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Sosyal medyada iş yönetimi
Kurumsal reklamcılık ve itibar yönetiminin özel bir uzmanlık ve hız 
gerektirdiği sanal medyada kurumlarında 24 saat etkin olarak bu 
alanlarda var olmaları gerekiyor.  Kurumlar, sosyal mecraları bir 
yaşam alanı olarak benimsemeli.

B ilişim 2011 Etkinliği kapsamında 
gerçekleştirilen “Sosyal medyada 
iş yönetimi: Kurumsal reklamcılık 

ve itibar yönetimi” oturumuna, Reklam 
Yaratıcıları Derneği Başkanı Ateş İlyas Başsoy, 
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. H. Uğur 
Özmen, Kadir Has Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi İsmail Hakkı Polat ile Plasenta 
Conversation Agency kurucu ve yönetici ortağı 
Cem Batu konuşmalarıyla katkıda bulundular. 
Başkanlığını yaptığım oturumda, sosyal medya 
konusunda uzman kişiler tarafından sosyal 
medyada kurumsal reklamcılık ve itibar 
yönetimi konuları irdelendi, sebep-sonuç 
ilişkileri ortaya kondu.
Sanal dünya hızla büyüyor ve herkesin bu 
dünyada  “ben de varım” deme çabalarının 
her geçen gün artıyor. Böyle bir ortamda 
özellikle kısa zamanda önemli bir alan haline 
gelen sosyal ağlar ve sosyal medya araçları 
sayesinde  “tek taraflı iletişim” dönemi 
yerini hızla “etkileşimli çoktan çoka iletişim” 
dönemine devrediyor. Sosyal ağlar, farklı 
yapıları ve içerikleriyle yeni bir iletişim ve 
medya alanı olarak birçok marka sahipleri 
ve kurumlar tarafından reklamcılık alanı 
olarak da kullanılmaya başlandı. Tanımlanmış 
kesin hedefler olmaksızın bilinçsizce bu 
alanda var olmak beraberinde başarısızlığı 
da getirebilmekte. Dolayısıyla kurumların, 
hedef kitlelerini ve bu kitlenin ihtiyaçlarını iyi 
tanımlamaları, anlamaları, uygun olan doğru 
sosyal medya araçlarını belirleyip kullanmaları 
gerekiyor.
Günümüz insanı artık ikinci dünya olarak 
“sanal dünyada da var olmaya” çalışıyor. 

Gerçek dünyamızda nasıl, çözülmesi, yeniden 
planlanması gereken durumlar mevcutsa 
sanal dünyada da keşfetmemiz, çözmemiz, 
yeniden inşa etmemiz gereken birçok alan 
var. İşte bu anlamda bakıldığında karşımıza 
sosyal medyada var olma, kurumsal olarak 
kişi/marka/kuruluşları ifade etme ve aylar 
sonrasında oluşturulmuş olunan itibarin 
devamlılığı konusu bulunuyor.
Sürekli sosyal ağlar veya sosyal medya 
ifadeleri kullanılıyor. Ancak tabi ki bu 
kavramlar yanlış yorumlanıp uygulanıyorlar. 
Günümüzde Facebook, Twitter, Linkedin gibi 
ağlar ele alındığında bu alanların iletişim 
ve kişiler arası ağların oluşturulması için 
kullanımın dışında farklı amaçlar içinde 
kullanıldıkları da görülüyor. Medya kavramı 
ise kişilere doğru bilgilerin ulaştırıldığı 
mecralar olarak değerlendiriliyor. Bu açıdan 
bakıldığında insanların birbirleri ile iletişime 
geçtikleri, fikirlerini paylaştıkları mecralara, 
medya demek doğru değil. Ancak insanlar bu 
alanlarda o kadar çok vakit geçirmektedirler 
ki şirketler/kurumlar bu alanları insanlara 
ulaşma alanı, bu alanları da reklam yeri, 
insanları da potansiyel müşteri olarak 
görmeye başlıyorlar.
Panele katılan Batu’nun “Sosyal medya yoktur 
ben varım” cümlesi, sosyal ağ ve markaların, 
varlıklarını kişiler vasıtasıyla oluşturduğunu, 
bu kişilerin olmaması durumu da bu alanların 
hiçbir anlamı olmayacağını net ve kısa bir 
şekilde ortaya koydu. Dr. Özmen, günümüzde 
yeni anne baba olacakların çocuklarına isim 
verme aşamalarında dahi İnternet’te domain 
alma alışkanlıklarının oluştuğuna işaret etti.  
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Aileler, çocukları doğmadan önce benzersiz 
bir isim yaratmaya çalışıyor, facebook-twitter 
gibi alanlarda hemen kullanıcı adı alıyorlar. 
Yeni sanal dünyada doğmamış çocukların 
çoktan yerlerini aldıklarını söyleyen Özmen, 
sosyal mecralarda var olmak için okur-yazar 
olmaya gerek kalmadığını, gerçekleştirilen 
uygulamalar ile çocukların sadece belli 
sembollere dokunarak facebook veya twitter 
gibi alanlara ileti gönderebildiklerini belirtti.
Sosyal medya kanalları kullanılarak, 
potansiyel müşteriler ile iletişim, marka 
bilinirliği arttıracak. Marka/kurumlar 
açısından bakıldığında sosyal ağlar ve sosyal 
medya alanları hem pratik, hem hızlı, hem de 
tasarruflu gibi gözüküyor. Sosyal ağlarda var 
olan insanların sayısının artmasıyla kurum/
markaların bu alanlardaki değişik reklam 
fikirleri ve reklamcılık faaliyetlerinin arttığı 
görülüyor. Başsoy’un belirttiği gibi artık 
“Haberleşim” olgusu hızla yayılıyor. Oluşan 
yeni sanal dünyanın çok iyi anlaşılması ve 
buna göre doğru yaklaşımların belirlenmesi 
gerekiyor. Başsoy, bu alanı en iyi anlayan, 
uygulayan ve kişi bilinirliğini en etkin şekilde 
kullanan isim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
olduğunu söyledi.

Polat ise konuşmasında, sosyal mecraları 
anlamadan bu alanlarda inatla var olmaya 
çalışmanın yarardan çok zarar getirdiğine 
dikkat çekti. Polat, sosyal ağlarda ve sosyal 
medya yeni iletişim dilinin oluşturulması 
gerektiğini, Türk üniversitelerinde yeni 
medya düzeni ve yeni medya okuryazarlığı 
konularında ilgili alanların oluşturulmasının 
önemli olduğunu bildirdi. 
Bu reklam etkinliklerindeki ana amaç, marka/
kurum/kişi bilinirliğini arttırmak. Ayrıca bu 
işlemlerle birlikte yapılan reklamın ve kurum/
marka bilinirliğinin ne kadar anlaşıldığı, 
hedef kitle tarafından nasıl yorumlandığının 
takibinin de yapılması gerekiyor. Marka ve 
bilinirlik değerine, İnternet’te çıkan negatif 
bir haber veya rakipler tarafından oluşturulan 
negatif içerik ile sadece birkaç dakika da 
zarar vermek mümkün. Polat’ın belirttiği gibi 
geleneksel kurumsal reklamcılığın müşteri 
yönetimi, sosyal mecralar göre evrimleşmeli. 
Marka ve bilinirlik değerlerinin korunması 
ve takibinin yapılması olarak karşımıza bu 
durumda online itibar yönetimi çıkıyor. Bu 
işlem,  herkesin basitçe bildiği gibi sosyal 
ağlarda veya sosyal medyadaki çıkmış yazıları/
yorumları sadece izlemek değil. 

Burada olumsuz/negatif çıkan yorumların 
itibara zarar vermeden önlenmesi önem 
taşıyor.
Reklam etkinliklerinde marka/kurum/kişilerin 
reklam süreçlerinin sonuçlarını mutlak hızla 
izleyip buna göre yeni strateji ve yaklaşımlar 
belirlemeleri gerekiyor. Sanal ortamlardaki 
bilgilerin saniyelerle ifade edilecek zaman 
aralığında değiştiği göz önüne alınırsa 
sanal medyada kurumsal reklamcılığın ve 
itibar yönetiminin özel bir uzmanlık ve hız 
gerektirdiği ortaya çıkıyor. Kurumların sosyal 
mecralarda var olma ve itibar yönetimini, 
sabah 9 akşam 6 saatleri arasında yapılan bir 
etkinlik olarak nitelendirildiğini, bunun yanlış 
olduğunu belirten Polat ve Batu, insanların 
24 saat İnternet üzerinde etkin olarak var 
oldukları düşünüldüğünde kurumlarında 24 
saat etkin olarak bu alanlarda var olmaları 
gerektiğine dikkat çektiler. Bu açıdan 
bakıldığında kurumların sosyal mecraları 
bir yaşam alanı olarak benimsemelerinin 

gerekliliği ortaya çıkıyor. İtibar yönetiminin 
etkin uygulanmasının anahtarı ise 
samimiyetten geçiyor.
Türkiye’de sosyal ağlar ve sosyal medya yapısı 
incelendiğinde, tüm panel konuşmacılarının 
ortak kanıya vardığı nokta, sosyal medyanın 
kurumlar tarafından iyi yönetilmediği oldu. 
İnternet’teki hiçbir bilginin unutulmadığı 
düşünülürse hafızasını kaybetmeyen, kötü 
haberin iyi haberden daha hızlı yayıldığı bir 
dünya da itibar yönetimi yapmak markalar/
kurumlar ve kişiler için en hayati alanlardan 
biri haline geliyor. Ve itibar yönetiminin aslında 
uzun süreli ve uzun soluklu bir uzmanlık alanı 
olduğu anlaşılıyor.
Sosyal medya ve sosyal ağlar değişik 
biçimlerde de olsa hızla değişecek ve 
gelişmesine devam edecek. Bu kadar devingen 
bir yapıda var olmak hatalarında yapılmasına 
neden olacak. Tabi ki hatalar yapılacak, bu 
hatalardan doğrular öğrenilecek ve yeni şeyler 
denenmeye devam edecek.
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