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İçerik
Kitap içeriğinde Facebook Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden Google ve Google’a 
bağlı pek çok akademik ve profesyonel hizmete kadar yayılan bir yelpazede sosyal 
medyanın pazarlama iletişimindeki etki ve döngüsü ele alınıyor.

Açıklama
Hayatlarımız her geçen gün daha sanal bir hal almakta iken trend artık e-kitap, 
e-ticaret, e-devlet… vb pek çok yazılım ile her geçen gün daha çok sanallaşma 
yolunda ilerliyor. Pazarlama sektörü de diğer komşu sektörleri gibi sanal ortamda 
hak ettiği yerini aldı. Geçtiğimiz ay Salih Seçkin Sevinç’in Optimist Yayınlarından çıkan  
“Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya” isimli kitabı sanallaşan sosyal hayatların 
farkına varanların bu alanda profesyonelliğe adım atmalarına destek çıkıyor.
Yazar, sosyal medyanın tanımına dokunarak sosyal medya ekonomisinin 
enstrümanları, etkisi ve günümüze kadar dijital pazarlama sektöründe ne gibi 
değişimlere yol açtığına değinmiş.
İnternet’in ülkemize gelmesi ile geleneksel medya ömrünün sonuna gelmekte, 
çevrimiçi fikir alışverişi de gelişerek büyümekte. Tüketiciler olarak önce oturduğumuz 
yerden alışveriş yapmaya başladık, sonra bloglardan, forumlardan diğer tüketicilerin 
tavsiye ve bilgi sunumları ile alışverişe nitelik kazandırdık. Bu akım kaçınılmaz olarak 
pazarlama iletişiminde de yenilikleri getirdi. Geleneksel medya reklam yapana kadar 
tüketiciler çoktan sosyal medyadan tweet’ini atmış oluyor. Firma tanıtımları için 
şaşalı web tasarımlarından ziyade Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerindeki 
tüketici yorumlarının pazarlama dinamiklerine etkisi kuşkusuz herkes tarafından 
gözlemlenmesi kaçınılmaz bir sosyal hareket. Yazar bu konuya da herkesin anlayacağı 
akıcılıkta bir dille değinmiş. Teknik hususlarla birlikte yazar, tıpkı eski “dürüst esnaf” 
sıfatı gibi dijital pazarlamada da artık İnternet ortamı şeffaflığının samimiyet ve 
sürekliliğe dayalı olduğunu örneklemiş.
TV programlarında bile, evlerinde ürettiklerini başka kullanıcılarla buluşturmak 
için İnternet’ten satış hizmeti verilmesine dair teşvik programları yapılırken, seyyar 
satıcılar sürekli zabıtalardan kaçarken ve insanlar işten kalan zamanında masa 
başında alışverişini yaparken sosyal medya yavaş yavaş ayakları yerden kesmekte ve 
pazarlama değişkenlerine etki etmeye devam etmekte.
Farkındalığı yükseltmek, perspektifi genişletmek için bu genç yazarın son zaman 
kitabını okumanızı önemle tavsiye etmekten başka bir çıkar yol kalmıyor insana.
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