce ve
hissiyatınızı

içeren

tanımlamalara

yer

verebilirsiniz.

Fotoğraflarda

arkadaşlarınızı

etiketleyerek, onların ve onların ağındaki arkadaşlarının da bu fotoğrafınızdan haberdar
olmasını sağlayabilirsiniz. Fotoğrafın çekildiği konumu yine konum ekle sekmesi aracılığıyla
bildirebilirsiniz. Son olarak Paylaş sekmesinde yer alan diğer sosyal medya uygulamalarını
kullanarak, bu hesaplarla bağlantılı kendi hesaplarınızda da, düzenlemesini yaptığınız fotoğrafı
paylaşabilirsiniz. Bu fotoğrafları diğer sosyal medya uygulamalarından Facebook, Twitter,
Tumblr, Foursquare ve Flickr üzerinden de listenizde yer alan arkadaşlarınızın beğenisine
sunabilirsiniz. Diğer sosyal medya uygulamalarında fotoğraflarınızı paylaşmanızın, takipçi
sayınıza olumlu katkısı olmaktadır.
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Dünyada ve özellikle sosyal medyada video yükselen bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır.
Twitter ve Vine video yükleyebilme özelliğini duyurduktan sonra Instagramı alan Facebook da,
Instagram video özelliğini devreye sokmuştur.78 2013 yılında Instagram’da video
uygulamasının tanıtımının gerçekleştirildiği toplantıda,

Instagram CEO’su Kevin Systrom

yaptığı açıklamada platformda 16 milyar adet fotoğraf paylaşıldığını belirtmiştir. Kevin’ın
paylaştığı bir diğer bilgiye göre ise Instagram’da 1 günde 1 milyar adet fotoğraf ‘like’ edilirken
Instagram’ın kullanıcı sayısı ise o dönemde 130 milyon civarındaydı. Instagramda başlayacak
olan video uygulamasının geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada Kevin, bu yeni özelliği şu üç
madde ile özetledi: basit, etkileyici güzellikte ve community yani topluluk.79
Diğer video paylaşım uygulamalarına göre, Instagram video özelliğinin farklılıklarından biri,
video çekip yükleme aşamasında çok sayıda filtrenin olması ve kapak resmini video içinden
seçebiliyor olmanız ki bunlar Vine uygulamasında bulunmayan özelliklerdir. 6 saniyelik video
çekim imkânı sunan Vine’a göre Instagram’ın 60 saniyeye kadar video çekme olanağı
sağlaması da farklılıklardan biridir. Kamera açıldıktan sonra video çekme butonuna basılı tutun.
Bu sürede video kaydı yapılacak. Video kaydını durdurmak için istediğiniz zaman parmağınızı
butondan çekebilirsiniz. Video kayıtlarınız 60 saniye olmak zorunda değildir, daha kısa
videolar da olabilir.80 Instagram video uygulamasının tanıtımının yapılmasını takiben 24 saat
içerisinde 5 milyon adet video platforma yüklenmiştir.81

http://www.yardimcikaynaklar.com/instagrama-video-nasil-yklenir/ Erişim Tarihi: 28.07.2015
http://webrazzi.com/2013/06/20/instagram-video/ Erişim tarihi: 28.07.2015
80
http://www.mobil13.com/instagram-video-ozelligi-nasil-kullanilir-1565.html Erişim Tarihi: 28.07.2015
81
http://webrazzi.com/2013/06/25/instagram-ile-vine-rekabetine-rakamlarla-bakis-arastirma Erişim Tarihi:
28.07.2015
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Paylaşımlarını gerçekleştirdiğiniz video ve fotoğraflar size ait Instagram hesabınızda aşağıdaki
gibi görüntülenmektedir. Takipçileriniz dilediklerinde, bu fotoğraf ve videoları beğenerek ve
yorum yapabilme imkânına sahiptirler. Dilerseniz siz de bu yorumlara cevap verebilir ya da
beğenmediğiniz yorumlar var ise onları paylaşımlarınızın altından kaldırabilirsiniz.

8.3.Instagram ve Hashtag Kullanımı
Paylaşımlarınız ve bu paylaşımlara aldığınız beğeni sayıları sizleri Instagram dünyasının
popüler kişilikleri arasına sokabilir. Diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi
Instagram’da da, oluşturacağınız arkadaşlık ağı reklam verenlerin oldukça ilgisini çekmektedir.
Elbette siz de kendi ürün ve markalarınızı Instagram üzerinden pazarlayabilir, kendi ticari
ağınızı oluşturabilirsiniz. Popülariteyi oluşturmanın öncelikli yolu seçtiğiniz fotoğrafların
başarısına bağlıdır. Bunun yanında fotoğrafı paylaşırken kullanacağınız hashtag sayesinde,
sadece sizi takip eden kişiler değil, o hashtagi tıklayan herkesin fotoğrafınıza ulaşması mümkün
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olmaktadır. Takipçi sayınızın azlığından şikâyetçi iseniz ve daha fazla beğeni almak
istiyorsanız mutlaka hashtag kullanmalısınız. Kullandığınız hashtag (etiket) sayısı ne kadar çok
ve doğruysa konuyla ilgili ulaştığınız takipçi kitlesi daha da artmaktadır.
2018 En Popüler Instagram Etiketleri — #Hashtag
#love #instagood #me #tbt #cute #follow #followme #photooftheday #happy #tagforlikes
#beautiful #self #girl #picoftheday #like4like #smile #friends #fun #like #fashion #summer
#instadaily #instalike #instalove #food #swag #amazing #tflers #follow4follow #bestoftheday
#likeforlike #instamood #style #wcw #family #141 #f4f #nofilter #lol #life #pretty #repost #hair
#my #sun #webstagram #iphoneonly #art #tweegram #cool #followback #instafollow
#instasize #bored #instacool #funny #mcm #instago #instasize #vscocam #girls #all_shots
#party #music #eyes #nature #beauty #night #fitness #beach #look #nice #sky #christmas #baby
Kullandığınız hashtag’lerin işe yaraması için profilinizin herkese görünür olması
gerekmektedir. Hashtag oluştururken rakam kullanabilirsiniz. Ancak $ veya % gibi karakterler
işe yaramaz. Sadece kendi gönderiniz için hashtag oluşturabilirsiniz. Başkasının gönderisine
yorum olarak yazdığınız hashtag’ler işe yaramaz. Instagram’da bir gönderi için kullanacağınız
maksimum hashtag sayısı 30’dur. Fazlasını yazdığınız zaman gönderinizi paylaşırken bir hata
alırsınız. Apple iOS’un eski versiyonlarını kullananlar hashtag’lerin üzerine tıklayarak o
hashtag’e ait gönderilere ulaşamazlar. Bunun yerine Profil > Arama > Etiketler bölümünü
kullanabilirler. Sonuç olarak düzgün bir şekilde hashtag kullanarak takipçilerinizle sınırlı
kalmaz, daha fazla kişiye ulaşma imkânına kavuşabilirsiniz.82
8.4. Instagram Stories
Facebook’un Snapchat’e karşı verdiği savaş çok ilginç bir hal almaya başladı.
Instagram Stories özelliği sayesinde artık Snapchat’de paylaştığınız gibi 24 saat içerisinde
silinen içerikler paylaşabiliyorsunuz ve buna ek olarak bu paylaşımları bir hikaye gibi
sunabiliyorsunuz.
Gündelik paylaşımlarınızın içerisinde yer almıyor olması ise ayrı bir güzellik.
Anlık olarak paylaşımınızı çekip üzerine yazı yazabiliyorsunuz. Filtre ekleyebiliyorsunuz.
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http://www.webmasto.com/instagram-hashtag-kullanimi Erişim Tarihi: 29.07.2015
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Kimlerin görebileceğini seçebiliyorsunuz.
Sol üstte bulunan ikon veya sayfayı parmağınızla sağa çekerek hikayenizi oluşturmaya
başlayabilirsiniz. En üstte konumlanan alandan da arkadaşlarınızın hikayelerini inceleyebilir ve
onlarla iletişime geçebilirsiniz.
8.5.Instagram Canlı Yayın
Instagram'a canlı yayın özelliğinin gelmesi ile birlikte özellikle sosyal medya fenomenleri ilk
yayınlarını yapmaya başladı.
Instagram'da canlı yayın özelliği kullanımına “Hikayeler” sekmesinden ulaşabilirsiniz. Yeni
özellik, aynı Stories'te video yayınlar gibi, kullanıcının video kayıt yapmasına imkan tanıyor
ancak yayın canlı yapılıyor. Videonun üzerinde küçük bir “Live/Canlı” ifadesi yer alıyor. Bu
ikon ile Instagram'da canlı yayın yapabilirsiniz.
Instagram'da canlı yayın özelliği ise 1 saat olarak belirlendi.

8.6.Instagram Anketler
Instagram hikâyeler kısmına yeni bir anket çıkartması ekledi. Herhangi bir soru sorup,
seçenekleri siz belirleyebilirsiniz.
Anket eklemek Instagram'daki diğer çıkartmalara benziyor.
Hikâyenizdeki görüntüye, anket çıkartmasını sürükleyip bırakınca sizlere otomatik olarak soru
ve seçimleri özelleştirme seçeneği sunuluyor.
Hikâyenizi görüntüleyen insanlar oylamaya katılmak için sizin sunmuş olduğunuz bir seçeneğe
tıklayarak oylamada bulunabilir.
Böylece hikâyeyi paylaşan kişi, hikâyesini kimlerin görüntülediğini, toplam oy sayısını,
kimlerin oy verdiklerini ve kimlerin seçimini hangi tercihten yana kullandığını detaylı bir
şekilde görüntüleyebilir.
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Uygulama Soruları
1) Instagram nedir? Sistem nasıl yürümektedir?
2) Instagram’da paylaşım yaparken dikkat etmeniz gereken unusurlar nelerdir?
3) Instagram’da hashtag kullanımı neden gereklidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram’ın kuruluş sürecinde yaşananlar ve
kurulduktan sonra yakaladığı başarı sayesinde yakaladığı popülarite ortaya konmuştur. Sistem
üzerinden nasıl paylaşım yapıldığı görseller yardımıyla detaylı olarak anlatılmıştır. Instagram
paylaşımlarından hashtag kullnımı hakkında bilgi verilerek, son bölümde çeşitli hashtag
türlerine yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. 2010 yılının ekim ayından itibaren kullanılmaya başlayan hangi program ile cep
telefonları vasıtasıyla çekilen fotoğraflara, retro tarzı dijital filtre uygulanabilmektedir?
a) Pinterest
b) Instagram
c) Swarm
d) Foursquare
e) Twitter
2. Aşağıdakilerden hangisi Facebook tarafından satın alınmıştır?
a) Instagram
b) Pinterset
c) Swarm
d) Twitter
e) Periscope
3. Aşağıdakilerden hangisi Instagram’da fotoğraflara uygulayabileceğiniz dijital filtreden
değildir?
a) Juno
b) Amaro
c) X-Pro-II
d) Lofi
e) Sephia
4. Fotoğraf paylaşımı sırasından aşağıdakilerden hangisini kullanamazsınız?
a) Hashtag
b) Konum ekle
c) Pin it
d) İnsanları etiketle
e) Yorum ekle
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5. Takipçi sayınızın azlığından şikâyetçi iseniz ve daha fazla beğeni almak istiyorsanız
mutlaka ……………. Kullanmalısınız. Boşluğa uygun gelen ifade hangidir?
a) Etiket
b) Hashtag
c) Konum
d) Mesaj
e) Tweet
6. Instagram’da bir gönderi için kullanacağınız maksimum hashtag sayısı kaçtır?
a) 30
b) 25
c) 20
d) 35
e) 40
7. Instagramda fotoğraf yüklemek için doğru sıralama hangisinde verilmiştir?
a) Çek-paylaş-düzenle
b) Düzenle-paylaş-çek
c) Çek-düzenle-paylaş
d) Çek-paylaş
e) Düzenle-çek-paylaş
8. Instagrama yüklediğiniz fotoğrafı diğer hangi sosyal medya uygulamaları üzerinden de
bağlantılı şekilde paylaşabilirsiniz?
a) Whatsapp
b) Pinterest
c) Tumblr
d) Sanapchat
e) YouTube
9. Instagrama yüklediğiniz fotoğrafı diğer hangi sosyal medya uygulamaları üzerinden de
bağlantılı şekilde paylaşamazsınız?
a) Facebook
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b) Twitter
c) Flickr
d) Foursquare
e) Vine
10. Instagram’ın ……………. saniyeye kadar video çekme olanağı vardır. Boşluğa uygun
gelen ifade hangisidir?
a) 8
b) 10
c) 30
d) 60
e) 45

DOĞRU CEVAPLAR
1

B

2

A

3

E

4

C

5

B
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8

C

9

E

10

D
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9. INSTAGRAM, RAKAMLAR VE REKLAM İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dünya ve Türkiye’de Instagram kullanımı ile ilgili istatistiki bilgilere yer verilerek rakamsal
değerler ortaya konacaktır. Instagram ve reklam ilişkisi detaylı bir şekilde anlatılarak,
markaların pazarlama stratejilerinde Instagramın ne tür bir etkiye sahip olduğu üzerine
derinlemesine bir inceleme yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Instagram ve reklam arasında nasıl bir ilişki vardır?
2) Reklam verenler açısında Instagram’ın önemi nedir?
3) Markaların pazarlama tekniklerinde Instagram etikisi nasıl hissedilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Instagramın
verenler
önemi

Kazanım

reklam Instagramın ekomik anlamda
açısından yakaladığı pozitif ivmenin
reklam verenler ve kullanıcılar
açısından değerlendirilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bu bölümde anlatılacak
stratejiler kullaılarak aktif bir
biçimde sistemin uygulanması
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Anahtar Kavramlar


Reklam



Topluluk



Marka



Instagram Etkisi
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9.1. Rakamlarla Instagram
Dünya üzerinde, abone sayısına göre takip edilen en çok Instagram hesaplarına baktığımızda
ilk sırada Instagram kendi hesabını görmekteyiz. Takipçi sayısı ise 247 milyon. İkinci sırada
Selena Gomez’i 141 milyon takipçisi ile görmekteyiz. Üçüncü sırada ise Cristiano Ronaldo 140
milyon abone sayısıyla yer almaktadır.83 Sırasıyla, Kim Kardashian, Neymar, Messi, Kendall,
Nike, Justin Timberlake, Zara ilk 10 sırayı almaktadır.

Tablo 01. Dünya Üzerinde Abone Sayısı en Fazla İlk 10 Instagram Hesabı

Türkiye’de ki ilk 10 sıralamaya baktığımızda ilk sırada, 17 milyon takipçi sayısıyla Mesut Özil,
Nusret 15 milyon takipçi ile ikinci sırada yer almaktadır. Üçüncü sırada, Burak Özçivit 11
milyon takipçi sayısıyla yer almaktadır.84
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https://www.boomsocial.com/Instagram/UlkeSektor/tumu/tumu Erişim Tarihi: 03.08.2018
https://www.boomsocial.com/Instagram/UlkeSektor/turkey/tumu Erişim Tarihi: 03.08.2018
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Tablo 02. Türkiye’de Abone Sayısı en Fazla İlk 10 Instagram Hesabı

Sosyal ağın türü, etkileşim, takipçi sayısı, ve fenomenin ne kadar sevilip, popüler olduğu gibi
etmenlenler ücretleri etkileyebiliyor.
Instagram’da 100 bin takipçisi olan bir fenomenin bir içerik için ücreti ortalama bin dolar.
Müşterinin bütçesi, kampanyanın uzunluğu ve etkileşim oranı gibi faktörlerin araya girmesi ile
fiyat artıp düşebiliyor. Tabi müşteri ile fenomenin iletişimini bir ajans sağlıyorsa ücrette bir
miktar daha artış olabiliyor.
Eğer Instagram’da ilk kez bir kampanya yapacaksınız, takipçisi 50 binden az olan bir Instagram
hesabı için her bir içeriğe 250 dolar vererek başlanılması öneriliyor. Öte yandan Hollywood
ünlülerinin Instagram’daki bir içeriğinin 250 bin dolar olduğu yönünde bilgiler de var.
9.2. Instagram ve Trendler
Instagram sadece fotoğraf paylaşma uygulaması olduğun günlerden bu yana çok yol kat etti.
Instagram markaların kullanıcılarına erişmesi için önemli bir görsel araç haline de geldi.
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Video Hâkimiyeti Devam Edecek. 2017’nin en yaygın kelimeleri video ve video içerikleri
olarak karşımızda duruyor. Önceden çekilmiş ya da canlı yayın video türleri sosyal medya
pazarlamacıları tarafından geliştirilmeye devam ediyor.
Instagram önümüzdeki dört yıl boyunca içeriklerin %75’inin videolardan geleceğini belirtti.
Buradan da anlaşılacağı üzere, markaların bu özelliği efektif bir şekilde nasıl
kullanabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Markalar video içerikleri sayesinde takipçileri ile
etkileşimlerini arttırmış olacaklar.
Kişiselleştirmenin Yeri Daha Farklı Olacak
Bir marka için bir stratejiye sahip olmak ve bunu uzun dönemde sürdürmek çok önemli bir
metrik haline geldi. Ancak, en iyi stratejilerin bile kişiselleştirilmiş olması gerekiyor.
Buna ek olarak, Instagram’daki içerikler de sosyal medya kullanıcılarına özel olarak
kişiselleştirildiklerinde kullanıcılarla olan etkileşim daha da artıyor. Böylelikle, markalar hem
rakiplerinden bir adım öne geçiyorlar hem de uyguladıkları stratejilerinde başarılı olmuş
oluyorlar.
Markalar Arasındaki Rekabet Yoğunlaşmaya Devam Edecek
Gitgide daha fazla markanın kitlelere ulaşmak için uygulamaya katılmasıyla, markalar
arasındaki rekabet de daha sofistike bir hale dönüşecek.
Böylelikle, Instagram’daki rekabette var olabilmek için Intagram reklamlarının kullanımları da
artacak. Bu reklamlar sayesinde markalar, hem daha fazla kitleye ulaşmış olacaklar hem de bu
kitlelerle olan etkileşimleri daha da artacak.
Yaratıcılık Daha da Kolay Hale Gelecek
Instagram hikaye (Instagram Stories) ve canlı yayın özellikleri ile Instagram markalara yaratıcı
araçlar sunmaya devam edecek. Bu özellikler de markaların sosyal medya kullanıcılarına
yaratıcı içerikler sunmalarını kolaylaştırıyor.
Bu tarz içerikler aynı zamanda video prodüksiyon bütçelerini düşürdü. Hikaye ve canlı
yayın özelliklerinden önce markalar bu tarz içerikler için oldukça fazla bütçe harcıyorlardı.
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9.3.Takipçi Artırma Startejileri
Hastag Kullanımı; İster kişisel hesabınız, isterseniz de markanızın sosyal medya stratejisi için
olsun Instagram'da takipçi arttırmak için en hızlı ve kolay yöntem hastag kullanımı olacaktır.
Ancak takipçilerinizin kalıcı olmasını istiyorsanız Instagram hastags doğru bir şekilde
kullanmalısınız. Instagram şu an kullanıcılarına gönderilerinde 30'a yakın hastag kullanmasına
izin veriyor. Pek çok kullanıcı ise takipçi sayısını hızla arttırmak için gönderilerinde bu sınırı
zorluyor. İlk başta kişinin ya da kurumun Instagram hesabındaki takipçi sayısında ciddi bir artış
görülse de zaman içinde bu kitle ilgili kullanıcıyı takip etmeyi bırakıyor. Eğer hesabınızdaki
takipçilerin kalıcı olmasını istiyorsanız; paylaşımlarınızın altına belli sayıda, popüler ve
paylaşımla alakalı hastag kullanımını uygulayın. Bu şekilde hem hızlı hem de kalıcı takipçiler
edinebilirisiniz.

Düzenli Paylaşımlar; Eğer Instagram'da takipçi arttırma amacındaysanız, hedefinize giden en
doğru yol istikrardan geçecektir. Belirli aralıklarla ve uygun zamanlarda gönderi paylaşımı
yaptığınızda sayfanız güncelliğini koruyacaktır. Böylece hem takipçi sayınızda artış sağlayacak
hem de hedef kitlenin sayfanızı takip etmeyi bırakmasını engellemiş olacaksınız.

Bütünlük İçeren Paylaşımlar; İlk iki maddeyi de içine alan bu madde kalıcı Instagram takipçi
kazanmak için en etkili yollardan biridir. Örneğin bir gün elbise bir gün doğa resmi
paylaştığınızda var olan takipçilerinizde yüksek oranda azalma görmeniz muhtemel. Markanızı
ya da kişisel hesabınızı ne amaçla kullanıyorsanız paylaşımlarınızı da o doğrultuda yapmanız
gerekiyor. Hastag kullanımında belirttiğimiz gibi paylaşımlarınızda, alakasız hastag
kullanmaya devam ettiğiniz taktirde de yine aynı sorunla karşılaşabilirsiniz.

Etkileyici Filtreler; Sıkıcı ya da kötü çıkan fotoğraflarınızın, Instagram filtre ya da Instagram
efektleri ile nasıl canlı ve etkileyici bir hale geldiğini çoğunuz gözlemlemiştir. Ancak sadece
filtre kullanmanız Instagram'da takipçi kazanmanız için elbette yeterli olmayacaktır. Bu yüzden
dikkatleri üzerinize çekebilmek adına farklı fotoğraf düzenleme teknikleri kullanabilir hatta en
etkili filtreleri inceleyebilirsiniz. Örneğin Instagram'da ürün pazarlaması araştırmaları yapan bir
firma Instagram'da en çok beğeni sağlayan etkili filtrenin Myfair olduğunu açıklamıştır.
Soru Sorun, Yorum Yapın, Beğenin; Etkileşim, etkileşim, etkileşim .. Sosyal medya
uygulamalarının en etkili aracını Instagram takipçi sayınızı arttırmak için doyasıya kullanın.
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Sizin sayfa konseptinize uygun sayfalara yapacağınız yorum ya da beğeniler, kullanıcıların
ilgisini çekmenizi ve kullanıcıları sayfanıza yönlendirmenizi sağlayacaktır.

Yeni Bir Akım InstaStory; Instagram Stories ya da bir başka ifadeyle InstaStory 'de günlük
paylaşımlar yaparak, takipçilerinize kendinizi hatırlatabilir ve diğer kullanıcıların da sizin
sayfanıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bütün bunların yanı sıra günlük ya da kısa aralıklarla
yapacağınız paylaşımlar sayfanızın güncelliğini korumanıza da büyük oranda yardımcı
olacaktır.

9.4. Instagram ve Reklam İlişkisi
Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındığında (Nisan 2012) iOS’ta 27 milyona yakın
kullanıcısı bulunan Instagram, 2014 yılının sonu itibariyle 300 milyon aktif kullanıcıya sahip
olduğunu açıklamıştır. Bu kullanıcıların yüzde 70’i ise ABD dışından. Instagram, aktif kullanıcı
tanımını ise ‘mobilden veya webden ayda en az 1 kez giriş yapan kullanıcı‘ olarak yapmaktadır.
Kullanıcıların fotoğraf paylaşmaması aktif kullanıcı tanımını değiştirmemektedir. Nihayetinde
300 milyon aktif kullanıcı günde 70 milyon fotoğraf yüklemekte ve bu fotoğraflar günde 2,5
milyar beğeni almaktadır.85
Etkileşim oranı en yüksek sosyal ağ olmasıyla reklam ve satış konularında beklentinin yüksek
olduğu Instagram, bu potansiyeli ortaya çıkarabilecek bir dizi önemli yeniliği duyurdu. Bugüne
kadar yalnızca sekiz ülkede sunulan reklamlarının artık ölçek, sektör ayırt etmeksizin
tüm reklam verenlere açıldığını duyuran Instagram, gelişmiş hedefleme seçenekleri ve eylem
odaklı formatıyla oldukça iddialı bir reklam mecrası haline gelmektedir.86
Kullanıcıların yakınlarındaki butik bir mağaza ya da küresel bir markayı yakından takip ettiği
Instagram, tüm bu işletmelerin önümüzdeki aylardan itibaren Instagram Ads API’ı ve Facebook
reklam satın alma arayüzlerini kullanarak reklam almasını sağlayacak. Insragram Ads API
öncelikle Facebook Marketing Partner’ları ve ajanslar arasından seçilmiş bir gruba açılacak; yıl
sonuna kadarsa küresel açılımı gerçekleşecektir.
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http://webrazzi.com/2015/07/13/instagram-fotograf-yukleme-sayisi/ Erişim Tarihi: 18.07.2015
http://webrazzi.com/2015/06/03/instagram-tum-reklam-verenlere-acildi/ Erişim Tarihi:18.07.2015
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Yenilikler, kullanıcıların haber akışlarındaki fotoğraflar arasında daha fazla reklam göreceği
anlamına geliyor. Ancak Instagram reklamları size yalnızca göstermekle kalmak istemiyor.
Instagram’ın en dikkat çekici yeniliği olan eylem odaklı reklamlar, kullanıcının gördüğü reklam
üzerinden bir websitesine üye olmak, ürün satın almak ya da bir uygulama indirmek gibi
işlemleri yapabileceği bağlantılar içermektedir. Instagram yapısı gereği, gerek bünyesindeki
linkler gerek butonlarla hiçbir şekilde dış bağlantı vermemesiyle biliniyordu. Şimdi dış
bağlantıyı bir reklam modeli olarak uygulayacak Instagram’ın reklamverenleri, kullanıcıları
web sitelerine yönlendirebiliyor olacak. Instagram’ın Carousel reklam modeli adını verdiği
reklamlarda sponsorlu olarak Instagram feed’inize düşen marka, farklı görselleri galeri gibi size
gösteriyor ve slide yaparak siz de bu fotoğraflar içinde gezebiliyorsunuz. Bununla birlikte son
görselde gelen buton ise dış bağlantıya gitmenize olanak tanıyor.87
Instagram gibi büyük bir sosyal ağın en önemli özelliği de elbette kullanıcı deneyimini
bozmadan, kullanıcılara rahatsızlık vermeden reklam gösterimi sağlamaktır. Çünkü bu öylesine
kritik ki, kullanıcılarını kaybetmeye başladığı an Instagram bu reklam işinden karlılık bir yana,
zararla bile çıkabilirdi. 2014 yılı Instagram için farklı reklam verenlerle farklı tipteki reklam
modellerini denediği bir yıl olarak tarihe geçti.88
Instagram görsel anlamda kullanıcıya hizmet etmesi sebebiyle görselliğin gerek reklam
anlamında gerek de yapılan paylaşımlar anlamında nasıl bir öneme sahip olduğunu biliyoruz.
Bu sebepledir ki bir Instagram reklamı hazırlarken dikkat edilmesi gereken 3 nokta bulunuyor.

87
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Paylaşım kalitesi,



Paylaşımların konsept odaklı olması



Paylaşımlarınızın marka ile ilişkili olması



Görsel Kalitesi



Görsel Seçimi



Görsel – Marka İlişkisi



Konsept Odaklı Olmak



Reklam İlkeleriniz Göz Ardı Etmemek

http://webrazzi.com/2015/03/05/instagram-reklamlari/ Erişim Tarihi: 28.07.2015
http://webrazzi.com/2015/03/05/instagram-reklamlari/ Erişim Tarihi: 28.07.2015
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Instagram, ağırlıklı olarak fotoğraf tabanlı, eğlence amaçlı bir sosyal ağ olarak gibi bilinse de
markalar için çok daha fazlasıdır. Tüm ürün ve hizmetlerin daha geniş kitlelere kendini
tanıtması için etkili bir yoldur ve hızlı dönüşüm için size yardımcı olabilir.
Instagram Profilinize Bir Bağlantı Ekleyin; Öncelikle Instagram’ın biyografi kısmının
üzerine tıklanabilir bir link eklemeniz gerekiyor. Böylelikle size diğer sosyal ağlar veya
blogunuz üzerinden de kolay ulaşım sağlanabilir.
Vitrininizde Yer Alan Ürünler ve Hizmetleri Sergilemekten Çekinmeyin; İnsanlara görüntü
ve videolar aracılığıyla iş hikayenizi anlatın, ürünlerinizi sergileyin, hizmetlerinizden
bahsedin. Her şeyden önce sosyal medyaya dair bilmeniz gereken ilk bilgi; her mecranın/ağın
farklı kitleleri vardır. Her Facebook kullanıcısının Instagram hesabının olmaması ya da her
Twitter kullanıcısının Linkedin hesabının olmaması gibi. Bu bağlamda tüm ağlarda etkinlik
sağlamanız gerekmektedir.
Görüntü ve Yazı ile Kısaca Özetleyin; Instagram’a ürün ve hizmetlerin kaliteli görüntülerini
paylaşmakla işinizin bittiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Kitleyi etkilemenin bir başka
yolu da resmin üzerine eklenen bir metindir. Eğer markanız hakkında ipuçları paylaşıyor ve
satışa teşvik ediyorsanız, insanlar vermek istediğiniz mesajları kaçırmayacak demektir.
İhtiyacımız Olan Şeffaf Mesajlar, Açık Başlıklar; Hedef kitleye açık bir mesaj iletmek için
paylaşımların altına yazılan başlıklar kullanın. Her Instagram paylaşımının altında, yani
açıklama kısmına yükleme işlemi sırasında yapılan yorumdur. Sonraki yorumlar ne olursa
olsun, orijinal başlık daima paylaşımın altında tam ve görünür kalır. Bu değerli gayrimenkul
olan açıklama kısmı, asla boş bırakılmamalıdır ve gerektiği gibi açıklayıcı mesajla
tamamlanmalıdır.
25 yaşın altında kullanıcıların Instagram’da geçirdiği vakit ise günde ortalama 32 dakikanın
üstünde! Kullanıcıların Instagram’da video izleyerek geçirdiği sürenin de yıllar içinde yüzde
80 arttığı görülüyor. Bununla birlikte markalar da kullanıcıları yakalamak adına birden fazla
ve kapsamlı formatları hayata geçiriyor.
Instagram İşletme Başkanı Jim Squires konu hakkında: “Topluluğumuz, işletmeler de dahil
olmak

üzere,

büyüyor

ve

platformdaki

markalarla

sürekli

ilişkiyi

görmek

bizi

heyecanlandırıyor. Kullanıcıların yüzde 80’i Instagram’da ilgi gösterdikleri bir işletmeyi takip
ediyor, ve bu da insanların markalarla anlamlı bir ilişki kurmak istediğini bir kez daha
kanıtlıyor. Bugün platformda her zamankinden daha çok zaman geçiriliyor ve videolar da bu
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katılımın büyük bir kısmını oluşturuyor. İşletmeler kapsayıcı bir video deneyimiyle- Instagram
videolarının yüzde 60’ı sesi açık izleniyor- müşterilerle bağlanmak ve onlara ilham olmak için
Hikayeler ile kucaklaşırken, hareketlilik reklam verenler için yeni filtre haline geliyor. Reklam
verenlerin müşterilerine ulaşmak için videolarda kullandığı yaratıcı yöntemleri görmek bizi
heyecanlandırıyor.” diyor.
Mart 2017’de 1 milyondan şimdi 2 milyona yükselen aylık aktif reklam veren
Bir işletme hakkında bir web sitesini ziyaret eden, lokasyon tarifi alan, e-mail veya direkt mesaj
atan 180 milyon Instagram kullanıcısı
Geçen ay, işletmelerin yüzde 50’si bir hikaye üretti.
Birleşik Krallıklar reklam veren büyümesine en çok katkıda bulunan ülkelerden biri.
En çok kullanan sektörler; e-ticaret, paketlenmiş tüketici ürünleri, satış, eğlence&medya, ve
oyun.
Geçtiğimiz ay içerisinde, canlı yayın yapan işletmeler yapmayanlardan 1.5 kat daha fazla
beğeni aldı.
180 milyon Instagram kullanıcısı bir işletme hakkında bir web sitesini ziyaret etti, lokasyon
tarifi aldı, e-mail veya direkt mesaj attı.
15 milyon işletme artık Instagram’da bir iş hesabı kullanıyor. En büyük talep ise Birleşik
Devletler, Brezilya, Endonezya, Rusya ve Birleşik Krallıklardan…
Instagram kullanıcılarının yüzde 80’i bir işletme takip ediyor.
En çok görüntülenen hikayelerin 1/3’ü işletmelerin, ve 1 sene öncesine kadar yoktu.
250 milyondan fazla kişi her gün Instagram Hikayeler kullanıyor.
25 yaşın üstündekiler Instagram’da günde yaklaşık 24 dakika geçiriyor.
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Uygulama Soruları
1) Türkiye üzerinde Instagram kullanım oranları nelerdir?
2) Dünya Üzerinde Instagram kullanım oranları nelerdir?
3) Instagram ve reklam ilişkisi hakkında detaylı bir bilgilendirme yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya ve Türkiye’de Instagram kullanımı ile ilgili istatistiki bilgilere yer verilerek rakamsal
değerler ortaya konmuştur. Instagram ve reklam ilişkisi detaylı bir şekilde anlatılarak,
markaların pazarlama stratejilerinde Instagram etkisinin varlığı üzerine derinlemesine bir
inceleme yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Instagram için aktif kullanıcı tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmişitr?
a) Mobilden veya webden ayda en az 1 kez giriş yapan kullanıcı.
b) Mobilden veya webden haftada en az 1 kez giriş yapan kullanıcı.
c) Mobilden veya webden günde en az 1 kez giriş yapan kullanıcı.
d) Mobilden veya webden 15 günde bir en az 1 kez giriş yapan kullanıcı.
e) Mobilden veya webden yılda en az 1 kez giriş yapan kullanıcı.
2. ……………. 300 milyon aktif kullanıcı günde 70 milyon fotoğraf yüklemekte ve bu
fotoğraflar günde 2,5 milyar beğeni almaktadır. Boşluğa uygun gelen ifade hangisidir?
a) Tumblr
b) Pinterest
c) Flickr
d) Instagram
e) Vine
3. Etkileşim oranı en yüksek sosyal ağ hangisidir?
a) Facebook
b) Twitter
c) Instagram
d) Vine
e) Tumblr
4. Instagram Direct’i markaların nasıl kullanmaktadır?
a) Müşteri Destek Servisi
b) Oyun
c) Lokasyon bazlı
d) Check-In
e) Pin it
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5. Aşağıdakilerden hangisi markaların Instagram Direct’i kullanma modellerinden
değildir?
a) Müşteri destek servisi
b) Yarışma
c) Topluluk oluşturma
d) Kullanıcı bilgisi edinme
e) Lokasyon bazlı
6. …………………… modelini sadık müşteriler arasında iletişim ağı oluşturmak ve
marka için liderlik yapabilecek kişilere özel içerikler sunmak için Instagram Direct etkin
bir çözüm platformu olarak kullanılabilmektedir. Boşluğa uygun gelen ifade hangisinde
verilmiştir?
a) Müşteri destek servisi
b) Yarışma
c) Topluluk oluşturma
d) Kullanıcı bilgisi edinme
e) Lokasyon bazlı
7. Dünya üzerinde, abone sayısına göre takip edilen en çok Instagram hesaplarına
baktığımızda ilk sırada hangi meslek grubu yer almaktadır?
a) Sosyal ağ
b) Sanatçı
c) Siyasetçi
d) Sporcu
e) Mizahi
8. Türkiye genelinde, abone sayısına göre takip edilen en çok Instagram hesaplarına
baktığımızda ilk sırada hangi meslek grubu yer almaktadır?
a) Sanatçı
b) Siyasetçi
c) Sporcu
d) Mizahi
e) Kurumsal
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9. Aşağıdakilerden hangisi Instagram’ın en dikkat çekici yeniliği olan eylem odaklı
reklamların özelliklerinden değildir?
a) Kullanıcının gördüğü reklam üzerinden bir websitesine üye olabilir
b) Ürün satın alabilir
c) Uygulama indirebilir
d) Ürünün sitesine gidebilir
e) Hayran sayfası oluşturabilir
10. Instagram, reklamlarda sponsorlu olarak Instagram feed’inize düşen marka ve farklı
görselleri galeri gibi size göstererek bu fotoğraflar içinde gezmenizi sağlayan özelliğe
…………. reklam modeli adını vermektedir. Boşluğa uygun gelen ifade hangisidir?
a) Api commercial
b) Carousel
c) Feed Api
d) Ad feed
e) Instafeed
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10. GOOGLE+
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Google’ın bir sosyal medya uygulaması olan Google+ hakkında detaylı bir bilgilendirme
yapıldıktan sonra, hizmetleri hakkında kapsamlı detaylara yer verilecektir. Rakamlarla dünya
ve Türkiye üzerindeki Google+ kullanıcıları ve kullanım alışkanlıkları detaylı olarak
incelenecek, son bölümde Google+’ın pazarlama ilişkisi üzerine getirdiği yeni kazanımlara yer
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Google+ diğer sosyal medya uygulamalrından ayıran özellikler nelerdir?
2) Google+ hizmetleri kullanım oranlarına doğrudan bir etki sağlamış mıdır?
3) Reklam verenler için Google+ kullanım oranları nasıl bir etki sağlamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Google ürünleriyle entegre bir
Google+ uygulmasının biçimde çalışan Google+
getirdiği yenilikler
sayesin tüm paylaşımlarınızı
tek elden kontrol
edebileceksiniz.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Aktif bir Google kullanıcısı
olarak
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Anahtar Kavramlar


+1



Çevreler



Keşfet



Akış



Sohbet



Sayfalar



Etkinlikler



Hangouts



Stories
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10.1. Google+ , Başlarken
Google+ (Google Plus) Google tarafından yönetilen sosyal ağ, 28 Haziran 2011 tarihinde
duyurulan servis başlangıç döneminde davet sistemi ile üye kabul etmiştir. 20 Eylül 2011
gününden itibaren ise siteye üyelikler gerçek adını kullanmak şartıyla 18 yaş üzeri herkes için
açılmıştır. Google+, Google Profiller üzerine inşa edilmiştir. Google Buzz gibi diğer Google
projeleriyle de entegre çalışan servis Çevreler, Konular ve Video Sohbet Odaları gibi sosyal ağ
dünyasında yeni olan özellikler içermektedir. Mobil uygulamalar ile de erişilebilen Google+,
Google'ın en büyük sosyal ağ girişimi olarak Facebook'un rakibi olarak görülmektedir. Bu
servis, Google Buzz, Google Friend Connect ve Orkut'un ardından Google'ın dördüncü sosyal
ağ girişimidir. “Gerçek hayattaki paylaşım, web için yeniden düşünüldü” diyerek sosyal ağlara
hızlı bir giriş yapan Google, sosyal ağlardaki paylaşım kültürünün problemli olduğunu
düşünerek Google+ servisinde yeni çözümler sunulduğunu iddia etmektedir.89
Google+ arkadaşlarla iletişimin yanında, bir kaç kişinin birden görüntülü sohbet edebilmesini
de içeren yenilikçi özelliklere sahip bir sosyal medya uygulaması olarak Google tarafından
kullanıcıları hizmetine sunulmuştur. Google+ hizmeti ile arama özelliğinin entegre edilmesi.
Böylece üye olanlar hem interneti hem de sosyal ağlarda paylaşılan bilgileri bir arada
tarayabilecek. Facebook’taki “beğen” özelliği gibi, Google+ içinde de beğenilen sitelere “+1”
etiketi konulmaktadır. +1 ile bir siteyi hoş ya da faydalı bulanlar arasına katıldığınızda, bunu
arkadaşlarınız da görüyor. Dilerseniz +1’e değer sitelerinizi Google profilinizde özel bir sekme
içinde toplayabiliyor, bu sekmeyi dışarıdan da görünür hale getirebiliyorsunuz.
Fresh Networks adlı kuruluşun sosyal ağ uzmanı Matt Rhodes, “sosyal arama” olarak
tanımladığı bu özelliğin şirket ve işyerleri için cazip olabileceğini söylüyor. Rhodes’a göre
“Markalar pek çok kişinin sitelerine arama motorlarından geldiğini biliyor. Bu nedenle de doğru
anahtar sözcükleri kullanıp sıralamada daha üst sıralarda yer almak çok önemli. Bu da ticari
yönden olanaklar sağlıyor.” Rhodes, “Google’a girip süpermarket araması yapıyorsanız;
arkadaşlarımdan biri de Tesco’yu +1’e almış ya da hakkında yorum yapmışsa, Tesco arama
sonuçlarımda başka bir markadan yukarıda çıkabilir.” diyor. 90

http://www.uzmanportal.com/google-huddle-nedir-nasil-uye-olunur-ozellikleri-nelerdir.html/ Erişim Tarihi:
31.07.2015
90
http://www.gazete32.com.tr/teknoloji/google-arti-deger-getirebilecek-mi-h18467.html Erişim Tarihi:
31.07.2015
89
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Diğer sosyal medya uygulamalarına göre, Google+’da öne çıkan detaylardan biri de servisin
mobil entegrasyonu. Artık herkesin mobil olarak paylaşımlarda bulunduğunu ve bunu yaparken
lokasyon tabanlı olarak çalıştığını bilen Google, tüm yapısını bu kurguya uygun olarak
modellemiştir. Kullanıcının tercihine bağlı olarak gönderilen tüm içerikler lokasyon bilgisiyle
etiketlenebilmektedir.91
10.2. Hizmetler


Akış: Çevrelere eklenen kullanıcı ve sayfaların güncellemelerinin toplandığı ve tarihine
göre listelendiği alan. Metin, fotoğraf, video ya da internet bağlantılarının bulunduğu
bu alan tüm gönderilerin görüntülendiği ana alandır.



Çevreler: Google+'ın sosyal ağ dünyasına kazandırdığı bir sistem olan Çevreler, takip
edilen kullanıcıları sürükle-bırak yöntemiyle farklı gruplar altında toplamayı sağlar.
Böylece farklı sektörlerde yer alan kullanıcıları tek çatı altında incelemek ve takip etmek
kolaylaşır. Ayrıca kullanıcı paylaştığı içerikleri Çevrelerine göre sınırlayabilmektedir.
Bu sayede farklı konulardaki içerikler o konuyla ilgili Çevreler tarafından görüntülenir.

91

http://webrazzi.com/2011/06/28/google-plus/ Erişim Tarihi: 30.07.2015
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Sohbet: Android, iPhone ve SMS destekleyen cihazlar tarafından kullanılabilen Sohbet
Çevreler'deki kullanıcıların yanı sıra Gmail, iGoogle, Google Talk, Orkut ve 3. taraf
uygulamalarda ekli kullanıcılar ile metin mesajı yoluyla iletişime geçebilmeyi sağlar.
Ayrıca fotoğraf paylaşma özelliği de bulunmaktadır.



Video Sohbet: Birçok kullanıcının (en fazla 10) bir video sohbet odası oluşturularak
topluca iletişime girmesini sağlayan bu özellik de tıpkı Çevreler gibi sosyal ağ
dünyasında bir ilk olmuş ve Facebook tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. 20 Eylül
2011 tarihinden beri Android 2,3+ işletim sistemli telefonlarda da kullanılabilen Video
Sohbet ister gizli ister herkese açık bir şekilde kullanılabilmektedir. Video Sohbet'in ilk
herkese açık yayını 21 Eylül 2011 tarihinde will.i.am tarafından gerçekleştirilmiştir.



Hızlı Yükleme: Yalnızca Google+ uygulamasının yüklü olduğu Android cihazlarda
kullanılabilen bu özellik mobil cihazlar ile çekilen fotoğraf ile videoları gizli ve
otomatik olarak Google+ hesabına yükler. Kimsenin göremediği bu ilk yükleme
sonrasında içerik istendiği takdirde diğer kullanıcıların görünümüne açılabilir.



Konular: Google Arama hüneriyle internet içeriklerini filtreleyerek daha önceden
tanımlanan ilgi alanlarını kullanıcıya sunan bu özellik kullanıcıyı takipçisi olduğu
konulardaki son güncellemelerden haberdar etmeyi amaç edinmiştir.



Oyunlar: 16 Ağustos 2011 tarihinde 16 oyun ile kullanıcılara sunulan bu özellik
Facebook oyunlarının aksine daha az bildirim kullanır.



+1: Google tarafından internet sitelerinde kullanılmak üzere kullanıma sunulan +1
düğmeleri, +1'lenen sayfaların Google+'ta listelenmesini ve Çevreler'deki kullanıcılara
önerilmesini sağlar. Bu sistem Facebook'un düğmesine denk gelmektedir.
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Sayfalar: Kullanıcıların
yalnızca gerçek adlarıyla hesap
açabilmesini

mümkün

kılan

Google+, 7 Kasım 2011'de
hizmete giren Sayfalar özelliği
ile özel işletme ve kurumları da
siteye çekmeyi amaçlamıştır.



Etkinlikler: Kullanıcıların çevreleriyle birlikte eğlenceler, toplantılar, geziler gibi
etkinlikler düzenlemesi için haberleşmelerine yarayan özelliktir.
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Keşfedin: Google Plus içerisinde popüler olan gönderileri gösteren özellik.



Yerel: Bu özelliğe erişen kullanıcının yaşadığı bölgelerde bulunan ve bir başka
kullanıcı tarafından eklenen lokanta, otel, mağaza gibi yerleri gösteren özelliktir.
Sonuçlarının sırasını ve popüleritesini kullanıcıların verdiği oylarla belirler.



Fotoğraflar: Kullanıcıların yükledikleri fotoğrafları, resimleri yönetebildiği özellik.
Ayrıca yeni fotoğraflar yüklenmesini de sağlar. Hızlı Yükleme özelliği sayesinde Akıllı
telefonlardan hızlıca

fotoğraf

yüklenmesini

sağlar.

Android ve iPhone

sürümleri Google Play'den indirilebilir.
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Hangouts: Kullanıcıların birbirleriyle görüntülü konuşma yapabildiği özelliktir. Ayrıca
görüntülü konferans görüşmeyi destekler. Başka konferanslara da katılabilme imkanı
sunar.



Stories; Auto awesome özelliğiyle fotoğrafları hareketlendirilen Google+, Stories’le bir
adım ötesine giderek görselleri hikayeleştirmenin önünü açmaktadır. Fotoğrafların,
videoların

ve

haritada

noktaların

otomatik

olarak

birleştirilerek

yayınlanmasını sağlamaktadır. Google+ Stories varolan bilgilerden kendi derlemesini
yaparak kullanıcıya sunmaktadır. Fotoğrafları derledikten sonra tarih ve yer bilgisini de
ekleyerek slayt haline getiren Google+ Stories sadece bir yer bildirimi veya fotoğraf
paylaşımından fazlasını vermesiyle önemli bir uygulama olarak gözlemlenmektedir.92

92

http://webrazzi.com/2014/05/21/hikayelestirme-google-stories/ Erişim Tarihi: 30.07.2015
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10.3. Rakamlarla Google+
Google+ uygulaması için dünya genelinde yapılan sıralamaya bakacak olursak, ilk 10 aşağıdaki
gibi karşımıza çıkmaktadır. İlk sırada YouTube 19 milyon ekleyen ile yer almaktadır. YouTube
sırasıyla 13 milyon ekleyen ile Android, 11 milyon ekleyen ile Google takip etmektedir. Daha
sonra sırasıyla bu markaları PlayStation, National Geographic, ESPN, TIME, Hubble Space
Telescope, Wall Street Hournal ve H&M izlemektedir.
Tablo 01. Google+ Dünya Üzerine En Çok Takipçisi olan Hesaplar93

93

https://www.boomsocial.com/GooglePlus/UlkeSektor/tumu/tumu Erişim Tarihi: 03.08.2018
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Tablo 02. Dünya Genelinde En çok +1’lenen Hesap94

Tablo 02’de ise en çok +1’lenen YouTube sayfası ile ilgili bir takım istatistikleri görebiliyoruz.
+1’leyenler ile birlikte, Çevresine ekleyen kişi sayısını, günlük takipiçi sayısını ve oranını,
haftalık artış sayısı ve oranlarını aynı zamanda aylık ve yıllık artış sayısı ve oranlarını da
görmek mümkündür. Son yapılan aktivitelerinde yer aldığı görselde genel olrak performansını
gözlemlemek mümkündür. Daha detaylı bilgilendirme için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.boomsocial.com/GooglePlus/Sayfa/YouTube-115229808208707341778Erişim Tarihi:
03.08.2018

94
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Google+ uygulaması için Türkiye özelinde yapılan sıralamaya bakacak olursak da, ilk 10
aşağıdaki gibi karşımıza çıkmaktadır. İlk sırada Turkish Airlines markasıyla Türk Hava Yolları,
2.4 milyon ekleyen ile yer almaktadır. İkinci sırada Hadise 773 bin ile, üçüncü sırada ise 725
bin ile Galatasaray yer almaktadır. Bu üç markayı sırasıyla, NTV, Cem Yılmaz, Vogue Türkiye,
Beşiktaş, Turkey.Home, Geveze Show ve Mavi takip etmektedir.

Tablo 03. Google+ Türkiye Özelinde En Çok +1’lenen Markalar95

95

https://www.boomsocial.com/GooglePlus/UlkeSektor/turkey/tumu Erişim Tarihi: 03.08.2018
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Tablo 04. Türkiye Özelinde En çok +1’lene Marka96
Tablo 04’de ise en çok +1’lenen Turkish Airlines sayfası ile ilgili bir takım istatistikleri
görebiliyoruz. +1’leyenler ile birlikte, Çevresine ekleyen kişi sayısını, günlük takipiçi sayısını
ve oranını, haftalık artış sayısı ve oranlarını aynı zamanda aylık ve yıllık artış sayısı ve
oranlarını da görmek mümkündür. Son yapılan aktivitelerinde yer aldığı görselde genel olarak
performansını gözlemlemek mümkündür.

https://www.boomsocial.com/GooglePlus/Sayfa/TurkishAirlines-110917299073396811011Erişim Tarihi:
03.08.2018

96
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10.4.SEO Kavramı
SEO” (Search Engine Optimization), kısaltmasıdır.
Arama motorları SEO işlemleri ile web sitelerini daha kolay bir şekilde taraması için yapılan
teknik kriter düzenlemelerdir. (Search Engine Optimization) Türkçe de Arama motoru
optimizasyonu demektir.
SEO,arama motorlarına yönelik yapılan iyileştirme ve optimizasyon çalışmalarıdır. Site içi ve
site dışı SEO olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Arama motorlarında yükselmek adına yapılan
işlemlerin tamamını kapsamaktadır.
Google Plus aslında bir sosyal medya mecrasından daha fazlası. Ek olarak bir web sitesinin
sıralamasının Google arama motorunda öne çıkmasında yardımcı olacak bir araç olarak da
kullanabilir.
Yapılan

yeni

güncellemeler

ile

Google

Plus dijital

pazarlamanın ve

bloggerların SEO planlarının bir parçası haline geldi.
Google bu platformu, insanları iletişim ağında birleştiren ve web sitenizin aramalarda üst
sıralarda çıkmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir sosyal medya platformu olarak
tanımlıyor.
Google Plus her ne kadar kullanıcılar tarafından Facebook ya da Twitter kadar yoğun
kullanılmayan bir sosyal ağ olsa da, barındırdığı birçok özellik sayesinde sosyal medya
pazarlamasının olmazsa olmazı haline geldi.
Google her ne kadar arama sonuçlarının hesaplandığı algoritmayı tam olarak paylaşmasa da
Google Plus’ın arama sonuçlarında hatrı sayılır bir etki yaptığı aşikar.
Elbette içeriğin kalitesi/özgünlüğü, içeriğin yayınlanma zamanı, web sitesinin teknik nedenleri
gibi faktörler kadar bir etki yapmasa da, mutlaka üzerine düşülmesi gereken bir konu.
SEO konusunda yardım alan şirketlerin tamamına yakınının iş listesinde olan Google Plus’ta
markaların yapması gereken en temel ve önemli şey +1’ler. Kullanıcıların çevrelerinde bulunan
kişilerin +1’lediği linkler, arama sonuçlarında daha üst sıralarda görünüyor. Bu da
kullanıcılara ya da markalara önemli bir avantaj sağlıyor.
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Google’ın son zamanlarda yaptığı en akıllı hamlelerden birisi olan “Bilgi Grafiği” özelliği
sayesinde herhangi bir şirketi, kişiyi, yeri ve daha birçok özelliği arama sonuçlarındaki ilk
sayfanın sağ üst köşesinde görebilmek mümkün.
Bu grafikten yararlanabilmek için de markanın bir Google Plus sayfasına sahip olması
gerekiyor. Grafiğin markalar için önemli olan bir diğer yanı ise markanın Google Plus’taki son
gönderimlerini de gösterebilmesi. Bu özellik sayesinde arama motorunu kullanarak sitenize
gelmeye çalışan kullanıcıları kolaylıkla son gelişmelerinizden haberdar edebilirsiniz.
Sign in With Google Plus
Kullanıcıların sisteminize üye olurken doldurdukları e-mail adresleri, kullanıcı adları ya da
telefon numaraları artık tarihe karışmak üzere. Kullanıcı deneyimi açısından son derece önemli
olan “x ile bağlan” sayesinde birçok kullanıcı birkaç basit adımda sisteme üye olabiliyor.
Google’ın, hizmetlerinin tamamını gmail ile entegre etmesi ve izlediği sıkı kullanıcı
politikasının meyvelerini topladığını söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemlerde Facebook ve
Twitter’ın bu konuda canı çok yanacakken, Google Plus’ın bu entegrasyon sayesinde daha
verimli olacağı aşikar.
Authorship, Google Plus sayfanızın, içerik girdiğiniz sayfa ile entegre hale getirilerek, arama
sonuçlarında fotoğrafınızın çıkmasını sağlayan bir özellik.
Google’ın Arama sonuçlarında linkin solunda çıkan fotoğraf çok küçük bir ayrıntı gibi gözükse
de kullanıcı davranışlarını incelediğimizde bu ayrıntının önemli sonuçlar doğurduğunu
görüyoruz. Binlerce benzer text sonuç arasında fotoğraflı bir sonucun daha çok tık alması kadar
doğal bir durum yok tabii ki. Tıklama oranı arttığında ise hem trafik hem de sayfanın rank’i
(puanı) artıyor. Bu da 1 taşta 3 kuş demek.
10.5. Google+ ve Pazarlama İlişkisi
Sosyal medya kanalları artık zihnimizdeki kalıpların ve engellerin ötesine geçmektedir. Bu
ilerleme, sadece bireysel anlamda değil şirketler düzeyinde de gerçekleşmektedir. Business to
Business (B2B), son zamanlarda iş hayatında sıkça karşılaşılan bir kavramdır. İngilizce bir
terim olan Business to Business (B2B), şirketler arasındaki pazarlama veya satış
uygulamalarıdır. Nihai kullanıcı veya müşteri yerine şirket, kurum veya kuruluşların diğer
şirketlere ürün ve hizmetlerini kullanmaları için satış imkanını sağlamaktadır. Wharton School
of Business Profesörü Dr. Yoram Wind, Think B2B with Google etkinliği için “Rewiring Your
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B2B Rulebook” konuşmasında; B2B için de şirketlerin zihnindeki pazarlama kalıplarını kırmak
ve satış konusunda genel yargılardan uzaklaşmaya dikkat çekmektedir. Düşünsel yapının,
gerçekliğin kurallarını zorlayarak yaratıcılık ve değer katma konusunda nasıl etkiler yarattığını
aktarmaktadır.97
Başarılı bir sosyal içerik üretimi için öncelikle içeriğin bilgilendirici, eğlendirici ve farklı
olması gerektiğini bilmelisiniz. Bilgilendirici olması için markanın uzmanlığını gösteren,
kullanışlı ipuçlarını paylaşan ve ilhâm veren içerik üretilmelidir. Eğlenceli dediğimizde ise
farklı unsurlar devreye girmektedir. Markanın samimiyetini gösteren, marka hikâyesini anlatan
ve güldüren içerikler, şirketinizin sosyal içerik paylaşımı için oldukça önemlidir. Farklılık öğesi
ise markanın karakterini gösteren, yeni ve şaşırtan içerikler oluşturmak için gereklidir. Bunların
yanında içerikleriniz karmaşıklığı basit ve anlaşılır hale getiren, trendleri takip eden, düşünmeyi
teşvik eden ve eyleme geçiren nitelikte olmalıdır. 98
Social Media Today’de yayınlanan Digital Information World kaynaklı makale ve infografikte
B2B şirketlerin Google + sayfalarını kurmak şu şekilde aktarılmaktadır. Sosyal medyanın
pazarlamada önemli olmadığı konusundaki tartışmaların artık sona erdiğini söylemek gerekir.
İş hayatındaki pazarlamacılar artık sosyal medyanın etkili bir araç olmasının yanında marka
bilinirliğini kurmak ve yeni kitlelere ulaşmak için etkin bir yöntem olduğunun farkına vardılar.
Sadece moda diye her ölçekteki işletmenin bu kanalları kullandığını da söylemeye gerek
yoktur. Google+ Business to Business Pazarlama için aşağıdaki infografik, Google Plus’a nasıl
başlanabileceğine daha yakından bakmayı sağlamaktadır.99

http://www.socialbusinesstr.com/2014/03/20/b2b-sirketler-icin-google-rehberi/ Erişim Tarihi: 07.08.2015
http://www.socialbusinesstr.com/2015/03/16/sosyal-icerik-paylasimi-hakkinda-her-sey/ Erişim Tarihi:
08.08.2015
99
http://www.digitalinformationworld.com/2014/03/guide-to-googleplus-for-b2b-marketing-infographic.html
Erişim Tarihi: 07.08.2015

97

98
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Uygulama Soruları
1) Google+ neden gereklidir?
2) Google+ üzerinden ne tür hizmetlere erişilebilmektedir?
3) Dünya üzerinden Google+ kullanım hakkında bilgi veriniz.
4) Google+ pazarlamada ne tür bir üstlenmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Google bir sosyal meda uygulaması olan Google+ hakkında detaylı bir bilgilendirme
yapıldıktan sonra, hizmetleri hakkında kapsamlı detyalara yer verilmiştir. Rakamlarla dünya ve
Türkiye üzerindeki Google+ kullanıcıları ve kullanım alışkanlıkları aktarıldıktan sonra, son
bölümde Google+’ın pazarlama ilişkisi üzerine getirdiği yeni kaznımlara yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Facebook’taki “beğen” özelliğine benzer, Google+ içinde de beğenilen sitelere ne tür
bir işlem yapılmaktadır?
a) +1
b) Like it
c) Pin it
d) +like
e) Kalp
2. Aşağıdakilerden hangisi Google+ hizmetlerinden değildir?
a) Akış
b) Çevreler
c) Video sohbet
d) Oyunlar
e) Places Nearby
3. Kullanıcıların birbirleriyle görüntülü konuşma yapabildiği özelliktir. Ayrıca görüntülü
konferans görüşmeyi destekler. Google+’ta ki Bu hizmetin adı nedir?
a) Feed
b) Stories
c) Hangouts
d) Yerel
e) Keşfedin
4. Google+ uygulaması için dünya genelinde yapılan sıralamaya bakacak olursak ilk sırada
hangisi yer almaktadır?
a) Google+
b) YouTube
c) Android
d) Google
e) ESPN
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5. Google+ uygulaması için Türkiye genelinde yapılan sıralamaya bakacak olursak ilk
sırada hangi meslek grubu yer almaktadır?
a) Kurumsal
b) Spor
c) Siyaset
d) Mizahi
e) Sanatçı
6. Google+’ta kullanıcının yaşadığı bölgelerde bulunan ve bir başka kullanıcı tarafından
eklenen lokanta, otel, mağaza gibi yerleri gösteren özelliği aldığı hizmet
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Keşfedin
b) Yerel
c)

Sayfalar

d) Konular
e) +1

7. Google+’ta

fotoğrafların, videoların ve haritada noktaların otomatik olarak

birleştirilerek yayınlanmasını sağlayan özelliğe ……………………… denir. Boşluğa
uygun gelen ifadeyi yazınız.
a) Yerel
b) Konular
c) Hangouts
d) +1
e) Stories

8. Business to Business nedir?
a) Şirketler arasındaki pazarlama veya satış uygulamalarına verilen isimdir.
b) Google+’ta fotoğraf paylaşımı için gerekli sertifikadır.
c) E-mail hesabınızı aktif etmeniz gerektiğinde başvuracağınız kimlik doğrulama
sistemine verilen addır.
d) Reklam paylaşımları ara yüzünün kısaltmasıdır.
e) Hiçbiri
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9. Sosyal içerik üretiminin Bilgilendirici olması için;…………… cümleyi uygun şekilde
tamamlayınız.
a) Farklı unsurlar devreye girmelidir.
b) Marka hikâyesini anlatan ve güldüren içerikler olmalıdır.
c) Yeni ve şaşırtan içerikler oluşturmak gereklidir.
d) Kullanışlı ipuçlarını paylaşan ve ilhâm veren içerik üretilmelidir.
e) Trendleri takip eden, düşünmeyi teşvik eden ve eyleme geçiren nitelikte olmalıdır.
10. Başarılı bir sosyal içerik üretimi için neler gerekli değildir?
a) Bilgilendirici olması
b) Eğlenceli olması
c) Farklılık öğesi
d) Basit ve anlaşılır
e) Periyodik olarak paylaşımın tekrar edilmesi
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11. TUMBLR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir kişisel blog uygulaması olan Tumblr’ın kısa ve başarılı öyküsü hakkında bir bilgilendirme
yapıldıktan sonra, sistem üzerinden ne tür hizmetlerin verildiği görseller yardımıyla
anlatılacaktır. Rakamlarla dünya üzerinde kullanım oranlarına yer verilerek, markaların
Tumblr’a olan nasıl bir ilgisi olduğu ortaya konacaktır. Son bölümde ise, başarılı iletişim
kampanyalarına da değinilerek, Tumblr’daki yeniliklere yer verilerek, blog geleceği
tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tumblr nedir? Onu diğer bloglardan ayıran özellikler nelerdir?
2) Tumblr üzerinde ne tür hizmetler verilmektedir ?
3) Reklam verenler açısından Tumblr etkisi nasıl gerçekleşmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Blog
Tumblr

Kazanım

Sistem üzerinde kendi kişisel
uygulaması blogunuzu oluşturarak
deneyimleriniz aktarabilir,
çeşitli ekonomik kazanımlar
sağlayabilirsiniz.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tumblr üzerinde açacağınız
hesabınız vasıtasıyla
oluşturacağınız ağ sayesinde
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Anahtar Kavramlar


Tumblr



Akış



Etiket



Metin



Alıntı



Bağlantı



Ses



Video



Fotoğraf
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11.1. Tumblr, Başlarken
Sanal alemde birçok blog servisi bulunmaktadır. Blogger, Wordpress, Blog.com gibi birçok
servise

nazaran

Tumblr

çok

daha

basit

bir

kullanıma

ve

sadeliğe

sahiptir. Tumblr.com adresinden ulaşarak, basit bir şekilde üye olabileceğiniz blog servisi,
2007’de New York’ta küçük bir şirket olarak David Karp tarafından kurulmuştur. Kuruluş
aşamasında 12 dilde kullanımı mevcut olan Tumblr’ın yalnızca 170 çalışanı vardı.
İnternetteki geleneksel blog (günlük) sistemine, kattığı yeni nesil uygulamalar ve sosyal medya
tabanlı içerikle yeni bir form vermeyi başaran ve bu sayede milyonlarca kullanıcıyı hızla
kendisine çekmiştir. Tumbrl’un kurucusu Karp’ın en büyük başarısı kişisel blog alanında basit
ve bedava bir söylemle kullanıcının karşısına çıkması ve rakiplerine kıyasla günümüzün
popüler sosyal paylaşım ağlarıyla tam bir uyum içinde çalışıyor olmasıdır.
İnternette “Milyonlarca insan yaptığı, bulduğu, sevdiği, düşündüğü veya oluşturduğu şeyleri
paylaşıyor” sloganıyla iş yapan Tumblr’da bir kullanıcı ayda ortalama 14 orijinal gönderi ve 3
yeniden bloglama yapıyor. Bu gönderilerin yarısı fotoğraflardan oluşuyor. Diğer yarısı ise
metin, bağlantı, alıntı, müzik ve videolar olarak sıralanıyor. Tumblr gönderilerinde yer alan
“yeniden blogla” tuşu, tek tık ile bir gönderinin binlerce blog arasında hızla yayılmasını
sağlamaktadır.
İlgi alanlarınız ile ilgili resim, video, yazı, bağlantı paylaşabildiğiniz gibi, ses videoları da
yükleyebilir, arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

Tumblr'ın benzer türdeki diğer sitelerinden farkı, popüler sosyal paylaşım siteleriyle tam bir
uyum içinde çalışıyor olmasıdır. Beş yıllık süre boyunca reklamsız hizmet veren Tumblr'ın gelir
kaynağının büyük kısmını özel temaların satışından alınan paylar ve gönderilerini öne çıkarmak
isteyen kullanıcıların ödediği bir dolarlık ücret oluşturuyordu. Site ilk büyük reklam
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kampanyasını

anlaştığı

spor

giyim

şirketi Adidas ile

yapmıştır.

Tumblr, 20

Mayıs 2013 tarihinde Yahoo! tarafından yaklaşık 1.1 milyar dolara satın alınmıştır.
Diğer blog servislerine göre çok daha basit bir kullanımı vardır. Sosyal medya platformlarında
olduğu gibi aradığınız konuları etiket (hashtag) kullanımı ile sınırlandırabiliyorsunuz ve ilgi
alanlarınıza uygun bloglara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ücretli ve ücretsiz olan temaları ile
blogunuzu istediğiniz kimliğe büründürebilirsiniz. Mobil uygulamaları için çıkarttığı
güncellemeler ile gün geçtikçe çok daha kolay bir kullanım deneyimini sunan Tumblr,
günlüğünüzün yerini alma konusunda iddialı. Mobil uygulamaları sayesinde Tumblr hesabınızı
her zaman yanınızda aktif olarak kullanabilirsiniz. Çıkmış olduğunu bir gezi sırasında
dikkatinizi çeken bir olayı anında fotoğraflayabilir ve blogunuzda kısaca bir şeyler karalayarak
anı ölümsüzleştirebilirsiniz. Aynı zamanda hobilerinizi Tumblr hesabınız aracılığıyla
paylaşabilir ve size benzer hobileri olan insanlarla tanışarak fikir alışverişi yapabilirsiniz. 100
Kısaca Tumblr’ın özelikleri şunlardır;101


İnternette kişisel blog (günlük) açılmasını sağlayan bir platformdur.



Ücretsiz olarak, kullanıcı adı ve şifre yoluyla üye olunarak bir hesap açılmaktadır.
Ardından kullanıcı sitesine bir isim vererek internette ‘blog’unu yayınlamaya
başlamaktadır.



Siteye kullanıcı istediği ismi verebilir. Örneğin kullanıcı “yemek” adlı bir blog açmak
isterse, ve bu isim herhangi biri tarafından alınmamış ise, ‘yemek.tumblr.com’
adresinde internette bir blog açabilir.



Bunun ardından kullanıcı kendisine bir tema seçerek ‘blog’una içerik girişi
yapabilmektedir.



Burada da giriş işlemi oldukça basittir. Bilgisayarda yer alan bir metin, fotoğraf, video,
link, ses kaydı blog sistemine hızlı bir şekilde yüklenebilmektedir.



Gönderilen Tweet’ler, Facebook’ta paylaşılan içerikler, herhangi bir chat programında
yazılan metinleri birkaç saniye içinde bu sistemde blog ağında yayına almak mümkün
olmaktadır.



Bu sayede sosyal medya aktif bir kullanıcı tüm arkadaş gruplarını tek platformda
toplayabilmektedir.

http://altaybilgin.blogspot.com.tr/2014/02/tumblr-nedir-ne-ise-yarar-nasl-kullanlr.html Erişim Tarihi:
08.07.2015
101
http://reklamalemi.tumblr.com/post/9831312640/internetin-yeni-g%C3%BCnl%C3%BCk-fenomeni-tumblrnedir-ne Erişim Tarihi: 07.08.2015
100
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İngilizce olarak işe başlayan Tumblr.com’un şu anda desteklediği diller arasında Türkçe
de bulunmaktadır.



Kullanıcılar Tumblr’da açtığı siteyi sadece bilgisayardan değil akıllı telefon ve tabletler
gibi cihazlardan da yönetip, içerik girişi yapabilmektedir.

Bir tür micro blog sistemi olan Tumblr’a katılmak için http://www.tumblr.com adresine
tıklayarak açılan ekranda sizden istenilen bilgileri girmeniz yeterlidir.

Daha sonra mail adresinize bir aktivasyon maili geliyor ve onay verdikten sonra artık Tumblr
dünyasındasınız.
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Üyelik işlemini gerçekleştirdikten sonra geriye kalan size ait bilgileri güncelleyebilir ya da
olduğu gibi bırakabilirsiniz. Blogunuza kişisel bilgilerinizin yanı sıra video, resim, görseller,
yazı, chat ve link ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz videolar internet sitelerine ait olabilir ya da
kendi bilgisayarınızdan upload işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Siteyi kendinize göre
düzenleyebilirsiniz özgün temalar oluşturabilir ya da hazır temaları kullanabilirsiniz. Tumblr
hazırladığı çeşitli görsellerde kendini şu şekilde ifade etmektedir;102

102

https://www.tumblr.com/ Erişim Tarihi: 08.07.2015
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11.2. Tumblr Hizmetleri
Blogunuzu oluşturduktan sonra isterseniz, Tumblr’da neler paylaşabileceğinize ve ne tür
hizmetler olduğuna bakalım. İlk etapta Ekibin Seçtikleri sekmesiyle, yeni başlayanlar için
çeşitli alternatifleri burada bulmak mümkündür. İlgi alanınıza uygun olan blogları ve
paylaşımları buradan belirleyerek takip listenize ekleyebilirsiniz.

İkinci sırada ise Metin sekmesi bulunmakta, burada hem sizin, hem takip ettiğiniz kişilerin,
hem de platform üzerinde diğer kullanıcıların girmiş oldukları entryleri görmeniz mümkündür.
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Fotoğraflar sekmesinde, bloğunuza ilgi alanlarınız doğrultusunda eklediğiniz fotoğrafları
görüntüleyebilir, hashtaglar vasıtasıyla benzer türde paylaşımları buradan da takip edebilir ve
sizde paylaşabilirsiniz.

Gif sekmesinde ise çeşitli konularda paylaşılan gif uygulamaları görmek ve paylaşmak
mümkündür. Bunu yanı sıra paylaşan kişileri de takip edebilirsiniz.
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Alıntılar sekmesinde ise aşağıdaki görselde görebileceğiniz şekilde, çeşitli alıntı yazıları
bulmanız mümkündür.

Bağlantılar sekmesinde, internet ortamından çeşitli bağlantıları görüntüleyebilir, sizde bu
bağlantıları paylaşabilir ve yeni bağlantılar ekleyebilirsiniz.
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Sohbet sekmesi aracılığıyla ise diğer kullanıcılar ile ilgi alanlarınızdaki konular hakkında
sohbet edebilir, bu yazışmaları bu alanda paylaşabilirsiniz.

Ses sekmesinde, çeşitli sesli klipler ve sosyal medya ortamından çeşitli ses tabanlı uygulamaları
paylaşabilmeniz mümkündür. Bununla birlikte kendi bilgisayarınızdan bir ses kaydı
yükleyebilir ve bunu takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.
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Video sekmesinde de hem bilgisayarınızdan kendi videolarınızı yükleyebilir hem de çeşitli
video paylaşım sitelerinde yer alan videoları takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

Sorular sekmesinde takipçilerinize ve Tumblr platformunda yer alan diğer kullanıcıları çeşitli
sorular yöneltebilir ve verilen cevapları kendi kişisel bloğunuzda da paylaşabilirsiniz.
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11.3. Rakamlarla Tumblr

Mayıs 2011’den, Haziran 2018’e evrilen süreçte bakacak olursak, Tumblr’ın yakaldığı büyüme
ivmesini görmek kaçınılmaz.
We Are Social tarafından hazırlanan 2018 raporuna göre Tumblr 794 milyon kullanıcıya
sahip. 2017 istatistiklerine bakıldığında, Twitter kullanıcı sayısı 328 milyon, Tumblr ise 357
milyondu. İki platform kullanıcı sayıları arasındaki fark bir yıl içerisinde açılırken, Tumblr'ın
Twitter'ı geride bıraktığı görülmektedir.103

103

https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/03/19/dunyada-3-milyar-190-bin-kisi-sosyal-medya-kullaniyor
Erişim tarihi 03.08.2018
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Trafik artırmak ve daha fazla bir kitleye ulaşmak için sosyal medya pazarlama son zamanlarda
markaların en sık başvurdukları yöntemlerden biri haline geldi. Birçok farklı sosyal medya
kanalının olması da markaların farklı içerikler ve stratejiler belirleyerek bu platformlardan en
iyi geri dönüşü almaya çalışıyorlar.
Tumblr’ı markalar için önemli kılan bir diğer özellik ise buradaki kitlenin %50’sinin 25 yaş
altında olması ve kullanıcıların %53,5’nin kadın olması diyebiliriz. Yani yaş olarak
bakıldığında Tumblr özellikle Y ve Z kuşağına hitap ediyor ve 2025 yılında çalışan nüfusun
%70’ini Y kuşağının oluşturacak olması da markaların bu platforma önem vermesini
gerektiriyor.
Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki, büyük markaların yaklaşık üçte biri Tumblr’ı etkin bir
şekilde kullanıyor. Bu markaların %42’lik bir bölümü haftada en az üç kez Tumblr’da paylaşım
yapıyor ve %19’luk bir bölüm haftada en az 10 kez paylaşım yapıyor.
Tumblr’ın en etkili yönlerinden biri de kullanıcılar, markaların yaptıkları paylaşımları 1 ay
sonra

dahi

tekrar

görebiliyor

ve

etkileşime

girebiliyor.

Bu

yüzden

de

Tumblr, Facebook ve Twitter’ın anlık ve daha kısa süreli etkileşimlerinin aksine daha uzun
vade de ileti etkileşimi sağlayabiliyor.
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Tumblr’ın bir diğer avantajı ise SEO tarafından oluyor. Markalar Tumblr kullanarak SEO için
çalışmalar yapabilirler. Tabii ki burada bir uyarı yapmak gerekiyor, SEO için faydalı olacak
diye Tumblr’da “sitemizi ziyaret edin” tarzı, tamamen kullanıcıları alışverişe ya da başka bir
sayfaya yönlendiremeye çalışıp, içeriklerinizi spam’e dönüştürmeyin.
Kullanıcılar içeriklerinizi beğendikleri için paylaşacakları için, onların beğeneceği ve etkileşim
sağlayacak içerikler hazırlamaya özen göstermekte yarar var.
Tumblr üzerindeki linkler birçok sosyal platformun aksine DoFollow özelliğine sahip.
DoFollow ile bir siteye link verildiğinde arama motorları bu linki kendi sitenizle bağdaştırarak
taramaya yapmaya başlıyor ve böylelikle arama motorundaki PageRank yükselmiş oluyor.
PageRank’in yükselmesi de sitenin arama sonuçlarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyor.
Bunun yanı sıra Tumblr üzerinde Twitter da olduğu iletileri tekrar kendi bloğunuz üzerinde
paylaşabiliyorsunuz. Reblogging adı verilen bu özellik sayesinde markanızın içerikleri her
paylaşıldığında bir dofollow backlink’i oluşturmuş oluyor. Yani 100 kez bir içerik
paylaşıldığında 100 farklı backlink alınmış oluyor.
Daha da kapsamlı bir backlink çalışması için bu iletinin içine bir link yerleştirebilir ve hem
Tumblr sayfanız hem de iletideki linkin olduğu sayfa tekrar paylaşımlarla backlink alarak
PageRank’ini güçlendirebilir.
Arama motorlarından PageRank’e etki eden bir diğer sosyal platform da Google+. Pinterest de
bu özelliği yakın zamanda kullanmaya başladı. Fakat aktif kullanım olarak bakıldığında Tumblr
bu iki sosyal ağında önüne geçiyor.
İçeriklerinizi paylaşırken, öne çıkan anahtar kelimelerle iletilerinizi paylaşabilirsiniz.
Böylelikle o anahtar kelimelerin aramasını yapan kullanıcılar sizin içeriklerinizle karşılaşabilir.
Tumblr üzerinde hashtag kullanarak bu etiketleri ekleyebiliyorsunuz. Son dönemler de
Facebook’un da kullanmaya başladığı bu özellik kimileri tarafından çok sevilmese de Tumblr
gibi platformlarda daha iyi çalışıyor.
Yine burada bir uyarı yapmamız gerekiyor. Kullanıcıların tepkisini çekmemek için her kelimeyi
hashtag ile kullanmamak lazım. Önemli anahtar kelimelerde 2-3 tane seçerek bunları
etiketlemek daha iyi bir görüntü sunacaktır. Çok fazla hashtag kullanımı karşı tarafta spam
etkisi yaratabilir.
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Markalar çeşitli kampanya dönemlerinde Tumblr’ı mikrosite olarak kullabilirler. Bu sayede bu
mecrada yapılan paylaşımlar DoFollow’lar ile backlink toplarken, aynı zamanda mikrosite
üzerinden markanın sitesi üzerine de yönlendirmeler yapılabilir. Böylelikle arama
motorlarından PageRank de artmış olacak.
Mikrositelerin WordPress gibi bloglar üzerinden yapılmasındansa Tumblr gibi hali hazırda çok
büyük sosyal ağ üzerinden yapılması bu mikrositenin daha kolay bir şekilde büyük kitlelere
ulaşmasını sağlayacak. Kullanıcılar site üzerinde içerik aramak için yaptıkları aramalarda
mikrositenize ulaşabilir ve etkileşime girebilirler.
Tumblr’daki alan adı da kolaylıkla değiştirilebildiği için mikrositenizi kurarken, istediğiniz bir
alan adına ya da kendi siteniz üzerinden bir subdomain’e yönlendirebilirsiniz. Böylelikle
mikrositeniz tumblr.com adresiyle görünmeyecektir.
11.4. Markalar ve Tumblr
Gif’in başkenti olan Tumblr, kendine has kullanıcıları ile dikkat çekiyor. Hareketli fotoğraf
olarak tanımlayabileceğimiz Gif uzantılı paylaşımların yoğun olduğu, Fotoğraf, video ve alıntı
sözlerin sıklıkla paylaşıldığı Tumblr’da markalar da pazarlama faaliyetlerini etkin bir şekilde
yürütmektedir. Özellikle moda markalarının ilgisinin yoğun olduğu Tumblr’ı kullanan markalar
arasında IBM, Universal Music, Gap, Adidas, Topshop, Etsy, Yahoo bulunmaktadır.
Markaların artan iletişim kanallarına rağmen hedef kitlesinin bulunduğu her mecrada kendini
hatırlatması etkileşim içerisinde olması önemlidir. Tumblr’ın kullanıcı kitlesinin 18-25 ve 2534 yaş aralığı olduğunu düşündüğümüzde hedef kitlesine uygun içerik oluşturan markaların
kullanıcı etkileşimini kolayca yakalayabilirler. Tumblr’da aktif olarak paylaşımlarda bulunan,
yarışmalar düzenleyen markalar arasından 7 markayı birlikte incelediğimizde şu sonuçlar
ortaya çıkmıştır.104
1. Adidas; Adidas 2012 Dünya Kupası için açtığı mikro site adidas football ile maçlardan
fotoğraf ve video paylaşımlarında bulunarak özellikle genç erkek kullanıcılarla etkileşimini
artırdı. Futbolcu isimleri ve etiketler kullanılarak gönderilen içeriklerle ilgisi olan kişilere
ulaşan Adidas Football mikro sitesinin tanıtımını da Tumblr üzerinden yaptı ve sosyal ağın ilk
reklam verenleri arasında yer aldı.

104

http://webrazzi.com/2013/09/08/markalar-tumblri-nasil-kullaniyor/ Erişim Tarihi: 07.08.2015
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Tumblr’ı çok seven Adidas’ın iki blog’u daha bulunuyor. Neo ve Original markalarının
tanıtımında Tumblr’ı da kullanan marka özellikle Neo‘da hareketli içeriklerle dikkat çekiyor.
Adidas Original‘in Tumblr mikro blogu kullanıcıdan gelen içeriklere de yer veren marka,
Tumblr’ın en fazla paylaşınları arasında olan hareketli fotoğraflar burada da vazgeçilmezleri
arasındadır.
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2. IBM; Son tüketiciye hitap eden ürünleri olan donanım segmentini Lenovo’ya satarak B2B
yazılıma odaklanan IBM’in Tumblr blogu da hitap ettiği kesimle örtüştüğünü söylemek
mümkün. İnfografiklerin sıklıkla paylaşıldığı IBM’in Smart Planet blogunda bilgi içerikli video
ve yazılar paylaşılarak etkileşim alıyorlar.

3.

Sosyal

Gap;

medyada

olmadığı yeri

bulamadığım

marka, sadece

burada

olalım

da

mantığından

ziyade

bulunduğu

kullanıyor. Gap Tumblr’da

yerleri

yarışmalar

düzenleyerek,

yeni

ürünlerini

aktif

tanıtmakta,

kullanıcılardan gelen içerikleri yayınlamaktadır.
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4. Universal Music Group; Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden birisi olan Universal
Music Group Tumblr’da yapımcısı olduğu sanatçıların şarkılarını, röportajlarını ve
fotoğraflarını paylaşmaktadır.
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5. Topshop; Moda markalarının aktif olarak paylaşımlarda bulunduğu Tumblr’da Topshop,
ürünlerini giyen kullanıcılardan derlenen fotoğraflarla katalog oluşturmuştur. Tumblr servisleri
arasında bulunan soru ve cevap bölümüyle kullanıcılarla etkileşimi artıran marka moda haftaları
kategorilerinin de aralarında bulunduğu 20’den fazla kategoride içerik sunmaktadır.

6. Etsy; El yapımı ürünlerin pazar yeri olan popüler e-ticaret sitelerinden Etsy’de, Tumblr’da.
Kendi web sitesinde el yapımı işlerle özellikle kadınlara hitap eden Etsy, Tumblr’da da takı,
aksesuar ürün fotoğrafları paylaşımlarında bulunmaktadır.
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7. Yahoo; Tumblr’ı 1.1 milyar’a satın alan Yahoo haberi hareketli resim olarak duyurmuştu. O
günden itibaren aktif olarak paylaşımlarda bulunan Yahoo, E-posta ve Flickr’ın da aralarında
bulunduğu servisler için ayrı ayrı mikro bloglar açarak Tumblr’ı aktif olarak kullanmaya
başlamıştır.

11.5. Tumblr ve Pazarlama İlişkisi
Tumblr üzerinden para kazanmak için ihtiyacınız olan; Adsense hesabı, Tumblr hesabı Aktif
bir blog.
Tumblr’da reklamları çeşitli bölgelere yerleştirebilirsiniz. Ana bloğunuzdaki herhangi bir
noktayı baz alan bir bölge olabilir, logonuzun altı olabilir, her bir güncellemenin altı veya üstü
olabilir, dilerseniz de her tekil Tumblr sayfasında istediğiniz bir nokta olabilir.
Tumblr gibi bir alanda pazarlama yapmak önemli çünkü veriler üzerinden anlatacak olursak,
Ouick Sproud’a göre Tumblr trafiği her yıl % 74 oranında artmakta ve ayık olarak da 500
milyondan fazla ziyaretçisi mevcut. Yani özellikle genç kitleleri kendi markamıza çekmek
istiyorsak bu mecra bizim için çok faydalı olabilir. Ayrıca markalara yönelik sosyal duygular
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kategorisinde 1. Sırada yer almakta ve Yahoo’nun bir parçası olduğu için Tumblr sponsorlu
postlar kullanıldığında 800 milyon ziyaretçiye ulaşma imkanı var.
İlk olarak şu soruları cevaplamakta fayda var;
•

Bloğu oluşturma sebebiniz ve hedef kitleniz Tumblr ile uyumlu mu?

•

Bloğun odaklandığı nokta ne olacak?

Tumblr hitap ettiği yaş grubu sebebiyle farklı alt kültürler barındıran, ironi, komedi ve günlük
dilin diğer mecralara göre daha çok kullanıldığı bir alan. Bu sebeple paylaşılan içerikler dikkat
çekici olmalı.
Tumblr’ı diğer sosyal mecralardan ayıran özellikleri şunlar; popüler bütün sosyal paylaşım
siteleriyle tam bir uyum içinde çalışması. Kullanıcı yaş sınırının 34 yaş ve altı olduğunu
düşünecek olursak; içeriklerde dikkat çekecek olan etmenlerin iyi görseller ve videolar,
müzikler, GİFler , etiketler, hashtag’ler, bağlantılar ve metinler markamız için faydalı olabilir.
Ayrıca başka kişileri ve firmaları takip etmek ve kullanıcıların ve başka blogların paylaşımlarını
Rebloglamak çok önemli. Yapılmaması gereken işlemlerse; gereğinden fazla hashtag
kullanmak, saldırgan bir üslup, haber içeriklerinin paylaşılması ve markanın diğer sosyal medya
sayfalarında paylaşılan içeriklerin aynılarının yine Tumblr bloğunda paylaşılması.
Tumblr Search sadece anahtar kelimeler değil etiketleri de aramamıza yarayan alan. Tumblr
Business’ı pazarlama alanında reklam vermek istersek kullanabiliriz. Markamızın bilgilerini
iletip bir marka strateji uzmanı ile görüşme şansımız var.
Tumblr’da unutmamamız gereken kilit nokta şu; takipçilerin çokluğu değil niteliği önemli. Bu
alanda pazarlama yapmak ve markamızı tanıtmak istiyorsak kullanıcıları çok iyi okumalı
özelliklerini iyi takip etmeli, daha çok gençlere hitap eden paylaşımlarda bulunmalıyız.
Bu mecranın farkı kullanıcılarının diğer kullanıcılarla ve markalarla daha derin bağlantılar
kurmayı tercih etmesi. Topluluğun ne demek istediğini anlayıp iyi yorumladığımızda, eğlenceli
bir marka üslubu geliştirdiğimizde diğer sosyal mecralardan daha farklı, yaratıcı içerikler ve
görseller kullandığımızda başarılı olabiliriz.
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Uygulama Soruları
1) Tumblr’ı diğer blog sitelerinden ayıran özellikler nelerdir?
2) Tumblr üzerinden sağlanan hizmetlerin sosyal medya yayıncılığına katkıları nelerdir?
3) Markaların Tumblr ile olan işkisini tartışınız.
4) Pazarlama stratejielri bağlamında Tumblr etkisini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir kişisel blog uygulaması olan Tumblr’ın kısa ve başarılı öyküsü hakkında bir bilgilendirme
yapıldıktan sonra, sistem üzerinden ne tür hizmetlerin verildiği anlatılmıştır. Rakamlarla dünya
üzerinde kullanım oranlarına yer verilerek, mrkaların Tumblr’ olan ilgi ortaya konmuştur.
Başarılı iletişim kampanyalarına da değinilen son bölümde, Tumblr’daki yeniliklere yer
verilerek blog geleceği hakkında çeşitli saptamalar yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Tumblr’da aşağıdakilerden hangisini paylaşamazsınız?
a) Metin
b) Fotoğraf
c) Alıntı
d) Data
e) Ses
2. Tumblr’ı satın alan şirket hangisidir?
a) Facebook
b) Twitter
c) Google+
d) Instagram
e) Yahoo
3. Aşağıdakilerden hangisi Tumblr’ın özeliklerinden değildir?
a) İnternette kişisel günlük açılmasını sağlayan bir platformdur.
b) Kullanıcı kendisine bir tema seçerek ‘blog’una içerik girişi yapabilmektedir.
c) Kullanıcılar Tumblr’da açtığı siteyi sadece bilgisayardan kullanabilmektedirler.
d) Gönderilen Tweet’ler, Facebook’ta paylaşılan içerikler, yayına almak mümkündür.
e) Tumblr.com’un şu anda desteklediği diller arasında Türkçe de bulunmaktadır.
4. Aşağıdakilerden hangisi Tumblr hizmetlerinden değildir?
a) Metin
b) Gif
c) Bağlantılar
d) Canlı yayın
e) Sorular
5. Dünya genelindeki verilere göre yapılan çalışmada, ………………… kullanıcı sayısı
ile Twitter’i geride bırkamıştır. Boşluğa uygun gelen ifadeyi yazınız.
a) Pinterest
b) Tumblr
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c) LinkedIn
d) Twitter
e) Instagram
6. Ocak 2018 tarihli rapora göre, dünya üzerindeki aktif kullanıcı sayısına baktığımızda,
Tumblr kaçıncı sırada yer almaktadır?
a) 4
b) 5
c) 8
d) 7
e) 2
7. Aşağıdakilerden hangisi hareketli fotoğraf olarak tanımlayabileceğimiz, Tumblr
hizmetlerinden biridir?
a) Gif
b) Tif
c) Raw
d) Targa
e) Jpeg
8. Aşağıdakilerden hangisi Tumblr üzerinden para kazanmak için ihtiyacınız olan
gerekliliklerdendir?
a) B2B
b) Reklam ID
c) Adsense hesabı
d) E-mail Verify Hesabı
e) Facebook eşleştirme hesabı
9. Bünyesinde

oluşturduğu…………………………..

ile

popüler

sanatçılarından

insanların seveceği reklamlar hazırlamalarını istemektedir. Boşluğa uygun ifadeyi
seçiniz.
a) Adsense Group
b) Network Group
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c) Design Package
d) Indesign
e) Creatrs Network

10. Aşağıdakilerden hangisi Tumblr terimlerindendir?
a) Reblog
b) Revine
c) Recreate
d) Retweet
e) Retumbl
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12. MEERKAT, PERISCOPE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mobil telefonlar aracılığıyla, internet ve gelişen wifi teknolojilerini kullanarak, bulunduğunuz
herhangi bir ortamdan canlı yayın yapma imkanı sunan sosyal medya uygulaması Meerkat konu
edinileceği bu bölümde, henüz 6 ay gibi kısa bir geçmişe sahip olmasına karşın, kullanıcıların
dikkatini çekerek, hatırı sayılır bir takipçi sayısına erişen Meerkat’in sosyal medya alanına
getirdiği canlı yaıın açılımının önemi detyalı molarak incelenecektir. Meerkat hesabının nasıl
kurulacağı ve nasıl canlı yayın yapılacağının görseller aracılığıyla detaylı bi biçimde ele
alınacaktır. Mobil telefon üzerinden canlı yayın yapma imkanı tanıyan bir diğer sosyal medya
uygulaması olan Periscope hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılarak, ikinci bölümde
Meerkat ve Periscope’un araklarındaki reakbete değinilerek avantaj ve dezavantajları
tartışılacaktır. Asıl sorunun hangisinin daha iyi olduğundan ziyade, sosyal medya alanına
getirdikleri canlı yayın yapabilme özelliği ile diğer sosyal medya ugulayıcılarını nasıl
etkileyecekleridir. Bu bölümde bu sorulara yanıt verilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Meerkat fikri nasıl doğmuştur?
2) Telefon üzerinden canlı yayın fikrinin sosyal medya alanına getirdiği yenilikler
nelerdir?
3) etkinliklerin telefon üzerinden canlı yayını ile ilgili yaşanacak sıkıntılar neler olabilir?
4) Meerkat Mi Periscope mu hangisi daha etkilidir?
5) Diğer sosyal medya uygulayıcıları da kendi uygulamalarından canlı yayın seçeneğine
yer vermeli midir?
6) Kontrolsüz bir şekilde yapılan canlı yayınlar ne tür yasal sorunları da beraberinde
getirebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Telefon üzerinden canlı Toplumsal olayların reaksiyon
yayın yapımına imkan alması gibi konularda Haber
sağlayan Meerkat
akışı ve hıza önemli bir katkı
sağlayacaktır.

Periscope

Mobil araçlar üzerinden canlı
yayın yapabilme imkanı

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Herhangi bir ekipmana ihtiyaç
duymadan sadece interenet ve
mobil telefonunuz aracılığyla
canlı yayın yapabileceksiniz.

Uygulama katif olarak
kullanılmalıdır.
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Anahtar Kavramlar


Meerkat



Broadcast



Canlı yayın



Wifi



Periscope



Canlı yayın
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12.1. Telefondan Canlı Yayın
Telefon üzerinden canlı yayın yapmak her geçen gün popülerliğini arttırmaktadır. Dünyadaki
gelişime paralel Türkiye’de de Cem Yılmaz, Demet Akalın, İdo, İrem Derici, Burcu
Esmersoy gibi ünlü isimler telefondan canlı yayın yapmaya başladılar. Telefondan canlı yayın
yapmanızı sağlayan hali hazırda iki popüler uygulama mevcut. Bunlar Meerkat ve Periscope.
Meerkat 2015

yılının

Şubat

ayında

hayatımıza

girdi

ve

hızlı

bir

yükseliş

yakaladı. Meerkaat, Twitter üyelik sistemini kullanmakta ve Twitter’la çok benzeyen bir yapısı
bulunmaktadır. Hal böyle olunca Twitter’da boş durmadı ve Mart ayında kendi uygulaması
olan Periscope uygulamasını geliştirdi. Sonuç olarak her iki uygulama da Twitter temellerine
dayanıyor ve kullanıcı kitlesi oldukça fazla. Ancak Periscope Twitter’ın etkisiyle son dönemde
daha popüler bir şekilde yükselişe sahip.105
12.2. Meerkat
Dileyen herkesin etrafındaki gelişmeleri olduğu anda, olduğu yerden milyonlarca izleyiciye
aktarabilmesinin mümkün hale gelmesi konusunda Twitter, genellikle kendisine pay çıkarır.
Canlı yayın Twitter’ın yıllardır en iyi olduğu konulardan birisidir. Ancak ilginç bir şekilde
Twitter, bu konuya iletişim kampanyaları dışında pek fazla eğilmemiştir. Twitter’da canlı yayın
çoğunlukla yazı ve fotoğrafla sınırlı kalmış, videonun bu alandaki potansiyelineyse neredeyse
uzun süre dokunulmamıştır. Şubat ayı sonlarında yayınlanan Meerkat ise, Twitter’daki bu
boşluğa tam oturmasıyla dikkat çeken bir uygulamadır. TwitCam ya da Livestream gibi çok
sayıda canlı yayın uygulamasının aksine türünün belki en basit örneği olan Meerkat, tek
tıkla Twitter’da canlı yayın yapmanızı mümkün kılmaktadır. Başlangıçta iPhone ve iPad için
geliştirilen uygulamayla, cihazınızın kamerasından Twitter takipçilerinize ulaşabilmekteydiniz.
Son dönemde uygulama üzerinde yapılan güncelleme ile Android telefonlar içinde uygun ahle
gelmiştir.106
Meerkat, Life On Air, Inc. tarafından geliştirilmiş ve Twitter üzerinden canlı yayın yapma
imkanı sunan ücretsiz bir uygulamadır. Meerkat basit kullanımı ve sadece canlı yayın
izleyebilme seçeneği ile popülerlik kazanmıştır. Meerkat ile yapmış olduğunuz canlı yayınlar

http://teloji.com/telefondan-canli-yayin-yapma-uygulamalari-periscope-ve-meerkat/ Erişim Tarihi:
10.08.2015
106
http://webrazzi.com/2015/03/02/meerkat-twitter-canli-yayin-uygulamasi/ Erişim Tarihi: 10.08.2015
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kaydedilmez. Başlangıçta iOS cihazlar tarafından desteklenen Meerkat 25 Mayıs itibari
ile Android cihazlar tarafından da desteklenmeye başlamıştır.
Meerkat

uygulamasını iPhone, iPad, iPod

Touch ve Android cihazlarınızla

kullanabilirsiniz. Meerkat iOS uygulaması iOS 8 ve üstü versiyon gerektirmektedir. Yani
iPhone 4 ve üstü cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Android cihazlarda ise Meerkat kullanmak
için android 4.3 ve üstü versiyon gerekmektedir. Meerkat canlı yayınlarını bilgisayarınızdan da
izleyebilirsiniz.

Twitter’da

paylaşılan

bir

Meerkat

canlı

yayınına

tıkladığınız

zaman http://meerkatapp.co sitesi üzerinden canlı yayın sayfasına yönlendirilirsiniz. Twitter
hesabınızla giriş yaparak canlı yayınları izleyebilirsiniz.107
Meerkat kullanmak için öncelikle bir Twitter hesabına sahip olmanız gerekmektedir. Twitter
hesabınız yoksa telefon numaranız ile de sisteme dahil olabilirsiniz. Meerkat uygulamasını
çalıştırın. Gelen ekranda “Log in With Twitter” (Twitter ile Bağlan) butonuna dokunun.

107

http://teloji.com/meerkat-nedir-nasil-kullanilir/ Erişim Tarihi: 08.08.2015
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Twitter hesabınızla Meerkat’a giriş yaptığınızda uygulama ana ekranında, Schedule yani planla
ya da Stream yani yayınla olmak üzere iki seçenek sizi karşılamaktadır. Eğer canlı yayınınızı
hemen değil, 24 saatlik bir zaman dilimi içinde başlatmayı planlıyorsanız, ilk seçeneği
izliyorsunuz. Mesela 4 saat sonra başlayacağınız canlı yayınınızı önceden Twitter
takipçilerinizle paylaşabilir ve 4 saat sonra canlı yayına başlayabilirsiniz. Stream’e
dokunduğunuz anda Meerkat, verdiğiniz başlıkla birlikte canlı yayın linkini otomatikman
Twitter hesabınızdan paylaşmaktadır. Canlı yayına başladığınızda Meerkat kullanıcısı olan
Twitter takipçilerinize de bildirim gidiyor. Canlı yayın sırasında takipçileriniz size geri dönüş
yapabiliyor. İzleyiciler izledikleri bir canlı yayını kendi takipçileriyle paylaşabilmektedir.
Meerkat ile canlı yayın yapanları PC üzerinden de izleyebilirsiniz. Twitter hesaplarından
paylaşılan canlı yayına tıklarsanız http://meerkatapp.co sitesi üzerinden canlı yayına
katılırsınız.108

108

http://webrazzi.com/2015/03/02/meerkat-twitter-canli-yayin-uygulamasi/ Erişim Tarihi: 10.08.2015
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Meerkat başlangıç ekranında “Live Now” kısmında canlı
yayınları, “Up Coming” bölümünde ise başlayacak olan
canlı yayınları görebilirsiniz. Canlı yayınları izlemek için
canlı yayına dokunmanız yeterlidir. Canlı yayını izlerken
mesaj gönderebilir, Like (Beğenme) yapabilir ve
Restream

ile

canlı

yayını

twitter

paylaşabilirsiniz. Meerkat’da canlı

hesabınızda

yayın

yapmak

için Stream butonuna dokunmanız yeterlidir.

Meerkat’da daha çok kullanıcı tarafından izlenmek
için Leaderboard sistemi bulunmaktadır. Meerkat her
kullanıcıya

Leaderboard

puanı

vermektedir.

Leaderboad’da yer almak için canlı yayınlarınızın fazla
izlenmesi gerekmektedir. Meerkat Leaderboard’da yer
almak için sağlam bir twitter takipçi sayınız olması ve
canlı yayınlarınızın reStream edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca

canlı

yayınınıza

isim

verirken

sonunda #meerkat tagını kullanmaya özen gösterin.109

109

http://teloji.com/meerkat-nedir-nasil-kullanilir/ Erişim Tarihi: 08.08.2015
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Daha ilk ayını doldurmadan, 110 bini mobilden ve 50 bini web’den olmak üzere toplam 160
bin kullanıcıya ulaşan Meerkat, SXSW 2015’te yatırımcıların da gözdesi oldu. (Uygulamanın
üçüncü haftasında 120 bin kullanıcıya sahip olduğu düşünüldüğünde oldukça hızlı büyümeyi
ve önemli kurumlardan şöhretlere kadar kritik kitlelere ulaşmayı başardığı bir gerçek).
Birden fazla fonun Meerkat’e yatırım yapmak için sırada olduğu ve şirketin bu görüşmelere
Greylock Partners ile devam ettiği haberleri de çok kısa süre önce basında yer almıştı.
TechCrunch’ın bu söylentileri doğrular nitelikteki haberinde farklı kaynaklar, Meerkat’i
yatırım öncesi değerlemesinin 52 milyon dolar olduğunu belirtiyorlar. Meerkat’in aldığı
yatırımın ikinci tur (seri B) olmasının nedeniyse kurucu şirketi Life on Air‘in geçtiğimiz Ocak
ayında 3,5 milyon dolarlık birinci tur yatırım almış olması. Meerkat, İsrail merkezli Life on
Air’in ilk canlı yayın denemesi değil. Girişim, 2013 yılında yakın arkadaşlarınıza canlı yayın
yapmanızı sağlayan ve davetiye ile açılan Air uygulamasını yayınlamış, uygulama kısa sürede
viral hale gelse de bir süre sonra etkisini kaybetmiş ve kapatılmıştı.
Girişimin bu deneyimi gerek zamanlama gerek odak açısından Meerkat ile bir adım ile
götürdüğü bir gerçek. Yakın zamana kadar Twitter’ın ağında büyümenin keyfini çıkaran
Meerkat, şirketin erişimini kesmesiyle birlikte kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmıştı.
İlk etapta, uygulamasına arama özelliği ekleyen Meerkat, kısa süre içinde de
kullanıcıların web’den birbirlerini kolayca takip etmesini sağlamaya başladı. Bunun için
kullanıcıların meerkatapp.co/kullanıcı adı adresine gitmesi yeterli.
Mart sonunda kurucusu Ben Rubin, Meerkat üzerinden yaptığı canlı yayınında 14 milyon
dolar yatırım aldıklarını belirtti. Meerkat’in ikinci yatırım turuna, Jared Leto, David Tisch ve
YouTube kurucu ortağı Chad Hurley ile birlikte Sound Ventures, Vayner/RSE, Comcast
Ventures, Sherpa, Slow Ventures, Soma Capital, Universal Music Group, Raine Ventures,
Broadway Video Ventures, WME, CAA Ventures ve UTA katıldı.110
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12.3. Periscope
TechCrunch Editörü Alexia Tsotsis ile konuşan Periscope’un İranlı kurucu ortağı Kayvon
Beykpour, 2013 yılında Gezi Eylemleri sırasında İstanbul’a geldiğini ve tanık olduklarını
telefonundan tüm dünyanın görmesini sağlayacak bir yol olması gerektiğini düşündüğünü
söylemektedir. Bir yıl sonra Twitter kurucu ortağı Jack Dorsey’nin de katıldığı Ferguson
eylemleri sırasında Dorsey ile yolları kesişen Beykpour, 2014 yılında Joseph Bernstein ile
birlikte Periscope’u kurar. Nisan 2014’te Founder Collective, Google Ventures, Maveron,
Menlo Ventures, Bessemer, Sam Shank, Scott Belsky, Stanford ve StartX’ten 1,5 milyon
dolarlık tohum yatırımı alırlar. Beykpour Kasım 2014’te Twitter CEO’su Dick Costolo ile
tanışır ve uygulama Ocak 2015’te, bazı kaynaklara göre yaklaşık 100 milyon dolara Twitter’a
satılmıştır.111
Twitter hesabınızla giriş yaptığınız uygulama, Twitter’ın social graph‘ini kullanıyor yani
takipçi bilgileriniz otomatikman uygulamaya aktarılıyor. Periscope kullanıcı dostu arayüzüyle
sizi birkaç yönlendirmeyle canlı yayına hazırlıyor.

111
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Canlı

yayınlarınız

otomatikman

tweet’lenmiyor

ve

dilerseniz

özel

yayınlar

oluşturabiliyorsunuz. Yani canlı yayına yalnızca seçtiğiniz takipçileriniz davet ederek onlarla
etkileşimde kalıyorsunuz. Periscope, canlı yayınlarınızı dilerseniz kaydetmenize izin veriyor.
Ayarlar bölümünde, yayınları otomatik olarak kaydeti seçtiğinizde yayınlarınız telefonunuzda
fotoğraf /video albümleriniz içinde saklanıyor.

Bir canlı yayın izlerken, yorum yaparak katılabiliyor ya da beğenme işareti olarak ekrana
dokunarak kalp gönderiyorsunuz. Kalpler canlı yayını izleyenler tarafından da görülüyor. Bu,
yeni başlayanlarını cesaretlendirirken, Periscope’un canlı yayınlarının karakteristik olarak
algılanmasına yardımcı olacak bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Periscope’un birçok özelliği bulunmakta. Periscope’u daha iyi ve etkili kullanabilmeniz için
bazı yöntemler mevcut. Bunları kısaca toparlayacak olursak;112


Periscope, temel olarak bir canlı yayın uygulaması. Ancak bu uygulama tıpkı sosyal
ağlarda olduğu gibi farklı kullanıcıların paylaşımlarına ulaşılabilmesini sağlıyor. Bunun
için Periscope’un ana ekranındaki paylaşımlara bakmak gerekli. ABD’den Çin’e kadar
birçok ülkedeki kullanıcıları canlı yayınlarını burada izleyebilirsiniz.



Arkadaşlarınızın canlı yayınlarını ise ana ekranın biraz altına inerek takip edebilirsiniz.
Burada yer alan canlı yayınlar, bulunduğunuz konuma göre veya ilgi alanlarınıza göre
belirleniyor. Örneğin, İstanbul’da yaşıyorsanız İstanbul’dan paylaşımlar bu listede yer
alıyor. Veya Twitter’daki ilgi alanlarınız daha çok magazin haberleri üzerine ise
Periscope size magazin ile ilgili canlı yayınları gösteriyor.



Müsait olmadığınızdan dolayı açamadığınız bir canlı yayını müsait olduğunuz da
Periscope uygulamasını açarak kullanıcıların paylaştığı videoları izleyebilirsiniz. Hatta
anlık olarak o videoyu kimin izlediği veya kimin beğendiğini de görebilirsiniz.



Periscope’ta canlı yayın yapabilmek için ekranın ortasındaki tuşuna basmak yeterli. Bu
tuşa bastıktan sonra ise Twitter’a benzer bir ekran geliyor. Öncelikli olarak canlı

112
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yayınınızın konusunu buraya yazabilirsiniz. Ancak Twitter’da olduğu gibi hashtag
kullanmayı unutmayın. Daha fazla kullanıcının canlı yayınınızı izlemesi için ise
Twitter’da paylaşma tuşuna basın.


Periscope uygulamasında canlı yayına başladığınızda otomatik olarak arka kamera
açılıyor. Ekrana iki kez dokununca Periscope, ön kameraya geçiyor ve böylece
izleyicilerinize daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Yeniden arka kameraya geçmek isteseniz
ise ekrana iki kez dokunmanız yeterli.



Instagram’daki beğeni göstergesi ‘kalp’ Periscope’ta da var. Canlı yayını izliyorsunuz
ve çok beğendiniz. Hemen ekrana dokunun ve size özel bir renk ile canlı yayını yapana
bir kalp gönderin. Bu kalplerin bir puanlama sistemi var. Kalbi çok olan kullanıcılar,
arkadaşları arasında daha yüksel bir puanlamaya sahip oluyor. Bu rakamı da profil
sayfanızdan görebilirsiniz.



Periscope’ta

canlı

yayını

herkese açık

yapmak zorunda değilsiniz. Canlı

yayınlarınızı kişiye veya gruplara özel yapabilirsiniz. Canlı yayın ekranına geldiğinizde
yayını başlatmadan önce kilit simgesine basın. Bu tuşa bastıktan sonra ise karşınıza isim
listesi gelecek. Burada canlı yayın yapmak istediğiniz kişileri seçip, özel canlı yayınınız
yapabilirsiniz.


Periscope uygulaması canlı yayın uygulaması olduğu için doğal olarak çok fazla
internet verisi harcıyor. Bu yüzden canlı yayınlarınızı Wi-Fi üzerinden veya kısa olarak
yapmaya çalışın.



Canlı yayın bittikten sonra ise otomatik olarak videolar hesabınızı yükleniyor. Bunuda
ekran bir kez dokunarak iptal edebilirsiniz. Canlı yayın bittikten sonra Periscope,
çektiğiniz görüntüleri akıllı telefon galerisine kaydetmenize olanak sağlıyor. Bunun için
canlı yayın bittikten sonra ‘fotoğraf galerisine kaydet’ tuşuna basmanız yeterli. Daha
sonra yaptığınız canlı yayınları tekrar tekrar izleyebilirsiniz.
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12.4. Meerkat Mi, Periscope Mu?
Şubat ayında hayatımıza giren Meerkat, gerek kısa sürede yakaladığı popülerlik gerekse 50
milyon dolara yaklaşan değerlemesiyle son dönemin en çok konuşulan internet girişimlerinden
birisi olmuştu. Özellikle Silikon Vadisi civarında şiddetli fırtınalar estiren Meerkat; hem
Twitter üzerine kurulu olan üyelik mekanizması hem de Twitter’la benzerlik taşıyan vizyonuyla
adından söz ettirirken Twitter da geç kalmamış ve Periscope‘u Mart ayı sonunda tanıtmıştır.

Yayına girdiği dönemde Meerkat’e ciddi bir fark atan Periscope’un bir süre sonra rakibiyle
benzer bir arama hacmine sahip olduğunu görmekteyiz. Twitter temelli olan bu iki ürünün
Twitter’daki arama hacimlerine baktığımızda; örneğin 6 Nisan Pazartesi günü Meerkat’in 6 bin
292, Periscope’un da 11 bin 65 ‘birim paylaşım’ aldığı göze çarpmaktadır. Gündem bazlı
dalgalanmaları saymayacak olursak kaba bir hesapla Periscope’un Meerkat’ten 2 kat daha
popüler olduğunu söyleyebiliriz. Genel paylaşım yani popülerlik kıyaslaması haricinde canlı
yayın sayısını ayırt etmek için site adreslerine göz attığımızdaysa son günlerde Periscope’un
rakibine göre yüzde 20-30 civarında daha fazla canlı yayına ev sahipliği yaptığını görüyoruz.
Bir başka deyişle Periscope, Meerkat’e nazaran 2 kat daha fazla popülerdir. Apple tarafından
satın alınan Twitter ölçümleme girişimi Topsy‘ye ait olan rakamlar, Periscope’un kısa sürede
Meerkat’in önüne geçtiğini ancak Meerkat’in de adından söz ettirmeye devam ettiğini
gösteriyor.
Twitter’ı kullanım deneyiminin merkezine yerleştiren Meerkat için şu an daha niş ve internet
alışkanlığı gelişmiş bir kitleye hitap ettiğini söyleyebiliriz. Tabii bu noktada Twitter’ın
Periscope’u kuşkusuz markalar için çok daha çekici bir platform. Ülkemizde de Meerkat’e
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nazaran çok daha fazla popüler olan Periscope, şimdiden bazı markalar tarafından kullanılmaya
başlanmıştır.113
Adobe’nin sosyal medyanın nabzını tuttuğu Social Intelligence Report’unun 2015 ikinci çeyrek
sonuçlarına göre Periscope‘un trafiği Meerkat‘in üç katına çıkmış durumda.

Bunda

Periscope’un Android uygulamasını yayınlaması önemli bir etken. Zira uygulamanın
yayınlandığı Mayıs ayı sonundan itibaren Periscope’un sosyal ağlarda bahsedildiği
paylaşımların sayısı iki katına çıkmış durumda. Aşağıdaki grafik iki uygulamanın
yayınlandıkları tarihten itibaren popülerliklerinin nasıl değiştiğini göstermektedir. 114

Facebook entegrasyonunu duyuran Meerkat’in yaratıcılığını konuşturmasını sağlayan zorunlu
farklılaşma sürecinde ortaya çıkan özelliklerden en dikkat çekici olanıysa, Cameo özelliği oldu.
Meerkat’e eklenen Cameo, TV yayınlarından aşina olduğumuz canlı yayında bağlanma
özelliği. Meerkat’te canlı yayın yapan bir kullanıcının canlı yayınının bir süreliğine bir başka
kullanıcı tarafından devam ettirilmesini sağlıyor. Bunun için Meerkat canlı yayınınızı izlemek
üzere bu kişiyi davet etmeniz, hâlihazırda izleyicinizse yorum bölümüne “Cameo@kullanıcı
adı” yazmanız yeterli. Karşı tarafın bu daveti kabul etmesi durumunda, yayını onun kamerasına
çeviren Cameo özelliği en fazla 60 saniyeliğine kullanılabiliyor, bu sürenin sonunda Meerkat

113

http://nymag.com/daily/intelligencer/2015/03/meerkat-periscope-and-broadcasting-your-life.htmlErişim
Tarihi: 10.08.2015
114
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yayını ilk kullanıcının kamerasına dönüyor. Cameo’larınızı dilerseniz 60 saniyeden kısa
tutabiliyorsunuz.
Canlı yayınların tek yönlü olmaktan çıkıp, daha interaktif bir şekilde kullanılmasını
sağlamasıyla Cameo bireysel kullanıcıların yeniden Meerkat’e ısınmasını sağlayabilir. Bugüne
kadar canlı yayının potansiyelini anlamaya çalışan markalar için de büyük bir potansiyel
barındıran bu güncelleme ile, Meerkat, Cameo için The Weather Channel, TMZ, Fox, CW,
Mastercard gibi kanal ve markalarla birlikte ünlü YouTuber Michelle Phan iş ortaklılığı
yaptığını açıkladı. Bu sayede platformundan gelir yaratmaya da başlayabilir. Güncellemeyle
birlikte Meerkat Library özelliğini de devreye alan Meerkat, canlı yayınlarınızı yayın sona
erdiğinde dilerseniz Meerkat kütüphanesine kaydetmenize izin veriyor. Henüz betada olan
servis, kaydettiğiniz yayınları dilediğiniz yerden paylaşmanızı ve meerkatapp.co/kullanıcı
adı adresinizden ulaşmanızı sağlıyor.115
Twitter’ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı çeyrek sonuçları kapsamında Periscope’un
performansıyla ilgili paylaştığı detaylar da ilk dikkat çeken sahip olduğu kullanıcı sayısı oldu.
2 Ağustos tarihi itibariyle Periscope’a kayıtlı kullanıcı sayısı 10 milyona ulaşmış durumdadır.
Twitter’ın eski CEO’su Dick Costolo bir süre önce Periscope’un yayınlandıktan 10 gün sonra
uygulamaya 1 milyon kullanıcının kayıt olduğunu açıklamıştı.
Yayınlanan veriler arasında Periscope’un en fazla üzerinde durduğu ve ‘en kritik veri’ olarak
kabul

ettiği

veri

ise, toplam yayın

izleme

süresidir.

29

Temmuz

itibariyle iOS ve Android kullanıcıları günlük olarak toplam 40 yıl uzunluğuna eşit canlı yayın
izlemişler. Diğer bir deyişle Periscope kullanıcıları günde toplam 350.400 saat canlı yayın
izlemektedir. Yine 29 Temmuz tarihi itibariyle uygulama günlük yaklaşık 1,8 milyon aktif
kullanıcıya sahip. Periscope ekibi, günlük ve aylık aktif kullanıcı sayılarının hızlı
arttırılabileceğini ama sadece ona odaklanılması halinde kaliteli bir ürün ortaya çıkarma
hedefinin sapabileceğini blogda açıklamış. Bu yüzden bir yandan insanların uygulamayı
düzenli olarak kullanmalarını isterken, bir yandan da kaliteli bir canlı yayın platformu haline
gelme hedefini sürdürüyorlar.116
İnternet ekonomisi köklü ve geleneksel sektörleri sarsmaya devam ediyor. Gazetelerle başlayan
daha sonra Uber gibi taksicilik sektörünü bitirmeye aday olan internet ekonomisinin yeni hedefi
http://webrazzi.com/2015/07/09/meerkat-canli-yayinda-baska-kullaniciya-baglanma/ Erişim Tarihi:
29.07.2015
116
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ise canlı yayıncılık oldu. Meerkat ve Periscope sayesinde, kullanıcılar akıllı telefonlar
üzerinden canlı yayın yapabilme imkanına kavuştu. Bulunduğunuz yerde toplumsal bir olayla
karşılaştığınızda, cebinizden akıllı telefonunuzu çıkararak bu uygulamaları çalıştırıyorsunuz.
Arkadaşlarınıza bir bildirim gidiyor ve eğer isterseniz sosyal ağlarda canlı yayına başladığınızı
paylaşıyorsunuz. Başka bir deyişle tüm akıllı telefon kullanıcıları, ceplerini canlı yayın
ekipmanı gibi kullanarak, bir bakıma “muhabir” oluyor. Meerkat ve Periscope’un gözüne
kestirdiği ilk sektör kesinlikle canlı yayın haberciliği. Örneğin, Gezi Parkı eylemleri gibi
toplumsal olaylar sırasında kullanıcılar, cep telefonlarını canlı yayın aracı olarak
kullanabilecekler. Bu da canlı yayın yapan televizyon kanallarının reytinglerini şimdi olmasa
bile gelecek yıllarda hızla düşürebilir.117 Ya da televizyon kanalları bu tip yayınları ve yayın
yapan kişileri bünyesinde barındırarak, habere daha hızlı ulaşabilir. Özellikle toplumsal olylar
gibi, kameraların alınmadığı ya da canlı yayın arabaların ulaşamadığı yerlere sadece akıllı
telefonları vasuıtasıyla yayın yapabilecek muhabirlerini ulaştırabilir. Bu durum kısa vadede bir
ekipman tasarrufu da getirebilir. Tabi ki bir istihdam sorunu da çıkarabilir.
Bunun yanında canlı yayın paltformu olarak operasyonlarını devam ettiren bu uygulamaların,
kullanıcılarının yaptıkları bazı yayınlar çeşitli sorunları da berberinde getirmiştir.
BusinessHT’nin

haberine

göre Twitter’ın

kullanıcıların

mobil

cihazları

ile

canlı yayın yapmalarına izin veren uygulaması Periscope, Cumartesi gecesi Floyd Mayweather
ile Manny Pacquiao arasındaki boks maçını yayınladı. Oysa kablolu kanallar HBO ve
Showtime yayın hakkını 100 bin dolara satın aldıkları maçı abonelerine 89 ilâ 100 dolara
satmıştı.
Periscope ve Meerkat’ın canlı yayınladığı, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen asrın
karşılaşmasının bilet satışları ve kablolu televizyonların sattığı 1 günlük aboneliklerin toplamı
300 milyon doları buldu. Kanalların satışlarını etkileyeceği öngörülen uygulama telif hakkı
ihlali tartışmasını da ateşledi. HBO ile Showtime’ın Twitter’a dava açmaya hazırlandığı
belirtildi. Periscope’ta maçla ilgili yayınlar 24 saat devam ederken, rakibi Meerkat, maç
bittiğinde yayını kesti. Maçı şifreli yayınlayan HBO ile Showtime, pek çok sitenin maçı canlı
yayınlamasını yasal olarak engellemiş, Periscope ile Meerkat’tan da destek istemişti. Açılacak
dava bu konuda örnek oluşturması açısından önemli. Çünkü kâr amacı gütmeyen bu yayınlarla
ilgili bazı yasal boşluklar bulunuyor. Bu tür canlı yayınlara süreç çok hızlı geliştiği için
müdahale etmek pek kolay değil. Twitter, şirketlerin Periscope’a e-mail göndererek telifli
117

http://teknoyo.com/canli-yayincilik-uygulamalari/ Erişim Tarihi: 08.08.2015
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öğelerin kaldırılmasını isteyebileceğini belirtse de sürecin bu hızla ilerlemesi çok mümkün
değil.118
Gizlilik ve telif hakkı ihlallerine yol açan Periscope’un başı Türkiye’de dertte. Lig
TV’nin yayın haklarının sahibi Digiturk maçları canlı olarak internete servis yapan Periscope’a
dava açmaya hazırlanıyor.119

http://www.fortuneturkey.com/periscope-tv-kanallarini-nakavt-etti-12602 Erişim Tarihi: 08.08.2015
http://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1073704-periscopetan-hboya-asrin-krosesi Erişim Tarihi:
08.08.2015
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Uygulama Soruları
1) Meerkat nedir?
2) Telefon üzerinden canlı yayın nasıl yapılmaktadır?
3) Telefon üzerinden canlı yayın yapma fikri yakın gelecekte yayıncılık sektörünü nasıl
etkileyecektir?
1) Periscope nedir? Ne zaman kurulmuştur?
2) Meerkat ve Periscope arasından öne çıkan farklılıklar nelerdir?
3) Canlı yayın pratiği diğer sosyal medya uygulayıcılarını ne yönde etkilemiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mobil telefonlar aracılığıyla, internet ve gelişen wifi teknolojilerini kullnarak, bulunduğunuz
herhangi bir ortamdan canlı yayın yapma imkanı sunan sosyal medya uygulaması Meerkat
hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılmıştır. Henüz 6 ay gibi kısa bir geçmişe sahip olmasına
karşın, kullanıcıların dikkatini çekerek, hatırı sayılır bir takipçi sayısına erişen Meerkat’in
sosyal medya alanına getrirdiği canlı yaıın açılımının önemi vurgulanmıştır. Mobil telefon
üzerinden canlı yayın yapma imkanı tanıyan bir diğer sosyal medya uygulaması olan Periscope
hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılarak, ikinci bölümde Meerkat ve Periscope’un
araklarındaki reakbete değinilerek avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. Hangisinin iyi
olduğundan ziyade sosyal medya alanına getirdikleri canlı yayın yapabilme özelliği şimdiden
diğer sosyal medya ugulamalarının dikkatini çekmiş ve onları yatırım planlarında yeniliklere
sevk etmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakileden hangisi telefondan canlı yayın yapmanızı sağlayan programa verilen addır?
a) Tellive
b) Meerkat
c) Video online
d) Broadcat social
e) Live now

2.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Meerkat ile yapmış olduğunuz canlı yayınlar kaydedilmez.
b) Canlı yayın izleyebilme seçeneği ile popülerlik kazanmıştır.
c) IOS ve Androıd cihazlar desteklemektedir.
d) Meerkat ile yapmış olduğunuz canlı yayınlar 1 ay süre ile kayıtlı kalır daha sonra
sistem tarafından silinir.
e) Meerkat canlı yayınlarını bilgisayarınızdan da izleyebilirsiniz.
3.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Twitter hesabınızla giriş yaparak canlı yayınları izleyebilirsiniz.
b) Vine hesabınızla giriş yaparak canlı yayınları izleyebilirsiniz.
c) Instagram hesabınızla giriş yaparak canlı yayınları izleyebilirsiniz.
d) Swarm hesabınızla giriş yaparak canlı yayınları izleyebilirsiniz.
e) Hiçbiri

4.

Meerkat’te canlı yayın planlamak için kullanılan seçenek hangisidir?
a) Stream
b) Live Pause
c) Stream Later
d) Schedule
e) Hiçbiri
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5.

…………………….. uygulmasında canlı yayınlarınız kaydedbilir ve daha sonra terkrar
izleybilirsiniz. Boşluğa uygun gelen ifadeyi yazınız.
a) Meerkat
b) Periscope
c) Facebook Live
d) YuoTube stream
e) Vine

6.

Periscope’te Bir canlı yayın izlerken kullanılan beğenme işareti nedir?
a) Büyük L
b) Like
c) Kalp
d) OK
e) Love it

7.

Canlı yayınların tek yönlü olmaktan çıkıp, daha interaktif bir şekilde kullanılmasını
sağlamasıyla……………..

bireysel

kullanıcıların

yeniden

Meerkat’e

ısınmasını

sağlayabilir. Boşluğa uygun gelen ifadeyi yazınız.
a) Cameo
b) Facebook entegrasyonu
c) Watch later
d) Stream now
e) Restream

8.

Bulunduğunuz yerde toplumsal bir olayla karşılaştığınızda, cebinizden akıllı telefonunuzu
çıkararak …………………. ile canlı yapmanız mümkündür. Boşluğa uygun gelen ifadeyi
yazınız.
a) YouTube
b) Facebook
c) Periscope
d) Twitter
e) Vine
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9.

Günlük yaklaşık 1,8 milyon aktif kullanıcıya sahip.………………. kullanıcıları günde
toplam 350.400 saat canlı yayın izlemektedir.
a) Vine
b) Instagram
c) Merkat
d) Tweetcam
e) Periscope

10. ……………… canlı yayını herkese açık

yapmak zorunda değilsiniz. Canlı

yayınlarınızı kişiye veya gruplara özel yapabilirsiniz. Boşluğa uygun gelen ifadeyi
yazınız.
a) Vine
b) Instagram
c) Periscope
d) Merkat
e) Tweetcam

DOĞRU CEVAPLAR
1

B

2

D

3

A

4

D

5

B

6

C

7

A

8

C

9

E

10

C
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13. FOURSQUARE, SWARM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir yer bildirim ve paylaşım uygulaması olan Foursquare’ın ne olduğu ve sistemin nasıl işleyip
çalıştığı detaylı bir biçimde görseller vasıtasıyla aktarılacaktır. Foursquare üzerinden bilgi
paylaşımı, ve kullanılan Foursquare rozetlerinin neler olduğu ve ne işe yaradığının anlatılacağı
bu bölümde, Foursquare’ın yararlarının yanı sıra, markalar bağlamında ki önemi ve Türkiye’de
yapılan çeşitli Foursquare uygulamalarınada yer verilecektir. Swarm nedir? Foursquare ile nasıl
bir ilişkisi vardır? Bu sorulara yanıtların aranacağı, Swarm üzerindeki etiketlerin neler olduğu
ve ne işe yaradıklarının da anlatılacağı bu bölümde, Swarm’un gelecek planlaması,
Türkiye’deki faaliyetleri ve Reklamcılık uygulamalrı ile ilgili konulara da yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Foursquare neden gereklidir?
2) Marka ve pazarlama ilişkisi bağlamında Foyrsquare’i değerlendiriniz.
3) Foursquare’de Rozet uygulması ne işe yaramaktadır?
4) Swarm ile Foursquare’in gelecekti ilişkisi nasıl devam edecektir?
5) Reklam uygulamaların sosyal medyada ki geleceği düşünüldüğünde Swarm’un bu
pazardaki payı ne olabilir?
6)Pzarlama stratejileri bağlamında Swarm etkisİ nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Foursquare

Swarm

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Foursquare’in sadece bir checkin uygulması olmadığı, aynı
Bu bölümde ki talimatları
zamanda Pazarlama stratejileri
izleyerek, aktif olarak
bağlamında markalar ile
kullaılarak.
işbirliğini nasıl sağladığı
anlatılmaktadır.

Etkin ve başarılı bir Swarm
kullanıcısı

Aktif kullanım ve karşılaşılan
durumlar hakkında doğru
bilgilendirme
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Anahtar Kavramlar


Foursquare



Yer



Bildirim



Check-in



Rozet



Swarm



Etiket



Check-in



Paylaşım



Etkinlikler



Leaderboard



Bildirim



Rozet



Neighborhood
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13.1. Foursquare Nedir ve Nasıl Çalışır?
Foursquare 2009 yılında ABD'de kurulmuş konum tabanlı bir sosyal ağ web sitesidir.
Kurucuları Dennis Crowley ve Naveen Selvadurai'dir. Ağ, sosyal ağ, akıllı telefon olarak
adlandırılan cihazlara Foursquare'in yazılımı yüklenerek kullanabilmektedir. iOS, Android,
BlackBerry, Windows Phone, Symbian, Bada, MeeGo gibi birçok mobil platforma uygun
yazılımı bulunmaktadır. Kullanıcılar bulundukları mekanlarda “check in” yaparak konumlarını
sosyal çevrelerinde paylaşmış olurlar. Ayrıca check in yaptıkça puan ve rozetler de
kazanılmaktadır. Foursquare uygulamasında kullanıcılar yer bildirimi yaptıkça rozet
kazanmaktadırlar.120
Foursquare uygulamaları konum ve sosyal bilgileri ele almaktadır. Foursquare uygulamaları
bulunduğunuz yeri en iyi değerlendirmeye yardım etmek içindir. Foursquare'in Hizmetleri
konumlarla ilgilidir, çalışabilmesi için Foursquare'in sizin konumunu bilmesi gereklidir. Mobil
cihazında uygulamalayı her açışınızda ve kullanımınızda veya sitelerimizden birine gitmeniz
sırasında, mobil cihazından veya tarayıcından konum bilgilerinizi kullanmaktadır.
Foursquare irdiğinizde, verdiğiniz bilgiler alınıp ve saklanır. Toplanan Kişisel Bilgilerin
türlerine adın, e-posta adresin, telefon numaran, doğum günü, Twitter ve / veya Facebook
kullanıcı adları, Hizmetler'imizin kullanımı ile ilgili bilgileri kullanmak, ve tarayıcı bilgileri
dâhil olabilir. Hizmeti kullandığınızda otomatik olarak bulunduğunuz yer de sisteme dahil olur.
Konumu belirlemek için, ilgili işletme sisteminin veya tarayıcının konum hizmetleri gibi veya
örneğin, yakındaki Wi-Fi erişim noktaları ve hücre kulelerinden bilgi veren cihazınızdan sensör
verileri gibi çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz reklam ve içerik
özelleştirme, Hizmet içeriğini geliştirerek, Hizmetler aracılığıyla diğer kullanıcılarla etkileşim
için kullanılan bir kullanıcı hesabı ve profili kurmak için, Hizmetlerin içeriğini geliştirmek için,
sen ve arkadaşlarının gördüğü reklam ve içerik (Foursquare veya üçüncü taraf reklam veya
içeriği) ve kampanyalar ve yeni özellikler hakkında iletişim kurmak gibi amaçlar için kullanılır.
Hizmetlerin e-postan (ve isteğe bağlı bir telefon numarası) ile ilişkili olarak verdiğiniz bilgiler
sizin veya arkadaşlarınızın kullandığı diğer Hizmetler ile de kullanılabilir.
Hizmetleri

kullandığınızda,

Foursquare

otomatik

olarak

tarayıcından

veya

mobil

platformundan; konumun, IP adresin, tarayıcı türü, işletme bilgileri, mobil kuruluşu, çerez
bilgilerin ve talep ettiğin sayfa dâhil bilgileri alır ve bu bilgileri sunucu günlüklerine kaydeder.

120

https://tr.wikipedia.org/wiki/Foursquare Erişim Tarihi: 10.08.2015
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Bu verilere, geçerli yasanın aksini gerektirdiği durumlar hariç, Kişisel Olmayan Bilgiler olarak
adlandırılır. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, Foursquare bu verileri sadece toplu
biçimde kullanır.
Bir şekilde Hizmetler ile etkileşimde olan veya bize Hizmetler ile bağlantılı olarak hizmet
sağlayan üçüncü şahıslardan bilgiler alınarak bunlar sistem gereksinimleri içerisinde
depolanmaktadır. Kişisel bilgilerinizi, aktiviteleri ve/veya içeriği Foursquare ile paylaşan
uygulamalar ile de kullanabilirsiniz.121

121

https://tr.foursquare.com/legal/privacy Erişim Tarihi: 10.08.2015
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13.2. Foursquare Bilgileri Nasıl Paylaşır?
Kullanıcılarımız hakkındaki kişisel bilgiler Foursquare için çok önemlidir. Kişisel Bilgileriniz
kimseye kiralanmaz veya satılmaz, ama sizin halka açık mevcut bilgileriniz üçüncü şahıslar için
de mevcuttur ve bu bilgileri lisans yoluyla veya başka şekilde üçüncü şahıslara sağlanabilir.
Foursquare Kişisel Bilgileriniz bir Gizlilik Politikası içerinde ve ilgili belgelerde tanımlandığı
şekilde paylaşabilir.122


Arkadaşlarınızın örneğin konumunu (aşağıda daha fazla ayrıntılarıyla açıklandığı gibi),
adını, e-postanı, telefon numaranı, profil resmini, kentini, mayorluklarını ve
rozetlerini/etiketlerini, Twitter ve Facebook hesabını (bu hesapları Foursquare hesabına
bağladıysan), arkadaşlarınızın bir listesini, yazdığınız veya yorum yaptığınız planlar,
yazdığın tavsiyeleri ve hangi Foursquare Hizmetlerini kullandığınızı görebilirler.

122

https://tr.foursquare.com/legal/privacy Erişim Tarihi: 10.08.2015
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Takipçileriniz herkese açık bilgilerinizi görebilir, siz de takip ettiğiniz kullanıcıların
herkese açık bilgilerini görebilirsiniz.



Bu bilgilerinizi okuyan bireyler, sizin bilginiz dışında onları kullanabilir veya diğer
birey ve varlıklara açıklayabilir. Bu nedenle, yorumları veya tavsiyeleri veya diğer
içerikleri (konum veya başka bir şey) oluştururken dikkatlice düşünmeniz ve özel
sayabileceğiniz herhangi bir bilgiyi eklememeniz tavsiye edilmektedir.



Hizmetlerin temel amaçlarından biri, kullanıcıları ilgilendiren işletmeleri, konumları
etkinlikleri ve markaları öğrenmelerine yardım etmek (örneğin, bir TV şovu, TV’de bir
ünlü, gazete veya Hizmet kapsamında bir sayfayı yöneten bir tüketici ürünü) ve bu
varlıkların kendileri, konumları ve etkinlikleri hakkında kullanıcılara bilgi vermelerini,
ve de, fırsatlar ve kampanyalar ile, konumlarını veya etkinlikleri ziyaret eden
kullanıcılarını ödüllendirmektir. ‘Sahiplenilmiş bir konumu’ ziyaret ettiğiniz zaman, bu
ziyaretlerinizin size daha iyi hizmet verebilmesi için o konumla paylaşılır. Buna ek
olarak, markalar, takipçilerinin ziyaret ettiği mekanlar hakkındaki tanımlanmamış
bilgiler gibi (bireysel kullanıcılara bağlı olmayan) toplu ve anonim bilgilere de
erişebilirler.



Hizmetleri kullanırken, açık kullanıcı profilinizin bilgileri, tavsiyeler, beğeniler,
kaydedilenler, herkese açık fotoğraflar, oluşturduğunuz ve kaydettiğiniz listeler,
zevkleriniz, rozetleriniz/etiketleriniz, mayorluklarınız ve arkadaşlarınızın listeleri gibi
(belli bir Hizmete uygulanabilir olan) bilgiler herkese açıktır ve arama motorları
tarafından aranabilir ve API’miz yoluyla da, geniş kapsamlı kullanıcı ve hizmetlerle,
üçüncü şahıslarla paylaşılabilir veya açıklanabilir. Anonim check-in bilgileri gibi
(bireysel kullanıcılara bağlı olmayan) toplu ve anonim bilgiler de, takip ettiğiniz
API'mizin kullanıcıları da dahil olmak üzere, analiz veya diğer amaçlar için paylaşabilir.

Hizmetler ise konumla ilgilidir, bu yüzden çalışabilmeleri için Hizmetlerin konumunuzu
bilmesi gerekir. Mobil cihazında uygulamalarımızı her açtığınızda ve onlarla etkileşime
girdiğinizde, mobil cihazınızdan veya tarayıcınızdan konum bilgilerinizi (yani, enlem ve
boylam) Hizmetler tecrübesini sizin mevcut konumunuza uyarlamak için kullanılmaktadır.
Hizmetler yakındaki tavsiyeler/arkadaşlar/planlar/ilginç şeyler vs. hakkında bildirimler
göndermek dâhil Hizmetleri sağlayabilmek için mobil cihazının 'arka plan konumu'nu kullanır.
'Arka plan konumu'nuz açıksa, Foursquare uygulaması zaman zaman, size yakındaki ilginç
şeyleri haber verebilmek için, uygulama ile doğrudan etkileşimde olmasanız bile, cihazının
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konumunu bildirmektedir.123 Gerçek zamanlı konumunuz Foursquare uygulamasında
paylaşılmaz. Bir mekanda tavsiye yazar, onu beğenir ya da başka bir şekilde onunla etkileşime
girerseniz, kullanıcılar o konumda bulunduğunuz sonucunu çıkarabilir. Tavsiyeler gibi bazi
içerikler zaman damgalıdır ve bir mekanda olmadan da orası hakkında tavsiye bırakılabilir,
diğer kullanıcılar da zaman bilgisini kullanarak ne zaman orada olduğunuz bilgisini
çıkarabilirler. Aynı zamanda, Swarm'da bir mekana check-in yaptığınız zaman, Foursquare
takipçilerinize o mekana gitmiş olduğunuz gösterebilir. Konum bilgileriniz sadece Foursquare
uygulamasında Hizmetlere belli bir yerde olduğunuzu söylemek için etkin olarak “check-in”
yapmaya karar verdiğinizde veya ‘arkadaşlarınız tarafından check-in’i açtıysanız arkadaşınız
kendi check-in'inde sizden söz ettiğiniz zaman başkalarıyla paylaşılır. Bir “check-in” ile
paylaştığınız konum bilgileri, o yerin konum bilgileridir.
Swarm uygulaması ile Konum Paylaşmada ise mahalle paylaşımı açıktır; konum verileri
mahalle düzeyinde, Swarm arkadaşlarınız ile paylaşılır ve arka plan konumunuz kullanılarak
zaman zaman güncellenir. Mahalle paylaşımınızı kapatabilirsiniz. Konum bilgileriniz aynı
zamanda Swarm uygulamasında Hizmetlere belli bir yerde olduğunuzu söylemek için “checkin” yapmaya etkin olarak karar verdiğiniz zaman veya ‘arkadaşlarınız tarafından check-in’i
açtıysan arkadaşın senden kendi check-in’inde söz ettiği zaman da başkalarıyla paylaşılır. Bir
“check-in” ile paylaştığınız konum bilgileri, o yerin konum bilgileridir. Ek olarak, Swarm'da
bir mesaj gönderdiğin zaman, mobil cihazının konumu Swarm'daki aynı mesajı alan
arkadaşların arkadaşları da dahil, mesajı alan herkesle paylaşılır.
Hizmetleri kullanarak yaptığınız check-in'lerin her biri “Check-in Geçmişi”nize kaydedilir, bu
da Hizmetler hesabınız oluşturduğundan beri check-in yaptığınız bütün mekanları görmenize
izin verir. Herhangi bir check-in’i veya bütün check-in’lerinizi internet sitesindeki check-in
ayrıntıları sayfasından ve uygulamalardan silebilirsiniz. Herhangi bir sebeple Hizmetler
hesabını silmeye karar verirseniz, bütün check-in geçmişiniz de veri tabanından kaldırılır.124
13.3. Foursquare ve Rozetler
Foursquare rozetleri(badges) yer bildirimi(check-in) yaptığınız mekanlarda verilen rozetlerdir.
Peki,

neye

göre

hangi

rozetler

kazanılır?

Yaptığınız

yer

bildirimi

sayısına

göre Foursquare sizlere rozet verir. Yer bildirimi(check-in) sayınızın artışına paralel olarak

123
124

https://tr.foursquare.com/legal/privacy Erişim Tarihi: 10.08.2015
https://tr.foursquare.com/legal/privacy Erişim Tarihi: 10.08.2015
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rozetinizde yükselir. Yani ne kadar çok yer bildirimi, o kadar yüksek rozet. Peki bu rozetler ne
anlama geliyor? İşte Foursquare rozetlerinin anlamları;125

125

http://tr-blog.com/foursquare-rozet-nasil-kazanilir-rozetlerin-anlamlari.html Erişim Tarihi: 10.08.2015
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13.4. Foursquare’ın Yararları
Kullanıcılar açısından baktığımızda, yapılması gerekenler Foursquare’ın geri dönüşünde ne
gibi yararlar getirdiğini aşağıdaki görebilmekteyiz:126
Yeni yerler keşfedin; İster kendi şehrinizde olun ister, isterseniz bambaşka bir ülkede tatile
çıkın, cep telefonunuzdan birkaç dakika içerisinde hiç bilmediğiniz lezzet noktalarını, tarihi
noktaları, hatta otelleri keşfedebilir ve bu mekanlar hakkında başka kullanıcıların yorumlarını
okuyup mekanın fotoğraflarına bakabilirsiniz. Yeni yerler keşfedebilmeniz için Foursquare
birçok yol sunmaktadır. Keşfet (Explore) özelliğini kullanmak, arkadaşlarınızın gittiği yeni
yerlere göz atmak, kullanıcıların oluşturduğu mekan listelerini takip etmek, Foursquare’in size
önerdiği yerleri incelemek, Foursquare şehir sayfalarına bakmak vb. yollarla her gün bir sürü
yer keşfedebilirsiniz.
Merak ettiğiniz yerler ile ilgili bilgi/fikir edinin; Diyelim ki bir dergide bir kafenin adını
okudunuz ya da tam yürürken karşınıza çıkan bir restorana girip girmemekte tereddüt ettiniz.
Direkt Foursquare’de o mekanı bulup kullanıcıların yorumları okuyabilirsiniz. Eğer yorumlar
kötüyse mekana hiç girmeden kendinizi kurtarabilir ya da yorumlardan yararlanarak mekanın
en sevilen lezzetini deneme fırsatını yakalayabilirsiniz. Yorumların yanı sıra mekanın telefon
numarası, adresi, çalışma saatlerini, haritadaki lokasyonunu da Foursquare üzerinden
bulabilirsiniz.
Gitmek istediğiniz yerleri “yapılacaklar listenize” kaydedin; Önerilen bir mekanı, gitmek
istediğiniz bir yeri unutmanız diye bir şey söz konusu değil. Siz listenizi kontrol etmeseniz bile
Foursquare, yapılacaklar listenizdeki yakında olan yerleri size hatırlatıyor.
Lokasyon bazlı bir günlük oluşturun; Foursquare sayesinden aslında gittiğiniz
yerleri kaydederek fark etmeden bir günlük oluşturmuş oluyorsunuz. Böylece geçen yıl bugün
ne yaptığınıza ya da Moskova tatilinizde nerelere gittiğinize istediğiniz zaman açıp
bakabilirsiniz.
Arkadaşlarınızla

karşılaşma

ihtimalinizi

artırın;

Hepimizin

sevdiği

halde

yoğunluktan/koşturmacadan dolayı görüşemediği arkadaşları vardır. Bazen bu arkadaşınız çok
yakında olduğu halde bu durumu bilmediğiniz için karşılaşma fırsatını kaçırışınız. Foursquare
sayesinde o anda yakınlarda bulunan arkadaşlarınızdan haberdar olup hemen yanlarına
gidebilirsiniz.
http://foursquareturkiye.com/2013/05/05/foursquarede-neler-yapabilirsiniz-faydalari-nelerdir/ Erişim Tarihi:
15.08.2015
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Sevdiklerinizi “farklı bir açıdan” takip edin; Diyelim ki sevdiğiniz bir arkadaşınız Beyrut’a
tatile gitti. Eminim ki gezisiyle ilgili merak ettiğiniz birçok konu vardır: nerelere gidiyor, ne
tarz yemekler yiyor, tam şu anda nerede? Bunların hepsini canlı olarak takip edebilmek ve o
anda uygulama üzerinden arkadaşınıza yorum yapabilmek çok keyif verici.
Gittiğiniz mekanlardaki Foursquare’e özel indirimlerden yararlanın; Birçok mekan
Foursquare kullanıcılarına indirimler, ikramlar sunmaktadır.
Bilmediğiniz bir yerin tam lokasyonunu öğrenin; Arkadaşınızla daha önce gitmediğiniz bir
semtte bir kafede buluşacaksınız. Foursquare sayesinde bu kafenin haritadaki lokasyonunu
bulabilirsiniz, hatta telefonunuzdaki harita uygulamasına direkt bağlanarak yol tarifini dahi
alabilirsiniz.

13.4. Foursquare ve Markalar
Foursquare resmi blogu üzerinden yaptığı bir açıklamayla Swarm uygulamalarında tam 10
milyarıncı check-in’in yapılmasını kutladıklarını duyurdu. Swarm bu kutlama ve teşekkür
mesajıyla birlikte çok önemli veriler de paylaştı. Bu verilerden en dikkat çekeni ise Türkiye’nin
en çok check-in yapılan ülke olması oldu. Foursquare ve Swarm’un kullanımın yoğun olduğu
ülkelerden biri olduğumuzu biliyorduk fakat Swarm için en önemli ülkenin Türkiye olması epey
şaşırtıcı bir gelişme.
Foursquare’in paylaştığı verilere göre Swarm‘da bugüne dek yapılan 10 milyar check’in 4’te
1’i Türkiye’den yapılmış. Türkiye’de yapılan check-in sayısı 2,5 milyarı aşarken, bu sayı her
geçen an artmaya da şüphesiz devam ediyor.
Foursquare, yaptığı açıklamada ilk check-in’in 2009 yılında yapıldığını, Everest’te dünyanın
en yüksek check-in noktası, Lut Gölü’nde ise dünyanın en alçak check-in noktasının yer aldığını
da belirtti.
Foursquare kullanıcılarının ne kadar büyük ve değerli bir veri oluşturdukları bu rakamlarla
anlaşılmaktadır.
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Foursquare bugüne dek biriktirdiği büyük veriyi artık paraya çevirmeye kararlıdır. Pintpoint
ile, elindeki verileri artık pazarlamacıların hizmetine sunarak, milyonlarca kullanıcıyı
hedeflemelerine olanak tanıyacaktır.127
Foursquare’ın etkileşim oranı yüksek yapısı hem kullanıcılar, hem de reklam verenler
için önemli bir kazanım sağlamaktadır. Foursquare gelir modelinde sponsorlu güncellemeleri
dahil etmiştir. Çalışma prensibi kullanıcıların çevrelerini keşfetmek istediklerinde onlara
sponsorların sunduğu önerileri aktarmak şeklinde konumlandırılan sponsorlu güncellemeler,
reklam verenler için aksiyon başına ödeme (CPA) mantığı ile ücretlendirilecek. Firmalar bu
özellik sayesinde tanıtımlarını yapmanın yanı sıra, özel fırsat ve indirimler de sunabilmektedir.
Firmaların potansiyel müşterilerine ulaşmak için sosyal medyayı etkin olarak kullandığı bu
dönemde, Foursquare’in bu uygulaması önemli bir yer edinmektedir.128
Foursquare reklamları, insanların gittikleri yerlerin kim olduğunu en iyi açıklayan şey olduğunu
vurgulamaktadır. Bu yüzden coğrafi odaklı reklamlar, tüketiciye ulaşma noktasında
tüketicilerin neyi sevip sevmediklerini bulunduğu fiziksel mekanlardan anlayabilecektir.
Kısacası Foursquare, pazarlamacılara hedeflemelerini, tüketicilerin gittikleri yerlere göre
yapabilmeleri konusunda fırsat sunmaya başlamaktadır. Foursquare’in şirketle irtibata
geçmesinin ardından kullanabilecek Pinpoint ile tüketiciler, gittikleri fiziksel mekanlara göre
hedeflenebilecektir. Uygulamanın lansman partnerleri arasında Google, AT&T, FedEx, Jaguar,
Land Rover ve Samsung Galaxy gibi markalar yer almaktadır.129
Foursquare reklam modeli oldukça basit tasarlanmıştır. Öncelikle Foursquare reklamları sadece
reklamla etkileşime geçen (reklama dokunan ve check-in olan) kullanıcılarda bütçe
kullanmaktadır. Sadece potansiyel müşteri olan kullanıcılar reklamlarla etkileşime geçtiğinde
reklamlar para harcamaktadır.
comScore’un yaptığı bir araştırmaya göre, akıllı telefonları üzerinden yerel arama yapan
insanların yüzde 78‘i satın alma yapımaktadır. Yani Foursquare reklamlarında arama yapan
kullanıcılara doğru hedefleme ile gösterim yaptığınızda muhtemelen potansiyel müşteriyi
kendinize çekersiniz. Foursquare reklamlarının en önemli avantajı, kullanıcılar için rahatsız
edici tarzda olmamasıdır. Çünkü reklamlar sadece o mekanın çevresinde bulunan insanlara ya

http://webrazzi.com/2015/04/15/foursquare-reklam-hedefleme-hizmeti-pinpoint/ Erişim Tarihi: 10.08.2015
http://webrazzi.com/2012/07/25/foursquare-yeni-gelir-modeli-sponsorlu-guncelleme/ Erişim Tarihi:
10.08.2015
129
http://webrazzi.com/2015/04/15/foursquare-reklam-hedefleme-hizmeti-pinpoint/ Erişim Tarihi: 10.08.2015
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da o mekanla ilgili arama yapanlara gösterilmektedir. Bu da reklamların nispeten daha az
rahatsız edici olmasını sağlayan bir özelliktir.130
Türkiye, Foursquare üzerinden en çok check-in yapılan ülkelerden biri olmasıyla şirketin
öncelik verdiği pazarlardan biri haline gelmiştir. Şirket Temmuz 2014’te hayata geçirdiği
Foursquare ads’i ilk kez, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu beş ülkede başlatmıştır.
Foursquare COO’su Evan Cohen’le yapılan bir röportajda; Lokasyon bazlı servislerin
etrafınızdaki restoranları, etkinlikleri keşfetmeniz için Foursquare gibi öncü uygulamalar
sayesinde oldukça kolaylaştığını belirtmiştir. Aynı röportajda Foursquare ads’in Türkiye etkili
bir karşılık bulduğunu belirten Cohen’e göre; Foursquare, reklamların iyi hedeflenmesine ve
ilgili olmasına izin veriyor. İnsanların gerçek dünyadaki davranışlarını biliyoruz çünkü. İkinci
nedense ölçüm, Foursquare’de ne kadar insanın reklamı gördüğünü ve bundan itibaren (checkin’ler yoluyla) onların mağazaya gidip gitmediğini izleyebiliyoruz. Bu elbette reklamverenlerin
ilgisini çekiyor. Üçüncüsü ise Türkiye’de iş ortağımız Publik. Bizim ilk yerel ortağımız ve
kendileriyle çok başarılı işler yapıyoruz, demiştir.131

http://webrazzi.com/2013/10/16/foursquare-reklamlari-her-olcekteki-reklamveren-icin-devrede/ Erişim
Tarihi: 10.08.2015
131
http://webrazzi.com/2014/02/26/foursquare-coosu-evan-cohen-gercek-dunyanin-googlei-olmak-istiyoruzroportaj/ Erişim Tarihi: 10.08.2015
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13.5. Foursquare’dan Swarm’a
Yer bildirimi mobil akıllı telefonların çıkmasıyla popüler oldu. Artık herkes nerede olduğunu
anlık olarak bildirmeye başladı. İlk olarak Facebook’ta başlayan akım yerini akıllı cihazlara
yüklenebilen Foursquare uygulamasına bıraktı. Facebook’ta sürekli bildirim yapmak artık abes
duruyordu. Çünkü Foursquare sadece yer paylaşımı yapmak için geliştirilmiş bir mobil
uygulamaydı. Burada yaptığınız check-in’lere fotoğraflar ekleyebiliyor. Mekanlar hakkında
yorumlar yapabiliyor ve puanlar verebiliyordunuz.
Foursquare yeni bir karar alarak uygulamasını ikiye ayırdı. Swarm adındaki yeni uygulamasını
yayına soktu. Swarm uygulumasında siz check-in yapmasanız bile bulunduğunuz yer semt
olarak bildiriliyor. Tabi internetiniz ve semt paylaşımı özelliği açıksa. Swarm’ın diğer
özelliklerinden biri de plan yapıp bunu paylaşabiliyor olmanız. Diğer arkadaşlarınıza duyurup
bir etkinlik oluşturabiliyorsunuz. Kısaca; Foursquare’i artık yakınınızdaki popüler mekanlar
hakkında bilgi almak için kullanacaksınız. Swarm’ı da check-in yapmak için.132
Swarm uygulamasının yayınlanmasıyla birlikte Foursquare ve Swarm ekibinin yaklaşık 2 aydır
hazırlandığı bu geçiş süreci Türkiye’de de geçerli olmak kaydıyla 18 Temmuz’dan itibaren
tamamlandı. Swarm’la arkadaşlarınızla iletişim kurabilecek ve buluşma planları yapmak için
kullanabilirsiniz. Ayrıca çok daha hızlı check-in yapabilir, yakındaki arkadaşlarınızı takip
edebilir, check-in’lerinize ruh halinizi yansıtan etiketler ekleyebilir, check-in yapmasanız da
dilerseniz mahallenizi paylaşabilir, yakındaki arkadaşlarınızla buluşma planları ayarlayabilir,
geçmiş check-in’lerinizde arama yaparak istediğiniz an ulaşabilir ve önümüzdeki günlerde buna
benzer eklenecek birçok özellikten de faydalanabilmektesiniz.133
Foursquare ve Swarm arasındaki, ilişkiye bakacak olursak,134


Foursquare’deki takipçileriniz, Swarm’da arkadaş olarak eklemediğiniz sürece checkin’lerinizi ve konumunuzu göremez.



Bir kişiye Swarm üzerinden arkadaşlık isteği gönderdiğinizde otomatik olarak
Foursquare’de de takibe almış olursunuz. Bu durum sizi Swarm üzerinden ekleyen kişi
için de geçerlidir.

http://www.ozgunguncelhaber.com/swarm-app-nedir-nasil-kullanilir/ Erişim tarihi:18.08.2015
http://foursquareturkiye.com/2014/07/20/swarm-nedir-foursquare-ile-gelecekte-bizi-neler-bekliyor/ Erişim
Tarihi: 15.08.2015
134
http://foursquareturkiye.com/2015/06/11/foursquaredeki-takipciler-vs-swarmdaki-arkadaslar/ Erişim tarihi:
18.08.2015
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Bir kişiyi Swarm’da arkadaşlıktan çıkarsanız bile Foursquare’de takip etmeye devam
edersiniz, takip etmek istemiyorsanız Foursquare uygulaması üzerinden takibi
bırakmanız gerekir.



Foursquare’de takip etmekte olduğunuz bir kişi aynı zamanda Swarm’da da arkaşınız
ise Foursquare’de takibi bıraktığınızda Swarm’da arkadaşınız olarak kalır, arkadaşlıktan
da çıkarmak istiyorsanız Swarm uygulaması üzerinden ayrıca işlem yapmanız gerekir.



Sizi Foursquare’de takip eden bir kişi sadece mekanlara eklediğiniz tavsiyleri, herkese
açık olarak yüklediğiniz fotoğrafları ve profilinizde paylaştığınız sosyal medya
hesaplarınızı görebilir. Hatta bunları görebilmesi için takipçiniz olmasına da gerek yok,
profil sayfanızı ziyaret etmesi yeterlidir.

Peki ama Swarm’da neler var?135


Bildirimler; Daha önce Foursquare’de yer alan şekilde, “bu hafta 4. kez spor salonuna
geldin”, “3 aydır Mehmet’le ilk defa beraber takılıyorsunuz” gibi uygulamanın günlük
yaşamınıza yansımasını ifade eden bilgiler,



Modunuz; Check-in

yaparken

modunuzu

arkadaşlarınızla

paylaşmanızı

sağlayan Etiketler (Stickers), check-in yaptıkça daha farklı etiketler de kullanıma
açılacak,


Mayor’luk (yeni adıyla Mayor 2.0); Foursquare’de olduğu gibi Swarm’da da
mayorluk sistemi devam ediyor, ancak bazı değişiklikler var. Artık mayor olmak için
tüm kullanıcılarla yarışmak yerine, sadece arkadaşlarınızla yarışacaksınız, yani bir
mekanın bir çok mayor’u olabilecek. Örneğin Boğaziçi Köprüsü’nün mayoru olmak
için her sabah sizden önce oradan geçen tanımadığınız bir kullanıcıyla yarışmak yerine
listenizde ekli olan arkadaşlarınızla yarışacaksınız. Mekanların mevcut mayor’ları ise
mekan sayfalarında gözükmeye devam edecek.



Rozetler; Foursquare’de kazanmış olduğunuz rozetler Foursquare profilinizde yer
almaya devam edecek.



Planlar; Swarm ile yakın mesafede bulunan arkadaşlarınızla planlar yapabileceksiniz,
örneğin Bağdat Caddesi’ndesiniz kahve içmek isteyen arkadaşlarınızla buluşmak için
uygulamayı kullanabilirsiniz, ya da haftasonu için Adalar’a gitmek istiyorsunuz ama
yanınıza da bir arkadaş arıyorsunuz, bunun için de benzer şekilde Swarm’dan

135

http://foursquareturkiye.com/2014/05/15/swarm-geliyor/ Erişim Tarihi: 18.08.2015
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faydalanabilirsiniz.

Planlar

aynı

şehirde

bulunan

arkadaşlarınız

tarafından

görülebilecek.


Neighborhood; bu özelliği kullanarak yakın çevredeki arkadaşlarınızla konumunuzu
paylaşabilirsiniz, uygulamanın bu özelliğini açık ya da kapalı hale getirme şansınız var.



Geçmiş check-in’ler; aslında bu özellik belki de birçok Foursquare kullanıcı tarafından
aranan bir özellikti. Geçmiş check-in’leriniz içinde arama yapabilmenizi sağlayan bu
özellikle en son ne zaman bir mekana ya da bir şehre gittiğinize profilinzde yer alan
arama özelliği ile saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.

Swarm’un son yayınlanan 3. sürümüyle check-in yapmak çok daha eğlenceli bir hal aldı.
Özellikle “Liderlik Sıralaması” ile ön plana çıkan uygulamadaki geliştirilen diğer
özelliklerinden biri de “Şimdi Burada” bölümü. Daha önceden Foursquare’den aşina
olduğumuz Liderlik Sıralaması Swarm’a dahil edildi. “Coin” olarak adlandırılan puanları
kazanarak arkadaşlarınızla bir hafta boyunca yarışabilir, yaptığınız check-in’e göre farklı
Coin’ler kazanabilirsiniz. Liste her Pazar gecesi sıfırlanıyor ve ilk sıralarda yer alan kişiler
bonus Coin’ler kazanıyor. Şu an için bu Coin’lerle sadece liderlik sıralaması üzerinden
yarışabiliyorsunuz ama ilerde kazanılan Coin’ler farklı alanlarda da kullanabilecek.
Daha önce kullanıcılar profillerine telefon numarası ekleyebiliyor ya da Facebook hesabını
bağlayabiliyor, böylece iletişim uygulama dışından sağlanarak bir sosyal rehber görevi de
görüyordu. Ancak artık gelen özel mesajlaşma sayesinde tüm kullanıcılar birbirine mesaj
atabilecek. Böylece ‘Plans’ sekmesi de tarihe gömülmüş oldu. Bundan böyle kullanıcılar
herkese açık değil sadece istediği kişi ya da kişilere plan sorup, özel mesaj aracılığıyla
konuşabileceksiniz.136

Mesajlar

ve

bildirimler

aynı

bölümdeki

farklı

sekmelerde

gösterilerek daha kolay erişilebilir hale getirildiğini göreceksiniz.
Daha önceden farklı bölümlerden takip ettiğiniz arkadaşlarınızı şimdi aynı bölüm altındaki
farklı sekmelerden takip edebilir ve daha fazla spontan buluşmalar gerçekleştirebilirsiniz.
Özellikle “Yakınında” sekmesinde check-in yaparken uygulama geçici süreliğine kitleniyor.
Bu da uygulamanın daha iyi optimize edilmesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkartmaktadır.
Swarm ekibinin uzun süredir üzerinde yoğun olarak çalıştığı bir başka bölüm olan “Şimdi
Burada” nihayet uygulamaya dahil edildi. Check-in yaptıktan sonra “Yakınında” sekmesinden

136
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mekandaki diğer kişileri görebilirsiniz. Check-in yaptığınız mekanda arkadaşlarınızın
arkadaşlarını varsa bu kişilerin profillerinin sağ üst köşesinde bir çift simgesini göreceksiniz.
Özellikle Türkiye genelinde Swarm, tıpkı Tinder gibi tanışma/buluşma uygulaması olarak
kullanılıyor. Kim bilir belki de bu durumun farkında olan Swarm ekibi, Şimdi Burada özelliğini
bilinçli olarak devreye almış olabilir. Ne de olsa arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla iletişime
geçmek, hiç tanımadığınız kişilerle iletişime geçmekten çok daha güvenlidir.137
13.6. Swarm, Başlarken
7’den 70’e herkesin gözdesi olan Swarm uygulamasıyla bulunduğunuz yeri bildirerek,
yakınınızdaki arkadaşlarınızı bulup onlarla iletişime geçebilmeniz mümkün. Arkadaşlarınızın
nerede olduklarını merak ediyorsanız ya da bulunduğunuz bölgeye hangi arkadaşlarınız yakın
bilmek istiyorsanız Swarm aracılığıyla, uzaklık mesafesine kadar kolayca öğrenebiliyorsunuz.
Daha önceden Foursquare uygulamasıyla yer bildirimi yapabiliyor, mekanlara tavsiyeler
bırakabiliyorduk. Ancak daha sonra Foursquare, check-in işini Swarm’a devretti ve Foursquare
uygulamasını da mekan tavsiyesi aracı olarak kullanıcıların beğenisine sundu.138
Uygulamayı Foursquare hesabınızla, mail

adresinizle ya

da Facebook hesabınızla

kullanabiliyorsunuz. Eğer daha önceden Foursquare kullandıysanız, yeniden kaydolmanıza
gerek kalmadan o hesabınızla giriş yapıp kullanmaya başlayabilirsiniz.
Uygulamaya giriş yaptığınızda ekranın üst kısmında dört farklı sekme göreceksiniz. Bunlardan
ilki, arkadaşlarınızın size ne kadar uzaklıkta olduğunu gösteriyor. Arkadaşlarınızın size olan
uzaklıklarını Tam burada, Birkaç adım ötede, Uzakta olarak sınıflandırarak ayrı ayrı gösteriyor.
İkinci

sekmede

ise

arkadaşlarınızın

check-in

yaptıkları mekanları görebilir,

bunları

beğenebilirsiniz.
Üçüncü sekme ise Planlar olarak adlandırılıyor. Arkadaşlarınızla buluşma ayarlamak için
kullanabileceğiniz bu bölümde gideceğiniz mekanı ve arkadaşlarınızı etiketleyerek onları
buluşmaya davet edebilirsiniz. Son menüde ise profilinizi görebiliyorsunuz. Yaptığınız checkin’leri, arkadaşlarınızı, bildirimlerinizibu bölümden takip edebiliyorsunuz. Profilinizin olduğu
bölüme girdiğinizde çeşitli butonlarla karşılaşacaksınız.

137
138
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13.7. Swarm ve Etiketler
Swarm uygulamasında check-in’lerinize yorumlarınızı yazarak ruh halinizi yansıtan etiketler
ekleyebilirsiniz. Etiket koleksiyonunuz arasında ilk etapta herhangi bir mekanda check-in
yaparak kazanacağınız etiketlerin yanı sıra, mekanlardaki kategorilere ve check-in sayınıza
göre özel olarak kazanacağınız etiketler de yer almaktadır.139
Arkadaşlarınızın etiketlerini görebilmek için;140
1. Arama çubuğuna bir arkadaşınızın adını yazın.
2. Arama sonuçlarından arkadaşınızın profil fotoğrafına dokunun.
3. Sol alt tarafta beliren profil fotoğrafına tekrar dokunun.
4. Son olarak sağ üstteki kupa simgesine dokunun.
Bazı etiketleri check-in alanına anahtar kelime veya kelimeler ekleyerek kazanabilirsiniz.


Koleksiyon Etiketleri: Farklı kategorilerdeki mekanlarda check-in yaparak koleksiyon
etiketlerini kazanabilirsiniz. Bu koleksiyon toplam 100 tane etiketten oluşuyor ama şu
an için tümü aktif olarak sistemde yer almıyor.



Hediye Etiketler: Koleksiyon setinin bir parçası olmayan bu etiketler, Swarm’ın
kullanıcılara hediyesidir. Bu etiketler koleksiyon etiketlerinin hemen altındaki bulunan
hediye etiketler alanında yer alıyor.



Özel Etiketler: Özel günler veya etkinlikler için hazırlanmış etiketlerdir. Bu etiketler
de hediye etiketlerin arasında yer alıyor.141

http://foursquareturkiye.com/2014/07/24/swarmdaki-etiketler-ve-ipuclari/ Erişim Tarihi: 18.08.2015
http://foursquareturkiye.com/mekanlar/etiketler/ Erişim Tarihi: 18.08.2015
141
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Koleksiyon Etiketleri; Farklı kategorilerdeki mekanlarda check-in yaparak aşağıdaki etiketleri
kazanabilirsiniz. Bu koleksiyon toplam 100 tane etiketten oluşuyor.
13.8. Swarm ve Türkiye Uygulamaları
Foursquare’in Türkiye’deki tek pazarlama ortağı olan Publik, geçtiğimiz sene Ramazan ayında
Swarm kullanıcılarının davranışlarından oluşan verileri infografik haline getirdi.
Ramazan boyunca check-in’lerde en çok kullanılan kelimelerin beşi aşağıdaki gibi olduğunu
görüyoruz. Farkındaysanız bu kelimelerin hiçbiri Ramazan ile ilgili değil. Bunun yerine diğer
istatistikte olduğu gibi sadece iftar ve sahur saatleri arasındaki kelimeler dikkate alınsaydı
ortaya çok daha verimli sonuçlar çıkabilirdi.
1. :)
2. Günaydın
3. İşler Güçler
4. Hayırlı Cumalar
5. Sonunda
Ramazan ayına özel check-in’lerde en çok yemek ve futbol topu etiketleri kullanılmış. Futbol
topu etiketinin kullanılmasının nedeni olarak, Ramazan ayına denk gelen Dünya Kupası’nın
olduğu belirtilmiş.
İftar vakitlerinde en çok check-in yapılan mekanlara baktığımızda ise aşağıdaki listeyle
karşılaşıyoruz.
1. Bağdat Caddesi
2. Sabiha Gökçen Havaalanı
6. Cadde
3. İstanbul Atatürk Havaalanı
4. Forum Bornova
Açıkçası burada da yine bir kategori elemesi yapılarak insanların gerçek anlamda İftar ve Sahur
vakitlerinde nereye gittiğini gösteren veriler kullanılabilirdi. İstatistiklerin tamamını aşağıdaki
infografikten inceleyebilirsiniz.142

142
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13.9. Swarm’da Reklamlar
Foursquare’in “Sponsorlu” reklamları, geçtiğimiz senenin yaz ayında Türkiye’de kullanıma
açılmıştı. Foursquare uygulamasının Swarm’la birlikte ikiye bölünmesinin ardından yeni
uygulama olan Swarm üzerinde de reklamlar Türkiye’de kullanıma açıldı.
Swarm üzerinden check-in yaptıktan sonraki ekranın en altında “Promoted” başlığı altında
sponsorlu reklamlar gösteriliyor. Foursquare’deki reklamdan tek farkı gösterilen ekranda ayrıca
bir call to action linkinin olmaması. Bunun dışında reklamın işleyişi Foursquare ile aynı.
Reklam ekranda kısa bir süre gözükten sonra otomatik olarak kayboluyor veya siz beklemeden
reklamı aşağı doğru kaydırarak kapatabiliyorsunuz.
Reklamlar Foursquare’de olduğu gibi kullanıcılar tarafından oluşturulamıyor. Bunun için yine
Foursquare’in Türkiye’deki exclusive reklam satış ortağı olan Publik’le iletişime geçmeniz
gerekiyor.143

http://foursquareturkiye.com/2014/07/15/swarm-reklamlari-turkiyede-kullanima-acildi/ Erişim Tarihi:
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Uygulama Soruları
1) Foursquare nedir ve nasıl çalışır?
2) Foursquare üzerinden bilgi paylaşımı yapılırken dikkat edilmesi gerekn huşular
nelerdir?
3) Foursquare’de yer alan rozetler nelerdir ve ne işe yararlar?
4) Markaların Foursquare ilgisi nereden gelmektedir?
5) Foursquare Türkiye’de ne tür uygulamalra yer vermiştir?
6) Swarm nedir?
7) Swarm üzerindeki etiketler nasıl kullanılmaktadır?
8) Reklam verenler açısından Swarm’da ne tür kampanyalar yürütülebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir yer bildirim ve paylaşım uygulaması olan Foursquare’ın ne olduğu ve sistemin nasıl işleyip
çalıştığı detaylı bir biçimde görseller vasıtasıyla aktarılmaktadır. Foursquare üzerinden bilgi
paylaşımı, ve kullanılan Foursquare rozetlerinin neler olduğunun anlatıldığı bu bölümde,
Foursquare’ın yararlarının yanı sıra, markalar bağlamında ki önemi ve Türkiye’de yapılan
çeşitli uygulamalara yer verilmiştir. Check-in işlemlerinizi artık sadece Swarm üzerinden
gerçekleştirmektesiniz. Burada yaptığınız yer bildirimleri ve neticesinde kazandığınız etiketler
sayesinde etkin bir Swarm ağına sahip olabilmektesiniz. En popüler etiketlere yer verilen son
bölümde, Türkiye’deki uygulamalra değinilerek, Swarm ve reklam ilişkisi üzerinde
durulmuştur.
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Bölüm Soruları

1. Kullanıcılar bulundukları mekanlarda “check in” yaparak konumlarını sosyal
çevrelerinde paylaşmış oldukları uygulamaya ne ad verilir?
a) Foursquare
b) Places
c) Life on
d) Nearby Places
e) Location
2. ……………………

uygulamasında

kullanıcılar

yer bildirimi

yaptıkça rozet

kazanmaktadırlar. Boşluğa uygun gelen ifadeyi yazınız.
a) Facebook
b) Twitter
c) Vine
d) Pinterset
e) Foursquare
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Foursquare uygulamaları konum ve sosyal bilgileri ele almaktadır.
b) Foursquare uygulamaları bulunduğunuz yeri en iyi değerlendirmeye yardım etmek
içindir.
c) Foursquare'in hizmetleri konumlarla ilgilidir.
d) Çalışabilmesi için Twitter’a bağlı olmanız gereklidir.
e) Mobil cihazından veya tarayıcından konum bilgilerinizi kullanmaktadır.
4. Hizmetleri kullandığınızda, Foursquare otomatik olarak tarayıcından veya mobil
platformundan hangisini paylaşmaz?
a) Konumun
b) IP adresin
c) Telefon numaran
d) Tarayıcı türü
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e) İşletme bilgileri
5. Aşağıdakilerden hangisi Foursquare terimlerinden biridir?
a) Pin it
b) Check-in
c) Like
d) TT
e) Recheck

6. Aşağıdakilerden hangisi Foursquare check-in yapmak için geliştirip kullanıma sunduğu
program verilen addır?
a) Swarm
b) Pincheck
c) Foursquare Nearby
d) Places
e) Hiçbiri
7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Foursquare’deki takipçileriniz, Swarm’da arkadaş olarak eklemediğiniz sürece
check-in’lerinizi ve konumunuzu göremez.
b) Bir kişiye Swarm üzerinden arkadaşlık isteği gönderdiğinizde otomatik olarak
Foursquare’de de takibe almış olursunuz.
c) Bir kişiyi Swarm’da arkadaşlıktan çıkarsanız bile Foursquare’de çıkarmış
olursunuz.
d) Sizi Foursquare’de takip eden bir kişi sadece mekanlara eklediğiniz tavsiylerinizi
görebilir.
e) Sizi Foursquare’de takip eden bir kişi herkese açık olarak yüklediğiniz fotoğrafları
ve profilinizde paylaştığınız sosyal medya hesaplarınızı görebilir.
8. Aşağıdakilerden hangisi Swarm terimlerinden biri değildir?
a) Mayor
b) Rozet
c) Mod
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d) Neighboord
e) Nearby
9. Aşağıdakilerden hangisi Swarm terimlerinden biridir?
a) Bildirimler
b) Trending Topics
c) FF
d) Pin it
e) Like
10. Hangi

özelliği

kullanarak

yakın

çevredeki

arkadaşlarınızla

konumunuzu

paylaşabilirsiniz?
a) Mayor
b) Rozet
c) Mod
d) Neighboord
e) Planlar

DOĞRU CEVAPLAR
1
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14.Sosyal Medya, Sonuç Yerine
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sosyal medya alanındaki terimlerin anlatılacağı ilk bölümü sırasıyla, Sosyal medyanın zararları,
faydaları ve sosyal medyayada pazarlama yöntemleri takip edecek. Son olarak da 2017 yılsonu genel
değerlendirmesiyle, sosyal medya istatistiklerine yer verilcektir ve sosyal medyada paylaşım zamanları
konusu ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal medya lanında ne tür termler hangi amaçla kullanılmaktadır?
2) Sosyal medyanın yararları ve zararları nelerdir?
3) Sosyal Medyada en ideal paylaşım zamanları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal Medyanın doğru
Sosyal
Medyanın
kullanılması neticesinde
Yararları ve Zararları
yakalanacak faydalar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Her yıl güncellenen literartür
takibi ve uygulama
deneyimleri sonucu
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Anahtar Kavramlar


Sosyal Medya



Chatbot



Artırılmış Gerçeklik



Influencer Marketing
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14.1. Sosyal Medya Terimleri
Abandonment Rate: Türkçe karşılığı vazgeçme oranıdır. Kaç adet kullanıcının sayfanızı
beğenmekten vazgeçtiğini gösterir.
Like: Kullanıcıların sayfanızı ve gönderilerinizi ne kadar beğendiği anlamını taşır.
Page Reach: Kaç adet kullanıcının internet üzerinden arama yaptıktan sonra sayfanıza
yönlendiği anlamını taşır.
Organik Page Reach: Reklamsız bir şekilde kaç adet kullanıcının sayfanıza geldiğini gösterir.
Daily Paid Reach: Verilen reklam sayesinde internet sitesinin ne kadar oturum aldığını gösterir.
Page Impressions: Paylaşılan içeriğin gösterim sayısının miktarını ifade eder.
Organic Page Impressions: Organik yani reklamsız olarak kullanıcıların gönderilerinizi görme
sayısını ifade eder.
Paid Page Impressions: Reklam verdikten sonra sayfanıza ya da gönderinize gelen beğeni ve
yorumları miktarını gösterir.
Total Referral Visits to Website: Web sitenizi Facebook üzerinden ziyaret eden kullanıcı
miktarını gösterir.
Cliks: Reklamı kaç kullanıcının tıkladığını gösteren terimdir.
Click-Through Rate (CTR): Reklamın tıklanma sayısının gösterim sayısına oranını ifade eder.
Spend: Yayınlanan reklam için ne kadar sürede ne kadar ücret harcadığınızı gösteren miktardır.
Cost Per All Actions: Sayfadaki eylemleriniz için yaptığınız harcamanın ortalama tutarını ifade
eder. Bu eylemlere beğenme, sayfa etkileşimi, yorum yapma gibi sayfada yapabileceğiniz tüm
işlemler girer.
Cost Per Click (CPC): Reklamda yapılan her tıklama için ortalama olarak ne kadar harcama
yaptığınızı CPC sayesinde görüntüleyebilirsiniz.
Number of Status Updates: Tweetinizin kaç kere retweet edildiği bilgisine ulaşabilirsiniz.
Total Followers: Hesabınızı toplam kaç kişinin takip ettiğini görebilirsiniz.
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Total Following: Toplamda kaç kişiyi takip ettiğinizi gösteren terimdir.
Retweets (RT) by Others: Bir başkasının tweetini kendi hesabınızda paylaşma işlemine retweet
adı verilir.
Mentions by Others: Paylaştığınız bir tweet ile ilgili başka bir kullanıcının size yanıt vermesine
ya da sizin başka bir tweeti yanıtlamanıza mention ismi verilir.
Boards: Pinterest sayfanızda oluşturmuş olduğunuz içerik sayısını gösteren terimdir.
Pins: Pinterest’te başka sayfalardan alarak kendi sayfanızda görüntülenmesini istediğiniz
gönderilere verilen isimdir.
Direct Message (DM): Direkt Mesaj anlamına gelen DM, Instagram ve Twitter’da
kullanılmaktadır.
+1 Butonu: Facebook “Beğen” butonuna benzer bir biçimde, +1 butonu, Google’a ait bir
terimdir.
Hashtag: “#” işaretinin karşılığı Hashtag’dir. Sosyal medya paylaşımlarında konuyu (veya
konuları) işaretlemek ve ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin keşfedilmesini sağlamak için
kullanılan bir yoldur.
Influencer: Önemli bir kitleye ulaşabilen ve bir eğilim, konu, şirket veya ürün hakkında
farkındalık yaratan sosyal medya kullanıcılarına verilen isimdir.
Instagram Stories: Yaptığınız fotoğraf ve video paylaşımlarının 24 saat sonra kaybolmuş
halidir.
Bio: Biyografinin kısaltılmış halidir. Çevrimiçi profilinizi, takipçilere veya potansiyel
takipçilere açıklayan küçük kısma verilen isimdir.
Bitmoji: Gmail, Messenger, Slack ve hemen hemen tüm çevrimiçi ağlara eklenebilen
özelleştirilmiş bir emojidir. Bitmoji ile, kişisel avatarınızı oluşturabilir ve çeşitli sahnelerde
avatar özellikli bir çıkartma kütüphanesine erişebilirsiniz.
Block: Başka bir kullanıcıyı engellemenizi sağlayan bir Twitter özelliğidir.
Caption: Instagram fotoğrafının altında görünen kısa açıklamaya verilen isimdir.
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Chatbots: Chatbots, mesajlaşma uygulamalarında (Facebook Messenger gibi) yaşayan ve
simüle edilen konuşma yoluyla görevleri yerine getirmek için yapay zekayı kullanan bir bot
türüdür.
Check-In: Facebook ve Foursquare’da bir kullanıcının fiziki olarak bir coğrafi yeri ziyaret
ettiğini bildirmesine verilen isimdir.
Spam: İstenmeyen bir sosyal medya kullanıcısının gönderilerinizi görmesini engelleme
işlemine denir.
Throwback Thursday (#tbt): Sosyal medyada geçmişten fotoğraf paylaşma yoluna denir.

14.2. Sosyal Medyanın Zararları
Kimlik oluşumuna olumsuz etkisi: Çocukların ve gençlerin kimlik gelişim dönemlerinde,
kendilerinden memnun olmadıkları birçok özellikleri vardır. Bunları değiştirmekle mücadele
etmeleri gereken dönemde; sosyal medyada oluşturdukları sahte hesaplarla (fake account),
kendilerini kolayca bambaşka birisi olarak tanıtabilirler. Bu da gelişmekte ve olgunlaşmakta
olan kimlik süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir.
Mahremiyet duygusunun gelişmesini engelleme: Ergenlikle birlikte, mahremiyet duygusu
gelişir. Yani gencin kendine ait sırları oluşur. Ancak özel ilişkiler dâhil, her türlü mahrem
konuşmalar sosyal medya aracılığı ile yapılmaktadır. Bu da gençlerin mahremiyet duygularının
oluşumunu engellemektedir.
Kandırılma, suistimal: Gençler ergenlik dönemlerinde, artık bir yetişkin gibi kabul görmek
isterler. Onaylanmayan gençlerin; sosyal medyada uygun olmayan ilişkilerin içinde, suiistimal
edilmeleri sık görülen bir durum haline gelmiştir. Kandırılabilirler.
Yasal sorunlar: Sosyal medya olumsuz ve kötü niyetliler için de kullanılan bir alan olmuştur.
Ekonomik alanda sömürülme, yasa dışı davranışa zorlanma gibi durumlar, hukuki sorunlara
neden

olmaktadır.

Popüler olma isteği: Gençler arasında popüler olma isteği oldukça yoğundur. Bunu isteyen
genç, yalana bulaşabilir. Kendisiyle örtüşmeyen davranışlar sergileyebilir.
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Paylaşılan fotoğraflar: Gençler bazen beğenilmek veya farklı olmak için çevreden farklı
giyimleri deneyebilir. Sosyal medyada bunun karşılığı olarak; açık, çıplak ya da bedenini
sergileyen fotoğraflar paylaşabilir.Bu durumun sakıncalarını görmek sanırım çok zor değildir.
Toplumdan uzaklaştırır, yalnızlaştırır: Sosyal medya; her ne kadar ismi sosyal olsa da,
gençleri yalnızlaştırır. Dışarıda arkadaşlarıyla geçireceği zamanı kısıtlar. Ailesinden
uzaklaştırır. Bu da onun toplumdan uzaklaşmasına neden olabilir.
Kilo alımı, hareketsizlik: Sosyal medya başında geçirilen zamanın fazlalığı, kişiyi hareketsiz
kılar. Bunun sonucu kilo alımı, sağlıksız bir yaşantı için zemin oluşturur.
Konuşamayan ama yazan gençlik: Sosyal medya kullanımı birçok gençte, sohbet etme yerine
yazışmayı tercih etmelerine neden olmaktadır. Hatta aynı kafede saatlerce oturup, birbirinin
yüzüne bakmadan, akıllı telefonunda yazışarak zaman geçiren gençleri sık sık görür olduk. Bu
da ilişkileri zedeler.
Gelişmelerden ve hayattan geri kalma: Sık sosyal medyayı kullanan gençler takip ettiği
arkadaşlarının iyi zaman geçirdiğine ve eğlendiğine dair paylaşımlarını görür. Bir nedenle
kendisinin bunları yapamıyor olması, onda eksiklik duyguları geliştirir. Zaten kendisine güveni
tam olmayan gençler, bu durumda dışlanmışlık ve yetersizlik duygularını yoğun hissedebilir.
14.3. Sosyal Medyanın Faydaları
Dünyada olup biteni görmek: Gençler sosyal medya sayesinde dünyada ve ülkesinde olup
biten değişikliklere daha erken fark edebilir.
Kendi gibi beğenileri ve hobileri olan insanlarla karşılaşmak: Büyük şehirlerde, gençlerin
ortak zevk ve hobi alanları olan kişilerle karşılaşması ve paylaşımda bulunmaları zaman
açısından zorluk yaratabilir. Oysa sosyal medyada paylaşım grupları, bunu kolaylaştırmaktadır.
Etkinliklerden daha çabuk haberdar olmaları mümkün olabilir.
Arkadaşlarıyla daha çabuk iletişim kurma: Grup arkadaşlarıyla herhangi bir konuda daha
çabuk iletişim kurabilirler.
Dersler ödevler hakkında bilgi sahibi olma: Okul ve sınıf grupları sayesinde okulda kaçırdığı
herhangi bir konuda bilgi sahibi olması daha kolaylaşır.
İş olanakları: Bazı sosyal paylaşım siteleri iş olanakları ve seçenekleri sunmaktadır.
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Bilgiye kolay ulaşma: Gençler aradıkları bilgilere daha kolay ulaşım aracı olarak, sosyal
medyayı kullan maktadırlar.
Kolay ulaşım: Sosyal medya sayesinde gençler, politikacılara, yazar ve sanatçılarla daha kolay
iletişim kurabilmektedirler.
Kendini ifade etmek: Birçok sosyal alanlarda kendini yetersiz hisseden genç, sosyal medya
sayesinde kendini ifade etme, yeteneklerini sergileme olanağı bulmuştur. Aslında yaşamın her
alanı böyledir. Burada dikkat edilmesi gereken konu; gencin sosyal medyada geçirdiği süre ve
bunun yaşamına olumlu ve olumsuz etkilerini gözlemlemektir. Nasıl ki gençlerimizi ve
çocuklarımızı sokakta, dışarıda evde koruyor ve kolluyorsak, sosyal medyada da bunu
yapmalıyız.

14.4. Sosyal Medya Pazarlama
Sosyal medya pazarlama, günümüzün en etkili ve “olmazsa olmaz” dijital pazarlama
tekniklerinden biridir. Günümüzde artık sosyal medyada olmak veya olmamak; genel anlamda
“var olmak ya da olmamak” gibi bir şey. Günümüzde çok azınlıkta da olsa bazı işletme sahipleri
ve markalar sosyal medyaya karşı bir tutum sergilemekte ve “biz sosyal medyada yokuz ve
olmayacağız” görüşünde.
Ancak gerçek şu ki siz zaten sosyal medyadasınız; insanlar sizi konuşuyor, sizinle ilgili içerikler
giriyor ve yorumlar yapıyorlar. Bunu yönetmek ya da yönetmemek ise size kalmış. En azından
“itibar yönetimi” yapmak için bile sosyal medyada olmak ve markanızla ilgili yazılanları takip
etmelisiniz.
Potansiyel Müşterileriniz Sosyal Medya’da; 2017 itibariyle Facebook’u kullanan 2 milyar,
kurumsal pazarlama için çok önemli bir platform olan Linkedin’de ise 500 milyon kullanıcı
var. Bu rakamlar çok ciddi ve potansiyel müşterilerinizin büyük bir bölümü sosyal medya
platformlarında. Doğal olarak, potansiyel müşterileriniz nerede ise siz de orada olmalısınız.
Nokta Atışı Hedefleme ile Reklam Olanağı; Sosyal Medya platformları, kullanıcıları ile ilgili
hiçbir firmanın sahip olmadığı kadar veriye sahip. Sadece Facebook’un her bir kullanıcı için
1.000’in üzerinde veriye sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu kadar veriye sahip oldukları için
sosyal medya platformları kullanıcıları ile ilgili neredeyse her şeyi biliyorlar ve bu da reklam
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verenler için potansiyel müşterilere erişme ve iletişim yapma konusunda ciddi bir hedefleme
fırsatı doğuruyor.
Marka Bilinirliği ve Müşteri Sadakati ; Sosyal medya pazarlama çalışmalarıyla markalar
hem müşterilerini hem de potansiyel müşterilerini takipçi olarak kazanabilmekte ve bu kitle ile
sürekli iletişim ve etkileşim yapabilmektedir. Yayınlanan içerikler, sunulan kampanyalar ve
yeni ürün lansmanlarıyla işletmeler takipçilerinin ve müşterilerinin sürekli aklında kalmakta,
marka unutulmamaktadır. Bu sayede yüksek reklam harcamalarına gerek olmaksızın İngilizce
“top of mind” denilen “sürekli akılda kalma, akla gelen ilk marka olma” olgusu
başarılabilmektedir. Bu da müşteri sadakati sağlamakta ve müşteriler tekrar tekrar aynı
markadan alışveriş yapmaya devam etmektedirler.
Sektörde Kanaat Önderi Olmak; İşletmenizin bulunduğu sektörle ilgili yazılar, haberler ve
görüşler paylaşarak içerik pazarlamasının gücünü kaldıraç olarak kullanabilir ve sektörde
kanaat önderi statüsüne gelebilirsiniz. Sektörde otorite olmanız sizi müşterilerinizin gözünde
daha değerli ve vazgeçilmez kılacaktır.
Müşterilerle İletişim ve Etkileşim; Sosyal medyanın sağladığı en önemli nimetlerden biri
müşterilerinizle etkileşime geçebilmeniz ve geri bildirimler alabilmenizdir. İşletme web siteleri
genelde tek yönlüdür, ziyaretçiler sitedeki içerikleri inceler ve çıkarlar, bir etkileşim olmaz.
Web sitesine gelen ziyaretçilerin %95’i bir daha sitenizi ziyaret etmez, ziyaretçileri kaybederiz.
Sosyal medyada ise takipçileriniz yayınladığınız içeriklere beğeni, paylaşım ve yorum gibi
etkileşimlerle geri bildirim vererek sizinle sürekli bağlantıda kalırlar, tek taraflı ve tek seferlik
bir ilişki değil uzun vadeli bir etkileşim sağlanır.
Online veya Offline Mağazalara Ziyaretçi Çekmek; Sosyal medya pazarlamanın işletmeler
için en önemli amaçlarından biri (genelde en önemlisi) web sitelerine ziyaretçi çekebilmektir.
Sosyal medyada başlayan iletişim ve etkileşimle web sitesine yönlenen ziyaretçilerin
ürünlerinizi satın alma olasılığı oldukça yüksektir. Facebook gibi sosyal medya platformları
sadece web sitesine değil, offline mağazalara ve etkinliklere de ziyaretçi göndermek için
oldukça etkilidir. Sosyal medya aracılığıyla gerek online gerek offline mağazalarınıza
gönderdiğiniz ziyaretçiler size direkt satış ve ciro olarak yansıyacaktır.
Sosyal Medya Kullanımı ile SEO (Arama Motoru Optimizasyonu); Sosyal medya
pazarlamanın az bilinen önemli faydalarından biri de günümüzde SEO’ya yaptığı pozitif etkidir.
İşletme sayfanızda bulunan web sitesi bağlantınız, postlarda bulunan site bağlantılarınız, takipçi
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sayınız ve postlarınızda gerçekleşen etkileşimler Google gibi arama motorlarına organik
sıralama için pozitif sinyaller gönderir. Bu da ilgili anahtar kelimeleriniz için Google’da sizi
üst sıralara taşımada katkı sağlar. Özellikle 2017 itibariyle sosyal medyanın SEO üzerine etkisi
oldukça artmıştır ve sosyal medyanın SEO için bir kaldıraç olarak kullanılması arama motoru
optimizasyonu çalışmalarının vazgeçilmez parçalarından biri durumuna gelmiştir.
Sosyal Medyada Müşteri Hizmetleri; Müşterilerinizin büyük bir çoğunluğu Facebook gibi
sosyal medya platformlarında bulunduğundan, aldıkları ürün veya servisle ilgili bir problem
yaşadıklarında veya bir soru sormak istediklerinde Facebook hesabınıza gelip durumu
yazmaktadırlar. Açıkçası müşteriler için bu imkan markaya ulaşmak ve geri bildirim
verebilmek için en kestirme yoldur diyebiliriz ve doğal olarak müşteriler bunu
kullanmaktadırlar. Siz de işletme olarak sosyal medya üzerinde müşterilerinizin bildirimlerine
yanıt vermeli, bu sayede etkili bir müşteri hizmetleri servisi sağlamalısınız. Bu sayede itibarınız
artacak ve bu durum uzun vadede markanıza oldukça pozitif olarak yansıyacaktır.
Pazar Araştırması; Sosyal medyanın önemli bir diğer faydası da dijitalde pazar araştırması
yapmak için kullanılabilmesidir. İlgili sektörde rakip firmaların sayfalarını, içeriklerini,
kullanıcıların

yazdıklarını

ve

geri

bildirimlerini

değerlendirilerek

pazarın

nabzını

tutulabilirsiniz ve bu sayede işletmenizin stratejik çalışmalarına yön verebilirsiniz. Bununla
birlikte, yeni bir ürün geliştirmeye başlamadan önce sosyal medyada anketler yaparak
takipçilerinizden geri bildirimler alabilir ve yeni ürün geliştirme çalışmalarınız için önemli
girdiler elde edebilirsiniz.
Rakiplerinizden Geride Kalmamak; Gerçek şu ki rakipleriniz sosyal medyada ve rekabette
geri kalmamak istiyorsanız siz de sosyal medyada olmalısınız. Sosyal medyada olmak için
oldukça basit ancak bir o kadar da önemli bir neden. Rakipler hususunda diğer önemli bir nokta
şu ki; işletme olarak rakiplerinizin yeni ürün ve kampanya gibi aktivitelerini gerçek zamanlı
takip edebilirsiniz. Bu takip sayesinde rakiplerinizin aktivitelerine göre stratejiler geliştirip
geride kalmamak için aksiyonlar alabilirsiniz.

14.5. Sosyal Medya İstatistikleri
Red Agency, 2017 yılı için sosyal ağların istatistikleri özetleyen bir grafik oluşturmuştur. İşte
o istatistikler;
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Demografik İstatistikleri; İnternet kullanan erkeklerin %75’i kadınların ise %83’ü
Facebook’a giriyor. Gençlerin %32’si Instagram’ın en önemli sosyal ağ olduğunu düşünüyor.
Kadın internet kullanıcıları %38 – %26 oranında, Instagram’ı erkeklerden daha fazla
kullanmaya yatkın. Üniversite mezunlarının %29’u Twitter kullanıyor, %20’si lise mezunu
veya daha az bir dereceye sahip. Y Jenerasyonu günde en az 1 kez Twitter’ı kontrol ediyor.
Instagram kullanıcılarının çoğu 18 – 29 yaşları arasında ve 10 yetişkinden 6’sı Instagram’da
çevrimiçi. Dünya’nın toplam nüfusunun %22’si Facebook kullanıyor.
Kullanıcı İstatistikleri; Instagram, %32 kullanıcı ile gümüş madalyayı alıyor. Pinterest, %31
ile üçüncü sıraya girdi. 2016 yılında Facebook kullanıcılarının %76’sı siteye her gün 1,6 milyarı
aşkın günlük ziyaret gerçekleştirdi; buna karşılık 2015’te günlük kullanıcı oranı %70’ti.
LinkedIn, 450 milyondan fazla kullanıcı profiline sahiptir. Ortalama bir LinkedIn kullanıcısı
ayda 17 dakikasını sitede geçiriyor. Instagram kullanıcılarının %51’i günlük olarak platforma
erişim sağlıyor, %35’i ise platforma yılda birkaç kez baktıklarını söylüyor. Sosyal medya
platformlarında harcanan zamanın hemen hemen %80’i mobil cihazda gerçekleşiyor.
Snapchat’te her gün 400 milyon Snap ve her saniye yaklaşık 9,000 fotoğraf paylaşılıyor. Sadece
10 bin YouTube videosu 1 milyardan daha fazla görüntüleniyor. YouTube’daki
görüntülemelerin yarısından çoğu mobilde. Pinterest kullanıcılarının %93’ü bu platformu bir
şeyleri planlamak veya satın almak için kullanıyor. LinkedIn kullanıcılarının %39’u aylık
premium hesaplar için ödeme yapıyor. Pinterest sürücüleri, tüm perakende web sitesi
yönlendirme trafiğinin %25’ini oluşturuyor.
İçerik İstatistikleri; Pinterest’de 100 milyon yemek ve 146 milyon moda panosu var.
LinkedIn’de resimlerle paylaşılan postlar %98 daha fazla yorum alıyor ve bağlantıya sahip olan
postların etkileşim oranı %200 daha yüksek. Yaklaşık 81 milyon sahte Facebook hesabı var ve
yaklaşık %5 Twitter hesabı sahte. Günlük 100 milyon saatlik video içeriği Facebook’ta
izleniyor. 1 milyondan fazla LinkedIn kullanıcısı uzun metrajlı içerik yayınladı, haftalık olarak
160.000 içerik yayınlandı. 100’den fazla çalışanı bulunan işletmelerin %88’i Twitter’ı
pazarlama amaçlı kullanıyor. En çok görüntülenme oranına sahip kullanıcı tarafından
gönderilen YouTube videosu “Charlie bit my finger” 845 milyondan fazla görüntülemeye
sahip. Pizza, biftek ve suşinin hemen önüne geçerek, en yaygın paylaşılan Instagram yemeği
oldu.
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14.6. Sosyal Medyada Paylaşım Zamanı
Sosyal medya paylaşımlarında zamanlama her şeydir. Kimsenin pazara çıkmadığı bir saatte
satış

yapamayacağınızı

bilir,

ürününüz

veya

hizmetinizle

alakalı

mesajları

tüketicileri etraftayken vermek istersiniz. Kullanıcıların sosyal medyayı sıklıkla kullandığı
belirli zaman aralıklarında daha geniş bir hedef kitleye ulaşır, etkileşim kurma ve web sitesi
trafiği alma şansınızı artırır, potansiyel müşteriler ve yeni takipçiler kazanırsınız.
Sosyal medya paylaşımları hedef kitlenize, hedef kitlenizin nerede olduğuna, kullandığınız
sosyal medya kanallarına ve paylaştığınız içeriklere göre değişiklik gösterebilir. Sosyal medya
paylaşım zamanlamaları için mükemmel bir zamanlama olmasa da, yapılan araştırmalar
paylaşım planınızı düzenlemenize yardımcı olacaktır.
Facebook'un Zaman Tüneli algoritması sebebiyle Facebook'ta paylaşım yapmak için en doğru
zamanı belirlemek çok kolay değildir. Ancak, Zaman Tüneli'nin kronolojik olmayan
işlevselliğine rağmen, yüksek bir beğeni, yorum, paylaşım ve tıklama oranı sağlayan zamanlar
hafta içi ve hafta sonları 09.00 - 15.00 saatleri arasında olacak şekilde belirlenmiştir. Gün
bazında bakacak olursak Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri daha yüksek etkileşim
almak için uygun zamanlar olarak gözlemlenmektedir.
40.000'den fazla tweet'in analizine dayanan araştırma sonuçlarına göre; Twitter'da paylaşım
yapmak için en uygun zaman Pazartesi'den Cuma'ya 15.00 olarak belirlenmiştir.
Başta da belirttiğimiz gibi bu zamanlama sizin hedef kitlenize, konumunuza ve içerik
stratejinize göre değişkenlik gösterebilir. The Huffington Post, Çarşamba günleri 12.00, 15.00,
17.00 ve 18.00 saatlerinin retweet almak için en uygun zamanlar olduğunu söylemektedir.
Instagram paylaşımları, kullanıcıların en çok ilgilenebileceği içerikleri tespit edilip, bu
doğrultuda gösteriliyor. Bu da, daha yüksek beğeni ve yorum sayısına sahip fotoğrafların veya
videoların ana sayfaya düşme oranının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.
Instagram'da paylaşım yapmak için uygun zamanı kendi işletmenize göre belirlerken, hedef
kitlenizin bir gününün nasıl geçtiğini tahmin etmeye çalışın. Uyanır uyanmaz Instagram'ı
kontrol ediyorlar mı? Nerede yaşıyorlar, nerede çalışıyorlar? Çalışan veya okuyan bir hedef
kitleniz varsa öğle tatilleri saat kaçta? İşe veya okula gitmek için genel anlamda saat kaçta yolda
oluyorlar? Boş vakitlerinde ne yapıyorlar gibi soruların cevabını bulmanız hem üreteceğiniz
içerikler açısından hem de bu içerikleri paylaşacağınız zamanlama açısından size büyük fayda
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sağlayacaktır. Bu paylaşımları Instagram reklamları ile destekleyerek doğru içerikle doğru
hedef kitleye kolayca ulaşabilirsiniz.
Araştırma sonuçlarına göre Instagram kullanıcıları hafta boyunca etkileşime girmekle birlikte
Pazartesi günleri biraz daha dikkat çeken bir etkileşim oranı var. Instagram'da paylaşım yapmak
için en uygun zaman genel olarak sabah saatlerinde 8.00 - 9.00 arası ve akşamüzeri 17.00 olarak
görünmektedir.
14.7. 2018’de Sosyal Medyaya Yön Veren Stratejiler
Markalar, tüketicileri sosyal medya platformlarına çekmek için her gün yeni yöntemler arıyor.
8 saniyeye düşen dikkat süresiyle birlikte markaların tüketicilerin dikkatini çekmek için
harcadığı efor ve mücadele de katlanarak artıyor.
Kullanıcılar her gün 92 metrelik içerik scroll ediyor ve bu durum da markalara tüketicinin
dikkatini çekmeleri için çok sınırlı bir alan bırakıyor. Bütün olumsuzluklara rağmen markanızın
içerik akışı hızına yetişmesi için gerekli olan stratejileri şu şekilde değerlendirebiliriz.
Chatbot’lar artık kullanışsız robotlar olmanın ötesine geçti. Günümüzde, dünyanın her yerinden
müşteriyle bağlantı kurabilen, problemlerine çözüm üreten hatta pizza siparişi veren bot’lar var.
Bu yıl, pek çok marka chatbot’ları test etti ve bazıları başarıyı yakaladı.
Gartner’a göre, 2018’de işletme içeriklerinin %80’i makine kökenli olacak. Eğer makineler
hikaye yaratmayı öğrenebilirse kullanıcıya kesinlikle orijinal bir deneyim yaşatacak. Bu
sebeple, reklamcılık ve pazarlama potansiyeli yüksek olan bu alana yatırım yapmak oldukça
mantıklı görünüyor.
Chatbot’lar, markaların müşterileriyle hızlı bir biçimde iletişime geçmesini sağlıyor, aynı
zamanda onlara kendilerini özel hissettiriyor. İnsana daha yakın yanıtlar verebilen bir bot,
markanın iletmek istediğini kişiye özel mesajlarla aktarabilir.
Facebook’un açıklamasına göre Facebook Messenger’da aylık 100.000 aktif chatbot
kullanılıyor. Chatbot’lara en hızlı şekilde adapte olabilenler Y kuşağı mensupları. Y kuşağının
%60’ı chatbot kullanımını denemiş. %71’i ise büyük markaların chatbot deneyimlerini
yaşamak istediklerini söylüyor.
Chatbot yaratmak ve kullanmak için öneriler; Önce karakteri yaratın. Artık chatbot’ların da
duyguları var. Önce bir kopya yaratın, ardından kodu hazırlayın. Fazla karmaşık yapıda
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olmayan bir bot kullanın. İnsanlardan sırf yeni olduğu için bu botu kullanmalarını beklemeyin.
Onlara kullanmaları için bir neden verin. Hem insanların hem de chatbot’ların büyük hatalar
yapabileceğini unutmayın.
Snapchat, Instagram ve Facebook hikayeleri, paylaşıldıktan sonra 24 saat boyunca platformda
kalan ve ardından sonsuza dek kaybolan uçup giden (ephemeral) içerikler için popüler sosyal
ağlar. Markalar, artık sosyal medya kanalları için farklı uçup giden içerik stratejileri belirliyor.
Bu içerikler markalara daha özgün, daha gerçek zamanlı ve yüksek kaliteli içerikler yaratma
imkanı tanıyor. Doğası gereği yalnızca saatler içinde kaybolan bu hikayeler, takipçilerin
dikkatini çekiyor ve hızlı harekete geçmelerini sağlıyor. Bu tür içerikler, pazarlamacılar için de
kazançlı oluyor.
2018 yılı için yüksek kaliteli içerik stratejisi bir zorunluluk! Hikaye anlatmanın sosyal içerik
pazarlamanın geleceği olduğunu unutmamalısınız. Takipçilerinizin news feed’inde markanızı
üst sıralarda tutmak önemli. Yukarıda bahsettiğimiz platformlarda her gün 250 milyonun
üzerinde hikaye paylaşılıyor. Kendi markanızı bir şekilde üst sıralara çıkarmalısınız.
Artırılmış gerçeklik mobil cihazlarda kullanıldığında, pazarlamacıların hedeflediği kitleye
ulaşmaları için niş ve cazip bir yol sunuyor. Artırılmış gerçeklik; interaktif, kolay ve hızlı.
Apple’ın iPhone 8 ve iPhone X modelleri, kullanıcılara yeni AR deneyimleri yaşatmayı
vadediyor.
Birçok sosyal medya kanalı da yeni AR deneyimleri yaratmayı ve AR’ı platformlarına entegre
etmeyi planlıyor. Snapchat’in Bitmoji kullanımı ve yine Snapchat’in sanal gerçeklik
heykelleri çalışmaları artırılmış gerçeklik uygulamaları için iyi örnekler. IKEA’nın AR
uygulaması “Place” de bu alanda karşımıza çıkan başarılı örnekler arasında.
Instagram, Twitter, Scoope gibi uygulamalarda takipçi sayısı yüksek, insanları etkileme gücü
olan; yani bir anlamda fenomen haline gelmiş kişilerin markalı içerikler paylaşmasını
“Influencer Marketing” olarak tanımlıyoruz.
Uzun süredir aşina olduğumuz bu pazarlama taktiği, 2018 yılında da yükselişini sürdürecek.
Ajanslar ve markalar arasında bu alanda büyük bir rekabet ortaya çıkacak. Tüketiciler, marka
fenomenlerinden daha özgün olmalarını bekliyor.
Markalar, endüstriye yön veren uzmanlarla ve yüksek etkileşim getiren isimlerle çalışmayı
tercih edecek. Çünkü izleyiciler, bir markanın bir ürününü kullanmış, 10.000’den fazla
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Instagram takipçisi olan bir yüzü protein tozu ya da diş beyazlatıcı reklamı yaparken görmek
istemiyor.
Mobil kullanımda en fazla tüketilen içerik video… 2017 yılında kullanıcıların sosyal medyada
paylaştığı içeriklerin %90’ı videolardan oluşuyordu. Tek bilmeniz gereken, kullanıcıların
dikkatini 3 saniyede nasıl çekeceğiniz. Pazarlama stratejileri arasında video içeriğe yer
vermeyen markalar, video içerik geliştirmeye başladı ve 2018 yılını bir fırsata çevirdile
Öte yandan, video izleme alışkanlıklarının değiştiği de unutulmamalı. Mobilin bir numaralı
reklam formatı video reklam, 2018’de de hızla büyüdü. 2020’de ise internet trafiğindeki
çevrimiçi kullanıcıların %80’ine erişecek ve markaların tüketicilerle yüz yüze iletişime geçtiği
araçlardan biri halini alacak.
Facebook, Snapchat, Instagram ve Twitter video içeriklere yatırım yapıyor ve etkileşim ile
kullanıcı sayısını artırmaya çalışıyor. Facebook Live ve Instagram Live gibi platformları
kullanarak heyecan verici, yepyeni içerikler oluşturabilirsiniz.
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Uygulama Soruları
1) 2018’de Sosyal medyaya yön veren stsratejiler nelerdir?
2) Sosyal medayının fayda ve zarar karşılaştırması bakımından
değerlendirmesini yapınız.
3) Sosyal medyaya kaç tür pazarlama yöntemi vardır?
4) Sosyal medyada pazarlama yöntemlerinin markaya katkıları
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk bölümde Sosyal medya alanında kullanılan terimleri anlatıldı. Daha sonra Sosyal medyanın
zararları ve faydaları üzerinde durulmuştur. Sosyal medyayada pazarlama yöntemlerinin neler
olduğu ve ne tür imkanlar yarattığı üzerinde durulmuştur. Son kısımda ise 2017 yılsonu genel
değerlendirmesiyle, sosyal medya istatistiklerine yer verilerek ve sosyal medyada paylaşım
zamanları konusu ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Spam kelimesinin karşılığıdır?
a) İstenmeyen bir sosyal medya kullanıcısının gönderilerinizi görmesini engelleme
işlemine denir.
b) Paylaştığınız bir tweet ile ilgili başka bir kullanıcının size yanıt vermesine ya da sizin
başka bir tweeti yanıtlamanıza verilen addır.
c) Başka bir kullanıcıyı engellemenizi sağlayan bir Twitter özelliğidir.
d) Verilen reklam sayesinde internet sitesinin ne kadar oturum aldığını gösterir.
e) Paylaşılan içeriğin gösterim sayısının miktarını ifade eder.

2. Sosyal medyada geçmişten fotoğraf paylaşma işlemine verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Throwback Thursday
b) Check-in
c) Mention
d) Like
e) Spend
3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın zararları arasında değildir?
a) Kimlik oluşumuna olumsuz etkisi
b) Mahremiyet duygusunun gelişmesini engelleme
c) Kandırılma
d) Yasal sorunlar
e) Dünyada olup biteni görmek
4. Reklam verdikten sonra sayfanıza ya da gönderinize gelen beğeni ve yorumların
miktarının gösterilmesinin terimsel karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Page Reach
b) Organik Page Reach
c) Page Impressions
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d) Organic Page Impressions
e) Paid Page Impressions

5. Instagram fotoğrafının altında görünen kısa açıklamaya verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
a) +1 Butonu
b) Hashtag
c) Caption
d) Bitmoji
e) Influencer
6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın faydalarından değildir?
a) Arkadaşlarıyla daha çabuk iletişim kurma
b) Konuşamayan ama yazan gençlik
c) Dersler ödevler hakkında bilgi sahibi olma
d) İş olanakları
e) Bilgiye kolay ulaşma
7. Aşağıdakilerden hangisi kaç adet kullanıcının sayfanızı beğenmekten vazgeçtiğini
gösteren terimdir?
a) Abandonment Rate
b) Click-Through Rate
c) Cost Per All Actions
d) Number of Status Updates
e) Total Followers
8. Web sitenizi Facebook üzerinden ziyaret eden kullanıcı miktarını gösteren terim
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paid Page Impressions
b) Total Referral Visits to Website
c) Hashtag
d) Bio
e) Block
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9. Pinterest sayfanızda oluşturmuş olduğunuz içerik sayısını gösteren terim
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Boards
b) Spend
c) Number of Status Updates
d) Retweets
e) Chatbots
10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın zararlarından değildir?
a) Mahremiyet duygusunun gelişmesini engelleme
b) Popüler olma isteği
c) Paylaşılan fotoğraflar
d) Gelişmelerden ve hayattan geri kalma
e) Kolay ulaşım
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