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USMED ve İTÜ’den 
“Sosyal Medya Zirvesi”
Güvenlik, kişisel markalaşma, kullanım alanları, vatandaş 
gazeteciliği gibi sosyal medyanın en çok ilgi çeken konuları 
hakkında uzmanlar,  katılımcıları bilgilendirdi.

İ
stanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kurumsal İletişim Ofisi ve Uluslararası Sosyal Medya 
Derneği (USMED) tarafından ortaklaşa 11 Mart 2013’te Sosyal Medya Zirvesi düzenlendi. 
Ayazağa Kampusü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede, 
sosyal medyada ön plana çıkan konularla sosyal medyanın toplumsal ve bireysel etkileri 
konuşuldu. 

Toplam 300’ü aşkın konuğun katıldığı zirveye Twitter üzerinden # ITUSMZ hashtagi ile eş 
zamanlı katılım sağlandı. Aynı hashtag ile 2500’ün üzerinde paylaşım yapılarak interaktif bir 
tartışma ortamı yaratıldı.

Zirvede “Trending Topic nasıl olunur?”, Facebook’ta spamları nasıl engelleyebilirim?”, 
“İçerik nasıl oluşturabilirim?”gibi sosyal medyanın başlangıç sorularından “İnternet’te 
marka bilinirliğimi nasıl artırırım?”, “tekil ziyaretçi sayımı artırırken bunları nasıl müşteriye 
dönüştürebilirim?”, “bilişim hukuku ve güvenlik alanında neler yapabilirim?”gibi uzman 
sorularına yanıtları profesyoneller verdi.

USMED Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesi Salih Çaktı ile başlayan zirvenin ilk oturumda 
“Sosyal medya ve kişisel markalaşma nedir?” sorusuna yanıt arandı. Sosyal medyanın 
bireysel kullanıcıların sahip olduğu değerleri nasıl geliştirip bir marka haline getireceğinin 
sunumu yapılan oturumda, kişisel markalaşma ve sosyal medya arasındaki ilişkiye değinilip 
izlenmesi gereken adımlar paylaşıldı. 
Özellikle kişisel markalaşma için içerik üretimi ve bunu devamlı kılmanın önemi 
vurgulanırken lisanslama teknikleri, telif hakları bildirimi vb. yöntemlerle içeriklerin 
korunabileceği bilgileri ayrıntılı olarak anlatıldı.  

İlk oturumdan sonra toplumsal perspektiften sosyal medyanın global anlamda nasıl 
kullanıldığı ve kullanılması gerektiği konuları da ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. 
USMED Genel Sekreteri Çaktı, “Sosyal Medya ve Kişisel Markalaşma”; Sosyal Medya 
Eğitmeni Haydar Özkömürcü “Sosyal Medyanın Kullanım Alanları”; Beyaz Şapkalı Hacker 
Halil Öztürkçi ise “Sosyal Medya ve Güvenlik” başlıklı sunumlarıyla, siyasi liderlerin 
sosyal medyayı stratejilerine nasıl dahil ettiklerini rakamlar üzerinden inceleyip “Veri 
madenciliği”nin ne olduğu hakkında bilgi verdiler. Şirket ve bireyler açısından sosyal 
medyanın önemi tartışılırken bu alanın insanların hayatında nasıl yer tuttuğu, bunun 
yarar sağlayacak şekilde nasıl kullanılabileceği; afet yönetimi, sosyoloji, siyaset ve eğitim 
konuları üzerinden örneklerle sunuldu. 

Zirvenin öğleden sonraki “Gazetecilik, Sosyal Medya ve Vatandaş Gazeteciliği” oturumuna 
USMED Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan moderatörlük yaptı. Gazeteci Yıldıray Oğur, 
Hürriyet Gazetesi Sosyal Medya Editörü Şermin Terzi ve twitter fenomeni Ferdi Carrefour 
katılımıyla oturumda gazetecilik, sosyal medya ve vatandaş gazeteciliği ele alındı. 
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