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Halkla ilişkilerde 
sosyal medya

Halkla i l işkilerin sosyal  medyayı  iyi  değerlendirmesi 
gerektiği  belirten Aykara,  “Sosyal  medya,  halkla 
i l işkilerde çok dikkatl i  kullanılmalı”  dedi.

“Kişinin ya da kurumun hedef kitlesiyle iyi ilişkiler ve 
gönül bağı kurması” anlamına gelen halkla ilişkiler ile 
sosyal medya ilişkisi günümüzde sıkça tartışılıyor. Halkla 
İlişkiler Derneği’nin Ankara’da düzenlediği “Halkla 
İlişkilerde Sosyal Medya” konulu sohbet toplantısında, 
dernek yönetim kurulu üyesi Güleser Aykara görüşlerini 
açıkladı. Sosyal medyanın halkla ilişkileri nasıl 
etkilediğine değinen Aykara, sosyal medyada mesajın 
kısa, öz ve net olması gerektiğine dikkat çekti. “İletişim, 
tek başına sürekli aktaracağımız bir şey değil” diyen 
Aykara, halkla ilişkilerde kaynağın inanılır ve güvenilir 
olması gerektiğinin üzerinde durdu. 

Kamunun halkla ilişkilerinde İnternet ve sosyal medya 
aracılığıyla önemli gelişmeler yaşandığının altını çizen 
Aykara,  İnternet teknolojisinin demokrasinin yayılmasına 
neden olduğunu belirtti.  Halkla ilişkilerde teknoloji 
kullanımını anlatan Aykara, gelişen her teknolojinin 
halkla ilişkileri iyiye götürdüğünü açıkladı. 

Özel sektörde halkla ilişkilerin yok denecek düzeyde 
olduğunu dile getiren Aykara, halkla ilişkilerin kamuda 
varlığına işaret etti. Pazarlamanın içinde de halkla 
ilişkiler olduğunu söyleyen Aykara, İnternet’in sosyal 
hayatı değiştirdiği ve yeni bir ekonomi yarattığını 
anımsattı. Aykara, kurumların halkla ilişkilerle prestijini 
yükselteceği ya da düşüreceğini, halkla ilişkilerde 
herkesin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayıp 
“Halkla ilişkiler, açık ve anlaşılır olmalı” dedi. 

Artık Web sayfaları yerine sosyal medyanın kullanıldığını ifade eden Aykara, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sosyal medyada Web 0.2 ile beraber anlık haberleşme başladı. Sosyal medyayı 
önemli kılan da içeriğini kullanıcıların oluşturması. Sosyal medyada var olan içerik 
kullanıcı tarafından oluşturulduğundan yaratıcılık önem kazanmaya başladı ve 
katılım çağı doğdu. Medyanın içeriğini üreten ve medyayı izleyen arasındaki katı 
ayrım ortadan kalktı.
Web 0.3 ise kişiye özel sosyal medya olacak. Özelleştirme ile kişiye özel bilgiler 
gelecek. Bu nedenle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bir an önce 
yasalaşması gerekli. Uzman bilişimci ve uzman hukukçulara ihtiyaç var. 

Sosyal medyada bilgilerimiz risk altında. Sosyal medyada düşünerek yazmak lazım. 
Sosyal medyada halkla ilişkiler yapılacaksa basın bültenlerinin çok daha kısaltılması 
lazım. Çok iyi düşünerek, planlı şekilde bilgi koymak lazım. Türkiye’de 34 milyon 
sosyal medya kullanıcısı var. 55 milyon İnternet kullanıcısı var. İnternet, artık 
insanlığın ortak mirası. Sosyal medyayı, halkla ilişkiler iyi değerlendirmeli. Halkla 
ilişkilere sosyal medyadan ulaşacaksanız doğru hedef kitlesine ulaşmak önemli.”
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