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Sosyal medya araçlarının yerel yönetimlere etkisi ve katkısı 

Belediye  2 .0
İletişim araçları içerisinde en önemli konuma ulaşan ve artık tüm iletişim araçlarının birbirleri 
ile etkileşiminde omurga vazifesi gören İnternet yeni yüzyılda; şeffaflık, demokrasi, katılımcılık, 
sorgulama ve hesap verilebilirliğin  yeni ortamı haline geldi. İnternet’te bu değerlerin hayata 
geçmesini sağlayan teknolojik altyapı ve akım WEB 2.0’ dır.

Web 2.0’ın , web hizmetini iyileştirmek amacıyla ziyaretçilerin siteye katılımını (participation) 
sağlamak, yine aynı amaçla diğer sitelerle ve ziyaretçilerle işbirliği (collaboration) yapmak fikrine 
dayanan bir akım olduğu söylenebilir.
İnternet teknolojilerinde Web 2.0 yaklaşımının benimsenmesi ile sosyal medya araçları yaygın bir 
şekilde ortaya çıktı, sonuçta bugün ve gelecekte sosyal medya araçları dünyada en çok kullanılan 
İnternet araçları haline geldi. 

Sosyal medya nedir?
En genel tanım olarak;  yüksek erişilebilir ve ölçeklenenebilir iletişim araçları ve platformlar 
üzerinden oluşturulan  sosyal etkileşim ve paylaşım ortamlarına  “sosyal medya”  denir.

Daha aktüel  ve anlaşılır bir tanım olarak da;
“İnsanların fikirlerini, görüşlerini, deney-
imlerini, perspektiflerini paylaşmak ve 
birbirleriyle iletişim halinde bulunmak için 
kullandıkları online platformlar” olarak 
tanımlanabilir.
İnternet teknolojileri ve yazılım teknolojilerinin 
gelişimi ile birlikte ortaya çıkan WEB 2. 0 te-
knolojileri sosyal medya platformalarının or-
taya çıkmasına kaynaklık etti.
 
WEB 2.0’ın en temel özelliği;  web site-
leri üzerinden yayıncının tek taraflı bilgi 
aktarımı yerine; kullanıcıların içeriğe mü-
dahale edebildiği, katkı verdiği, yeni içerik 
oluşturabildiği, kendi  kişisel ihtiyaçlarına ve 
tercihlerine göre şekillendirip güncellediği  
ve yayınlayabildikleri yayınlardır. WEB 2.0 da 
içeriğe katılım, diğer siteler ve ziyaretçilerle 
işbirliği ve paylaşım söz konusudur.
Veya bir başka deyişle;  WEB 2.0, sosyal 
medyanın kendisidir.

Sosyal medya yı  6 temel sınıflandırmada 
değerlendirilebiliriz. 
1. Collaborative projects – Ortak projeler, 
2. Blogs and microblogs – Bloglar ve 
mikrobloglar
3. Content communities – İçerik paylaşım 
toplulukları
4. Social networking sites – Sosyal ağ site-
leri
5.  Virtual game worlds – Sanal oyun 
dünyası
6. Virtual communities – Sanal topluluklar.

Genel anlamda tanımlanan bu sınıflandırmaların 
işlevselliğini yerine getiren pratik yaşamdaki  
uygulamalar ise;

1. Bloglar (Web günlükleri ):  Blogger , 
Wordpress  vs…
2. Mikrobloglar: En meşhuru twitter …
3. Sosyal ağlar : Facebook, MySpace, Bebo, 
Hi5, LinkedIn, Orkut, Ning  vs..
4. Açıkkaynak ansiklopediler: Wikipedia, 
Turkcebilgi vs…
5. Sosyal bookmarking (imleme ): Deli-
cious, StumbleUpon vs…
6. Sosyal haber imleme: Digg, Reddit, Mixx 
gibi…
7. Fotograf paylaşım: Flickr …
8. Video paylaşım: YouTube…
9. Ses ve müzik Paylaşım: Last.fm …
10. Anlık mesajlaşma uygulamaları: MSN ve 
Windows Live...
11. Forumlar: Demiryolcuyuz.biz,  frmtr.
com gibi..
12. Sanal oyunlar: Secondlife.com
13. Sanal topluluklar: Yahoogroups vs.

Yukarıda örneklerini verdiğimiz sosyal medya 
araçlarının binlercesi binlerce farklı özellik-
leriyle birlikte kullanılıyor. Tabii her geçen gün 
mevcutlara yeni özellikler katılıyor ve yepyeni 
trendleri yakalayan yeni uygulamalar ortaya 
çıkıyor.
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Belediye 2.0 – Yerel yönetimler 
neden sosyal medya araçlarına 
yönelmelidir ?

Türkiye’de, sosyal medya araçlarını aktif bir 
şekilde paylaşan, milyonlarca insanın siya-
si olaylara bakışında ve siyasetle ilişkisinde 
klasiğin ötesinde ciddi ve yeni bir değişim söz 
konu.  Siyaset, siyasi parti tercihleri, toplum-
sal muhalefet sosyal paylaşım siteleri ve so-
syal ağlar çevresinde gelişiyor, siyasi partilerin 
klasik araçlarla yapmış olduğu duyuru ve pro-
pogandalar ve hatta mitingler gittikçe etkisini 
yitiriyor. 
Geniş bir mizahi özgürlüğün de yaşandığı sosy-
al paylaşım ortamlarında yayılan siyasi görüş, 
düşünce ve görsel öğeler bireylerin siyasi ter-
cihlerinde ciddi bir faktör oluyor.
Öte yandan milyonlarca insanın aktif bir şekilde 
kullanarak yaşamının bir parçası haline gelen 
sosyal medya araçlarının yerel yönetimlerin 
tüm faaliyetlerinin içerisinde çeşitli fonksiy-
onlarla yer alması kaçınılmaz bir olgu. Sosyal 
medya, bugün nasıl marka şirketlerin gözardı 
edemeyerek sosyal medya stratejileri ve 
departmanları oluşturduğu bir olgu ise yerel 
yönetimlerin de aynı şekilde gözardı etmemesi 
gereken ve üzerinde özel bir çalışma gerektiren 
bir olgudur.

WEB 2.0 teknolojilerine dayalı sosyal medya 
araçlarını etkin bir şekilde kullanan belediyel-
er, BELEDİYE 2.0’ı kendi bünyelerinde kurmuş 
ve kullanıma geçmiş demektir.

Biz, yerel yöneticilerimizi ve yerel yönetimler-
deki  bilgi teknolojileri politikalarını belirleyen 
ve yöneten kadrolara “Sosyal medya” olgusuna 
dikkatlerini çekebilmek için bu olguya Belediye 
2.0 ismini taktık.
Yerel yönetimlerinin Belediye 2.0’a geçme 
gereklilikleri ve faydaları kısaca  şöyle özetlene-
bilir:

1. İnternet dünyasında yerel yönetimlerin ku-
rumsal yapılarının, yöneticilerinin ve yörenin 
hakkında yapılan olumsuz değerlendirmeler 
takip edilebilir, ve olumsuzluk faktörleri gider-

ilebilir. Dünyada bir insanın başına gelebilecek 
en kötü olay İsmi Google’dayazıldığında çıkan 
bağlantılarda kendi hakkında olumsuz yazı ve 
bilgilerin yer almasıdır.
2. Yerel yönetimin etki alanındaki kişiler ve 
kurumlarla pozitif iletişim ortamları oluşturup 
yerel yönetimlerin etki alanındaki görev ve 
sorumluluklarının daha iyi yerine getirilip, tüm 
paydaşların yönetim, denetim ve faaliyetlere 
aktif katkı sağlamalarının yolu açılabilir.

Bunu örneklerle açarsak :
a) Engellilerle facebook üzerinden bir  iletişim 
köprüsü kurulup engellilerin sorunlarına yöne-
lik belediye çalışmaları geliştirilebilir. 
b) Belediye başkanının faaliyetleri twitter’den 
duyurlarak takipçilerinin belediye başkanının 
faaliyetlerinden haberdar edilebilir.
c) Sokak hayvanlarının sahiplendirilmeleri ve 
korunmaları yönündeki faaliyetlere katılımcılık 
sağlanabilir.
d) Sosyal yardıma ihityaç duyan insanların 
desteklenmesi için topluluklar oluşturulabilir.
e) Mahalle ve semt gurupları vasıtası ile ma-
halle ve semt sorunları tartışılabilir.
f) Kısa tanıtım filimleri vasıtası ile belediye nin 
icraatları geniş kitlelere duyururlabilir.
g) Özellikle göç veren yerel yönetimlerin 
hemşeri gurupları ve lobileri ile iletişim kurup, 
yörelerine katkıları sağlanabilir.
h) Son zamanlarda gelişen ve yeni trend ha-
line gelecek lokasyon bazlı üyelik ve paylaşım 
gurupları ile yerel yönetimin acil durum ve 
afetlerde veya başka sosyal olaylarda halka 
ulaşmaları kolaylaşır..
ı) Belediyelerin denetim görevlerini destek-
leyici ve kent hayatında kaliteyi artırıcı bildirim 
ve tavsiyelerin alınması sağlanabilir.

Bütün bunların üzerinde artık en büyük bilgi 
ve başvuru kaynağı haline gelen İnternet’te 
belediye veya mensupları ile ilgili arama 
yapıldığında olumlu maddeler ve bağlantıların 
çıkması sağlanmış olur.

Yukarıda saydığımız örneklere daha yüzler-
cesi katılabilir.. Belediye 2.0’a hizmete edecek 
uygulamaların gelişmesi ve yepyeni imkânlar 

sunması ile birlikte yapılabileceklerin sınırları 
ve içerikleri çok değişecektir.

Örneğin Amerikan Devlet Başkanı Barack 
Obama seçim propogandası sırasında ‘sosyal 
medya’ araçlarını çok iyi kullandı. Sosyal me-
dya araçları vasıtası ile seçim kampanyasına 6 
Milyon $ bağış, birkaç günde toplandı ve mily-
onlarca kişi sosyal medya araçları vasıtası ile 
Obama’nın seçim kampanyasına destek verdi.  
Halen ABD yönetimi sosyal medya araçlarını 
çok ciddi ve etkin bir şekilde kullanıyor.

Belediye 2.0’ a geçişte ne yapmalı? 
Nasıl yapmalı?

1. Önce izlemeye başlayın
Sosyal medya araçlarını belediyelerin halkla 
ilişkiler birimi ve bilgi teknolojileri birimlerinin 
işbirliği içerisinde izlemeye başlaması iyi bir 
başlangıçtır. İnternet’teki sosyal medya araçları 

üzerinden belediyelerinizin ve belediye yöneti-
cilerinizin sosyal medyada nasıl algılandığını ve 
yansıtıldığını görmüş olacaksınız.

2. Yönlendirici ekip ve bütçe oluşturun
Belediyenizin büyüklüğüne, insan kaynakları 
imkânlarına ve bütçe imkânlarına bağlı olarak 
sosyal medya araçlarını kullanacak yönlendir-
ici ekip ve bütçe oluşturun. ( Sosyal medya 
araçlarından sıfır bütçe ile yararlanmak müm-
kün olduğu gibi, bütçe imkânlarına bağlı olarak 
çok etkin katkılar verilebilecek profesyonel 
içerikler de oluşturulabilir.)

3. Etik Kuralları oluşturun
Sosyal medya araçlarından yararlanmanın ve 
aktif kullanımın etik kurallarını ve kurumsal 
sınırlarınızı doğru bir şekilde oluşturun.

4. Katılımcılığı teşvik edin
Tüm çalışanları ve onların sosyal çevrelerini 
olumlu katkı verecek şekilde motive edin ve 
olumlu katkıyı teşvik edecek içerikler oluşturun.

5. Belediye 2.0 Araçlarını oluşturun
Belediyenizin faaliyetlerini, yapmak istedik-
lerini, yapamadıklarını, halka aktarmak istedik-
lerini ve halkın görüşlerini yansıtmaya aracılık 
eden nitelikli bloglar, microbloglar, facebook 
profili, forumlar oluşturun.

6. Kalıcı bilgiler ve tanımlamalar 
oluşturun
Wikipedia gibi açık ansiklopedilerde belediyen-
izi ve yörenizi ilgilendiren maddeler girin ya da 
varolan maddelere katkı verin.

7. Zengin, güncel, faydalı ve doğru 
bilgiler ve içerikler girin ve yayın
İmkânlar ölçüsünde video bloglarında, Youtube 
da ve diğer görsel paylaşım ortamlarında 
çarpıcı görüntüler koyun. eğer belediyenizin 
bütçesi müsait ve bu işi ciddiye alıyorsanız,  so-
syal medya uzmanlarından profesyonel destek 
alın.

http://www.bilisimdergisi.org/s126

