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Kobilerin sosyal mecralarda olmaları için nedenler!
KOBİ’ler açısından bakıldığında sosyal ağlar ve 
sosyal medya alanları hem pratik, hem hızlı, 
hem de tasarruflu gibi gözükmektedir.

S anal dünya hızla büyümekte ve 
herkesin bu dünyada  “ben de 
varım” deme çabaları her geçen 
gün artmaktadır. 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 devretmektedir. 
Tanımlanmış kesin hedefler olmaksızın 
bilinçsizce bu alanda var olmak beraberinde 
başarısızlığı/kötü itibarı da getirebilmektedir. 
Dolayısıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin 
(KOBİ), hedef kitlesini ve profil yapısını iyi 
belirlemesi ve bu kitlenin ihtiyaçlarını iyi 
tanımlaması, anlaması, uygun olan doğru 
sosyal medya araçlarını belirleyip kullanması 
gerekmektedir.

Gencinden yaşlısına kadar artık herkesin 
“sanal dünyada da var olmaya” çalışması 
onları gerçek yaşam ve sorumluluklardan 
koparmaktadır. Gerçek dünyada 
KOBİ’ler temelinde nasıl ki çözülmesi, 
yeniden planlanması gereken durumlar 
mevcutsa sanal dünyada da keşfedilmesi, 
çözümlenmesi, yeniden inşaa edilmesi 
gereken birçok alan vardır. İşte bu anlamda 
bakıldığında karşımıza sosyal medyada var 
olma, kurumsal olarak firma/marka/kişiyi 
ifade etme ve aylar sonrasında oluşturulmuş 
olunan itibarin devamlılığı konusu 
bulunmaktadır.

Sürekli sosyal ağlar veya sosyal medya 
ifadeleri kullanılmaktadır. Ancak tabi 
ki bu kavramlar yanlış yorumlanıp 
uygulanmaktadır. Günümüzde Facebook, 
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Twitter, Linkedin, Google+, Xing gibi ağlar 
ele alındığında bu alanların iletişim ve kişiler 
arası ağların oluşturulması için kullanımın 
dışında farklı amaçlar içinde kullanıldıkları 
görülmektedir. Medya kavramı ise kişilere 
doğru bilgilerin ulaştırıldığı mecralar olarak 
değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
insanların birbirleri ile iletişime geçtikleri, 
fikirlerini paylaştıkları mecralara, medya 
demek doğru değildir. Ancak insanlar bu 
alanlarda o kadar çok vakit geçirmektedirler ki 
firmalar/kişiler/kurumlar bu alanları insanlara 
ulaşma alanı, bu alanları da reklam, duyuru 
yeri olarak görmeye başlamışlardır.
 
“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 koymaktadır. Sosyal medya kanalları 
kullanılarak, potansiyel hedef kitle ile iletişim, 
firma/marka/kişi bilinirliğini arttıracaktır. 
KOBİ’ler açısından bakıldığında sosyal ağlar 
ve sosyal medya alanları hem pratik, hem 
hızlı, hem de tasarruflu gibi gözükmektedir. 
Günümüzde “Haberleşim” olgusu hızla 
yayılmaktadır. Oluşan yeni sanal dünyanın 
çok iyi anlaşılması ve buna göre doğru 
yaklaşımların belirlenmesi gerekmektedir. 
Sosyal mecraları anlamadan bu alanlarda 
inatla var olmaya çalışmanın yarardan çok 
zarar getirdiği açıktır. 

Marka ve bilinirlik değerine, internet’te çıkan 
negatif bir haber veya takipçiler tarafından 
oluşturulan negatif içerik ile sadece birkaç 
dakika da zarar vermek mümkündür. 
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Geleneksel kurumsal reklamcılığın takipçi/
müşteri/paydaş/personel yönetimi, sosyal 
mecralara göre evrimleşmelidir. Marka ve 
bilinirlik değerlerinin korunması ve takibinin 
yapılması olarak karşımıza bu durumda on-
line itibar yönetimi çıkmaktadır. Bu işlem, 
herkesin basitçe bildiği gibi sosyal ağlarda 
veya sosyal medyadaki çıkmış yazıları/
yorumları sadece izlemek değildir. Burada 
olumsuz/negatif çıkan yorumların itibara zarar 
vermeden önlenmesinin sağlanmasıdır.

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 çıkmaktadır. İnsanların 
24 saat İnternet üzerinde etkin olarak var 
oldukları düşünüldüğünde firmaların 24 
saat etkin olarak bu alanlarda var olması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında firmalar sosyal mecraları 

bilinirliğini arttırmaktır. Ayrıca bu işlemlerle 
birlikte yapılan etkinliğin ve kurum/marka 
bilinirliğinin ne kadar anlaşıldığı, hedef kitle 
tarafından nasıl yorumlandığının takibinin 
de yapılması gerekmektedir. Bilinirlik 
değerlerinin korunmasının nasıl yapılacağına 
dair stratejilerin belirlenmiş olması 
gerekmektedir. 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 
çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sosyal 
mecraları bir yaşam alanı olarak belirlenmesi 
ve doğru yönetilmesi firmalar için önemlidir.

Firmalar olarak sosyal medya ve ağlardaki 
varlıklarının içeriği; Sadece Facebook 
ve Twitter olmamalıdır. Sadece firmanın 
Facebook (diğer sosyal ağlardaki) sayfasının 
herhangi birileri tarafından beğeniliyor 
olması değildir. Sadece firmanın bilerek 
ya da bilmeyerek  “beğen” veya “üye ol” 
butonuna basarak beğenen ve takipçisi 
sandığı binlerce sanal kişilikten oluşan 
sözde sayfa takipçileriyle övünmek değildir. 

bir yaşam alanı olarak benimsemelidir. 
İnternet’teki hiçbir bilginin unutulmadığı 
düşünülürse hafızasını kaybetmeyen, kötü 
haberin iyi haberden daha hızlı yayıldığı bir 
dünyada itibar yönetimi yapmak kurumlar ve 
kişiler için en hayati alanlardan biri haline 
gelmiştir. İtibar yönetiminin aslında uzun 
süreli ve uzun soluklu bir uzmanlık alanı 
olduğu bilinci benimsenmelidir. Sosyal medya 
ve sosyal ağlar değişik biçimlerde de olsa hızla 
değişecek ve gelişmesine devam edecektir. 

Tanımlanmış kesin hedefler olmaksızın 
bilinçsizce bu alanda var olmaya çalışılması 
beraberinde başarısızlığı da getirebilmektedir. 
Dolayısıyla firmaların, hedef kitlesini ve 
bu kitlenin ihtiyaçlarını iyi tanımlaması 
gerekmektedir. Sosyal ağ alanlarını anlamak, 
uygun olan doğru sosyal medya araçlarını 
belirleyip kullanılması gerekmektedir. 
Firmaların sosyal medya/ağda yer 
almasındaki tabi ki ana amaç, kurum/marka 

Sadece diğer kurumların “facebook like” ve 
“twitter takipçi” sayısıyla kendi firmalarının 
“facebook like” ve “twitter takipçi” sayılarını 
yarıştırmak/karşılaştırmak değildir. Sadece 
Facebook ve Twitter hesabından yüz binlerce 
sözde takipçiye gereksiz yere bilgiler vermek 
değildir. Sadece sırf “sosyal medya” lafını 
her yerde duyuyoruz, hadi biz de yapalım 
denilerek ani kararlarla ve plansızca 
müdahil olunacak bir şey değildir. Sadece 
her yeni çıkan sosyal medya platformunun 
peşinden daha ne olduğunu anlamadan 
“kesinlikle bu platformda da olmalıyız” demek 
değildir. Sadece web sayfasının bir köşesine 
Facebook, Twitter butonu koyarak sayfanın 
paylaştırılması değildir. Sadece geleneksel 
ortamlarda önem verilmeyen şikâyet ve öneri 
yönetimine, Twitter ve Facebook’ta anında 
yanıt verip çözmeye çalışmak değildir. Sosyal 
medya iletişimi, sadece on-line monitoring 
(tarama – takip) yapıp, negatif sonuçların 
görüldüğü halde “iletişime geçersek polemik 
yaratırız, sadece izleyelim” veya “iletişime 
geçersek daha fazlasını ister” demek değildir.

Sosyal mecralarda olunması gerektiğinin 
kararının firmaların kurumsal hedefleri 
doğrultusunda cevaplanması gerekmektedir. 
Bu alanların incelenmesi ve tanımlanması 
ise ayrı süreçtir. Dolayısıyla sosyal ağ/
medyadan tam olarak ne beklendiğinin 
kararının verilmesi gereklidir. Burada firma 
takipçi kişi tabanının genişletilmesi mi 
yoksa var olan takipçi tabanının sürekli bir 
şekilde bilgilendirmek yani güncel mi tutmak 
istenildiği cevaplanmalıdır. Bu alanlarda 
ne amaçla var olunacağının kesinliğini 
oluşturmamak, içinde firmaların logolarının, 
mesajının ve sloganlarının olduğu içi boş bir 
duvar reklamı gibi olacaktır. 
Firmanın sağlam ve değerli bilgileri 
oluşturması ve bunun sosyal ortamlarda etkili 
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bir şekilde paylaşılması, anlatılması firmanın 
misyon ve vizyonumuzun inandırıcılığını 
arttıracaktır. Firmaların her sosyal mecranın 
içinde olması tabi ki gerekli değildir. Firma 
hedef kitlesini iyi tanımalı, varlığını göstermek 
istediği sosyal medya/ağ ortamlarını ona göre 
takip etmelidir. Takipçi sayısı çoksa daha 
aktif ve interaktif olunmalıdır. Tüm bunları 
yaparken takipçilerin akışını sürekli mesajlarla 
meşgul edip boğulmaması gereklidir. Tüm bu 
sosyal mecralarda koşuştururken bunların da 
takip ve ölçüm mekanizmalarının olduğu asla 
unutulmamalıdır. Mesajlar yerine ulaşıyor 
mu, geri dönüşümler nasıl gibi soruların 
cevapları, hem kurum kimliği hem de yapılan 
çalışmaların yansımaları en hızlı bir şekilde 
değerlendirilip yeni stratejiler için ufuk açıcı 
fikirler sağlanabilir.
En temel yaklaşım kesinlikle dürüst 
olunmasıdır. Sosyal medya/ağlarda kurum 
olarak çok boyutlu şeffaf bir yapıya bürünmek 
gerekmektedir. Sosyal mecralarda kurum/kişi 
ile ilgili çıkan olumsuz haberler dürüstlük ve 
hassas yaklaşım ile firma lehine döndürmek 
kolaydır. Yanlış tavırlar takınarak (sosyal 
ağlardaki kişilerle polemiklere girmek, 
firma hakkındaki olumsuz iletileri silmeye 
kalkışarak) hem dürüstlüğün hem de kurum 
itibarının zedelenmesi mümkündür. 

 
Firma takipçi kitlesine odaklanılmalı ve 
beklentilere yönelik içerik üretilmesi çok 
önemlidir. Verilmek istenen mesaj açık ve net 
olmalıdır. Kurumun anlatmak istediği konu, 
vermek istenilen mesaj çok güzel olabilir ama 
bunu ne kadar anlaşılır bir şekilde verildiği 
önemlidir. Kişisel hesaplarda tek bir içeriğe 
takılıp kalmak zordur ve açıkçası sıkıcıdır 
aynı durum kurumun ilerleyen zamanlarında 
monoton bir içerik üreticisi durumuna 
gelmesi büyük ihtimaldir. Bu nedenle zaman 
zaman keyifli duygular ile takipçi kitlesinden 
uzaklaşmadan ana mesaj korunmalıdır. Kısa 
ve basit cümleler kullanılmalıdır. Sosyal 
ağların aktif bir şekilde kullanılmasıyla 
insanlar daha kısa metinlerle daha çok şey 
anlatmaya çalışmaktadır. Bunun sebebi de 
hem sosyal ağların zaman aşımı süresinin hızlı 
olması, hem de kişilerin daha çok bilgi için 
ayırabilecekleri zamanın daha az olmasıdır. 

Firma hedef kitlesinin hangi sosyal ağlarda, 
forum sitelerinde, bloglarda olabileceğinin bir 
araştırmasının yapılması ve sosyal ağlarda 
gelişen olayların yakından izlenmesi ciddi 
fayda sağlayacaktır. Diğer firma/kurum/kişiler 
neler yapıyor ve bunun sonucunda ne tür geri 
bildirimler alınıyor mutlaka takip edilmelidir. 

Sosyal ağları kullanan firma çalışanlarının da sosyal ağlarda olmaları firma/marka adına 
bir avantaja dönüştürecek şekilde ilgili yazılı mesaj, video veya firma adına sosyal ağlar için 
hazırlanmış içeriği onların kendi ağlarındaki kişilerle paylaşmalarını sağlamak sosyal ağlara 
geçişte önemli bir başlangıç olacaktır.

Aşağıdaki önerilere göre firmaların/KOBİ’lerin kendi sosyal mecra varlık stratejilerini 
oluşturmaları ve analizini yapmalarına yardımcı olacaktır.
- Sosyal medya ve sosyal ağlardan tam olarak ne istediğinize karar verin
- Kur, bırak ve unut! Asla stratejiniz olmasın
- Büyük bir hikâyeniz ve kimliğiniz olsun
- Her sosyal medya/ağ mecrasında olmak zorunda değilsiniz
- Mesajınızı iletecek en iyi yolu tespit edin
- Her şeyi ölçün ve test edin
- Dürüst olun
- Net bir amaca sahip olun
- Takipçiye odaklanın
- Sosyal mecraları yaşam alanı olarak belirleyin
- Esas mesajı açıkça iletin
- Ana temaya bağlı kalın 
- Sözcüklerden tasarruf edin 
- Basit cümleler kullanın
- Neden Facebook/Twitter/Google+/Linedin/Xing ve diğer sosyal mecralarda olmak istediğinizi 
kesin olarak belirleyin.

Kurumsal olarak yer 
alınan internete açık 
her platformda firmaya 
karşı yapılan yapıcı 
eleştiriler mutlaka 
önemsenmeli ve 
samimiyetle cevap 
verilmelidir. Karşılıklı 
tartışmalar ise zarar 
verici olabilir. O 
yüzden sosyal ağlarda 
mümkün olduğunca 
kurumsal olarak 
tartışmaların içinde 
olmamak daha akılcı 
olacaktır. 
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