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SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız,
Sosyal medyanın temel amacı paylaşmaktır, doğru, etkin ve faydalı paylaşım
ise güçlü bir iletişim ile mümkün olur. Günümüzde dünya nüfusunun yarısından
çoğunun internet erişiminin olduğu ve uçsuz bucaksız bu dijital mecrada iletişimin ve aktarımın Exabayt boyutlarında olduğu bilinmektedir. Bu denli kuvvetli
bir gücün etkin ve doğru kullanılması takdir edersiniz ki hepimiz için önem arz
etmektedir.
Bu konuda İSMMMO Sosyal Medya ve İletişim Komitemiz tarafından hazırlanan bu eşsiz ve güncel bilgileri içeren çalışmayı sizlere sunuyoruz.
Oda yapılanmamızda önemli yeri olan komitelerimizin değerli ve özverili
çalışmaları, mesleki faaliyetlerimizi yerine getirirken bizlere ışık tutmaktadır. Bu
vesile ile bir kere de sizlerin huzurunda İSMMMO Sosyal Medya ve İletişim Komitesi’nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Halim BURSALI’ya ve bu rehberin hazırlanmasında büyük katkısı ve emeği olan komite başkan ve üyelerimize
teşekkür ediyor, bu çalışmanın hepinize faydalı olmasını diliyorum.
Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan
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ÖNSÖZ
Komitemiz bu çalışması ile meslektaşlarımızın sosyal medya kullanımını etkin ve verimli
bir hale getirmeyi, sosyal medya kullanımında iletişimin püf noktalarına değinmeyi ve meslek mensuplarımız arasında sosyal medya kullanımının nasıl daha iyi yönetebileceğine dair
katkılar sunmayı amaçlamıştır.
Meslektaşlarımızın bireysel özgürlüklerine saygımız sonsuzdur. Kimsenin bireysel
davranışlarında belirleyici olamayacağımız gibi, sosyal medya hareketlerinde de belirleyici olamayız. Ancak unutmamalıyız ki biz aynı zamanda İSMMMO’nun birer üyesiyiz. Bizler
bir fikri, bir sosyal ve örgütsel duruşu yani bir mesleği temsil ediyoruz. Kişisel sayfalarımızda
paylaştıklarımız, sayfamıza girenlerin, inceleyenlerin merakını uyandırmalı ve onları içine
çeken bir iletişim dili içermelidir.
Yazılı olmasa da sosyal medyanın günümüzde birtakım kuralları oluşmakta ve bu
kurallara uyduğumuz takdirde sayfalarımız ve paylaşımlarımız daha amaç odaklı olmaya
başlayacaktır. Tüm bu bilgiler ışığında siz sevgili meslektaşlarımıza katma değer sağlayacağına inandığımız bu çalışmamızı değerli görüşlerinize sunmaktan gurur duyarız.
Böyle bir çalışmaya imkan tanıyan başta İSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yücel
AKDEMİR’e, İSMMMO Yönetim Kurulu’na ve Komitemizden sorumlu İSMMMO Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Halim BURSALI’ya komitemize verdikleri destekten dolayı şükranlarımızı sunar,
bu rehberin hazırlanması için özverili bir biçimde çalışmalarını yürüten değerli komite üyesi
arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

İSMMMO Sosyal Medya ve İletişim Komitesi
Başkan
Aydan AY ÇAKMAK
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SOSYAL MEDYA VE
İLETİŞİM KOMİTESİ
n Aydan Ay Çakmak - Başkan
n Seçkin Erol – Başkan Yardımcısı
n Gülşen Yanar - Sekreter
n Aslı Karakurt Kuluptakan
n Ece Devge
n Mehmet Siyahgül
n Nuşi Yıldız
n Öznur Kır
n Safiye Ayrıca
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“İnsanlık tarihinde ilk defa
sayısız bağlantı
kurmamıza imkan tanıyan
bir teknolojiye sahibiz.”
Pierre Omidyar,
eBay Kurucusu
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GİRİŞ

Nasıl oldu da sosyal ve medya kelimeleri yan yana, can cana, kol kola girerek hayatımızın tam
odak noktası oldu. Büyük bir okyanus olarak düşleneceğimiz dijital bilgi ağında sadece iletişim olarak
değil pazarlama, satış, ticaret hayatını da yönlendiren platform oldu sosyal medya.
Sosyal medya kelime anlamı ile internet üzerinden kişilerin birbirleri ile iletişime geçmesi olarak
tanımlanabilir. Kamuoyu oluşturma, algı oluşturmada günümüz dünyasında sosyal medyanın gücü
yadsınamaz. Hiç fikrinizin olmadığı bir konu ya da kişi ile ilgili ön bilgi çok rahatlıkla sosyal medya
üzerinden sağlanabilmektedir. İş dünyasının ve ticari işletmelerin etkin kullanımı ile birlikte insanların
sosyal medyada geçirdiği sürelerde artmıştır.
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MEDYA NEDİR?
Medya kavramı; haber alma ve haber aktarma ihtiyacından ortaya çıkan bir iletişim kavramıdır. Hiçbir ırk, cinsiyet ya da başka bir ayrım gözetmeksizin aktarılması gereken bilgileri topluluklara ulaştırma amacıyla üretilmiş araçların bütünüdür. Bu araçlar basın yayın organları olarak
tanımlanan gazete, posta, faks, radyo, televizyon ve son yüz yıla damgasını vuran İnternettir.
Medya, internetin yaygınlaşmasıyla beraber dönüşmüş; geleneksel ve sosyal medya (yeni
medya) olarak ikiye ayrılmıştır.

“Gazetelerin hayatını
devam ettirebilmesi için
hiç bir neden yok”
Jacek Utko,

Gazete Tasarımcısı ve
TED konuşmacısı
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Geleneksel Medya Nedir?
Geleneksel medya televizyon, gazete, radyo ve dergi gibi tek yönlü iletişim sağlayan kitle iletişim
araçlarının tümüne verilen isimdir.
Televizyon, Radyo, Gazete, Dergi vb. geleneksel medyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır.
Geleneksel Medyanın Belli Başlı Özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;
- Geleneksel Medyanın yayın organları çok büyük kitleleri kapsamaktadır.
- Tek taraflı medyadır. (Sadece Yayın)
- Maliyeti yüksektir.
- Sonuç her zaman için daha net olur.

Sosyal Medya Nedir?
Sosyal medya, günümüz dünyasında zaman ve mekan sınırlaması olmadan kullanıcılar tarafından
üretilen içeriğin (görüş, haber, makale, fotoğraf, reklam vb.) yine kullanıcı tarafından paylaşıldığı, birbirleriyle yapılan diyalogların olduğu online bir iletişim ağıdır.
Sosyal medyanın temel amacı paylaşmaktır. Bir işletmenin reklam çalışmalarının yürütülmesi,
normal bir vatandasın eğlenceli anıların paylaşımı, düşüncelerini ortaya koyması, bir gazetecinin haber
yayınlaması gibi çok farklı amaçlar için kullanılabilir.
Günümüz dijital çağında birçok kişi veya kurum/marka, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
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Giderek mecburiyet halini alan sosyal medya kullanımı sayesinde, bilgiye hızlı bir şekilde erişim mümkün
olmakta ve bu sayede hayatı kolaylaştırmaktadır.
Sosyal medya kullanımı gelişen teknoloji ile birlikte özellikle ülkemizdeki akıllı telefon kullanımının
yaygınlaşması ve buna bağlı olarak İnternet kullanım yüzdelerinin artması sonucunda popüler hale gelmiştir.						
Sosyal medya, kullanıcısının kendi ürettiği içeriği yayınladığı ve paylaşırken, birçok kişi ve kurum tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.					
Bu sayede hızlı erişim kolaylaşmakta, kullanıcılar içerikleri, makaleleri, haberleri düşünceleri, günlük
yaşanan olayları, fotoğrafları sosyal medya aracılığı ile görebilmekte görüşlerini yine bu sosyal ağ ile yansıtabilmektedir. Günümüz insanın sıkça dillendirdiği sosyal medyayı en kısa şekilde tanımlamak gerekirse
akla gelen ilk kavram paylaşmak olacaktır.

Geleneksel Medyadan Sosyal Medyaya Farklılıkları Nelerdir?

Yeni medyayla birlikte, hızı ve kapsama alanı geleneksel medyanın önüne geçen; düzeyi ve etkinliği
sözlü iletişimdeki kadar olmasa bile, bilginin istenildiği anda seçilebildiği, adresleyebildiği, paylaşılabildiği
ve geri bildiriminin anında yapılabildiği bir “sanal” etkileşim çerçevesi sunan; bilginin kolayca depolanabildiği çok büyük miktarlarda bir belleğe sahip yeni bir iletişim biçimi ortaya çıkmıştır. Bu iletişim biçiminin
özellikleri çoklu ortam (multimedya), etkileşimliler (interactivity), yayılım, sanallık (virtuality), kitlesizleştirme, asenkron olabilme onu geleneksel medyadan ayıran ve onun “yeni” olarak tanımlanmasını da
sağlayan özelliklerdir.
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Sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki fark giderek açılmakta. Her sabah kapımızın
önüne bırakılan gazeteler, dergi abonelikleri, akşam saatlerinde bir araya gelinip izlenilen haber
kuşakları giderek yerlerini akıllı telefonlara bırakmıştır.
Sosyal medya geleneksel medyanın aksine sıfır maliyetle kullanılır, erişim imkânları daha kolaydır, kullanım bakımından basitlik arz eder ve üzerinde değişimi kolay olduğunda sabitlik söz konusu
değildir. Sosyal medyanın hızlı geri bildirimi kullanıcı açısından önemlidir. Öte yandan sosyal medyanın birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan biri çok hızlı yayılması sonucu takibinin ve
kontrolünün zorlaşmasıdır.
Gelenekselde, kısıtlı kitlelere belli zamanlarda ileti sağlarken, yeni medyada dünya çapında bilgi
paylaşımı mümkündür.
Geleneksel olanda tek yönlü bir iletişim varken, yeni medyada kitleler verilen bilgilere dönütler,
olumlu ya da olumsuz yorumlar, sağlayabilirler. Bu da yeni medyayı çift yönlü kılarak bir adım daha
öne taşır.
Geleneksel kitle iletişim araçlarında iletişim hataları kolay düzeltilemezken, yeni medya hataların daha çabuk tolere edilmesine olanak tanır.
Gelenekselde kendinizi ifade etmenize olanak sağlayacak koşullar oldukça zorlu ve kısıtlıdır.
Yeni medya ise bireylere kendilerini ifade etmeleri için kolayca ulaşabileceği platformlar sunar.
Bunlar dışında yeni medya birçok işlemi oturduğunuz yerden gerçekleştirmenize olanak sağlıyorken, (hastane randevuları, parasal işlemler, iş başvuruları, eğitimler, alışveriş gibi) geleneksel
medyada buna benzer bir imkân söz konusu değildir.
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SOSYAL MEDYA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

n Sosyal medya, insanların herhangi bir içeriği hızlı, verimlive gerçek zamanlı olarak
paylaşmalarını sağlamak için tasarlanmış web sitelerini ve uygulamaları ifade eder.
n Masaüstü bilgisayarlarla başlayan bu yeni iletişim sistemi günümüzde akıllı telefonlar ve
tabletlerin gelişmesiyle çok daha fazla kullanılır hale gelmiştir.
n Sosyal medya; salt bir eğlence, sosyalleşme veya haber alma mecrası değil aynı zamandabüyük bir endüstridir.
n Sosyal medya aracılığıyla hızlıca kamuoyu oluşturulabilir.
n Sosyal medyada aynı zamanda kötü niyetli kullanıcılar tarafından negatif imajlar oluşturulabilir. Manipülatif ve dezenformasyonayönelik paylaşımlarla bilgi kirliliği yaratılabilir ve
günümüzde bu tip yayınları denetleyecekmecraların sayıları oldukça sınırlıdır.
n Sosyal medya, politikacılar için önemli bir alandır.Siyasete etki etmek isteyen meşru ve
gayrimeşru aktörler de bu ağları aktif bir şekilde kullanır.
n Sosyal medyada markalar ve firmalar paylaşımlarda bulunur, bu sayede markalarının
itibar yönetimini sağlarlar.
n Sosyal medyaya her zaman temkinli bir bakış acısıyla yaklaşmakta fayda vardır. Zira
sanal dünyadaki paylaşımlar göründüğünden farklıolabilmektedir. Bu nedenle kaynağı olmayan
paylaşımlar sorgulanmalı ve bir kaç farklı kaynaktan teyit edilmelidir.
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n Sosyal medya, geleneksel medyaya oranla daha katılımcı bir yapıya sahip olsa da
sahiplik ilişkilerigereği şeffaflığı tartışmalıdır.
n Sosyal medya platformları ilk bakıldığında ücretsiz olarak gözükse de dijital dünya
düzeni düşünüldüğünde, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin ihlalini beraberinde getiren reklam amaçlı faaliyetlerin gerçekleştirilebildiği göze çarpmaktadır.
n Sosyal paylaşım ağları düşünce ve ifade özgürlüğünün merkezi olarak lanse edilse de
kontrolün ve denetimin ülkeden ülkeye göre değişken bir yapıya sahiptir.

SOSYAL MEDYANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Sosyal Medyanın Avantajları
Geniş kitlelere ulaşma yeteneği sosyal medyanınen büyük avantajıdır. Paylaşımlarınızı keşfetmesini istediğiniz kitlelere bu yolla kolayca ulaşabilirsiniz




Sosyal medya, kitlenizle doğrudan bağlantı kurmanıza olanak tanır.



Organik içerikler üretme imkânına kavuşursunuz.



Ücretli tanıtım seçeneklerine kolayca ulaşabilirsiniz.



Hızlı iletişim kurabilirsiniz.

 Bilginin hızlıca yayılması ve olağanüstü durumlardatoplumun bilgilendirilmesi adına önemli bir güce sahiptir.
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Boş vakitlerinizi değerlendirmenizi sağlayacak eğlence araçlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

 İnternetin olduğu her noktadan erişim sağlayabilir;çoğu ülkede içeriklere ücretsiz bir Şekilde
ulaşabilirsiniz.


Kendi markanızı yaratabilir ve satış imkânlarınıdeğerlendirebilirsiniz.



Geri bildirim ağları sayesinde pek çok alanda hızlı vegüvenilir bilgiye ulaşabilirsiniz.



Faaliyetlerinizi duyurabilir, kurumsallaşmanıza katkısağlayabilirsiniz.



Sosyal medya sayesinde web sitenize ziyaretçi kazanabilirsiniz



Çeşitli araçlar sayesinde paylaşımlarınızı rakamsalolarak analiz edebilir ve ölçebilirsiniz.



Viral içerikler üretebilirsiniz.



Kişiler, markalar ve kurumlar ile diğer kişiler arasındaçift yönlü ilişki kurabilirsiniz.



Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilir veprojelerinize hızlı geri dönüşler alabilirsiniz.

 Sosyal medya mecralarını kullanarak geniş çaplı kampanyalar yürütebilir, farkındalık yaratmak için çok daha geniş imkânlara sahip olabilirsiniz.


Geri bildirimler sayesinde paylaşım içeriklerinizin niteliğini ve kalitesini artırabilirsiniz.
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Sosyal Medyanın Dezavantajları
Negatif yorumlar alabilirsiniz. İnsanlar sevdikleri içeriklerin yanı sıra hoşlanmadıkları
durumları dasosyal medya aracılığı ile paylaşabilir. Eleştirilereacık olmalısınız.


 Paylaşımlarınız konusunda özensiz ve dikkatsiz davranırsanız bu başka kullanıcıların
dikkatinden kaçmayacaktır. Paylaşım içeriklerinizdeki her turluhata yüzünüze vurulabilir.
 Bir kampanya yürütürken çok fazla mesai harcamanızgerekebilir. Çünkü sosyal medyanın birbirinden farklı ağları ve her birinin de kendine özgü paylaşım matematiği vardır. Her
biri için özgün ve kaliteli içeriküretmek zordur.
 Sonuçlara hemen ulaşamazsınız. Negatif yorumlar alabilirsiniz. İnsanlar sevdikleri içeriklerinyanı sıra hoşlanmadıkları durumları da sosyal medya aracılığı ile paylaşabilir. Eleştirilere
açık olmalısınız.


Etkileşime gir, bekle ve gör prensipleri ile sabırlı olmalıve acelecilikten kaçınmalısınız

 Sosyal medyanın gereğinden fazla kullanılması bağımlılık oluşturabilir. Günlük kullanımınızı kontrolaltına almalısınız.


Haber ve içeriklerin kontrolsüz bir şekilde yayılmasıbilgi kirliliğine sebep olabilir.

 Zihin sağlığınızı negatif yönde etkileyebilir. Sosyalağ siteleri depresyon, aksiyete ve
yalnızlık gibi zihinsel sağlık sorunları riskinin artmasına neden olabilmektedir. Kullanıcıların
ruh sağlığı sosyal medyaya özgü karşılaştırma kültüründen olumsuzetkilenir.


Kişisel ilişkilere zarar verebilmekte, toplumsalahengin bozulmasına neden olabilmektedir.
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Narsisizmi tetikleyebilir. Kişilerin ben merkezli birkaraktere bürünmesine sebebiyet verebilir.



Nefret söylemleri ve sanal suikastlara maruzkalabilirsiniz.

 Sahtekârlık ve dolandırıcılıklara acıktır. Geri bildirimağları üzerinden teyit etmeden
hiçbir bilgiye, ürüne ve kişiye %100 güvenmemelisiniz.


Sanal linç girişimlerine acıktır.



Kişiler ve kurumlar itibarsızlaştırılabilir; iftira ve karapropagandaya maruz kalınabilir.

 İçerikler hızlı bir şekilde yayıldığı için kaynaksız yalanhaberler de aynı hızla yayılabilir; sonrasında doğrular ortaya çıksa dahi yeteri kadar kişiye ulaşamama riskitaşır.
 Milli manevi değerlerin yozlaştırılması, yıpratılmasıadına etkili bir silah olarak kullanılabilir.
 Terör örgütleri tarafından bölücü faaliyetlerigerçekleştirme ve propaganda yürütme adınakullanılabilir.


Hesaplarınız kotu niyetli kullanıcılar tarafındanhacklenebilir.

 Telif haklarına dikkat etmeden yapacağınız paylaşımlar hakkınızda dava açılmasına
nedenolabilir.
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BAŞLICA KULLANILAN SOSYAL MEDYA AĞLARI
n Facebook: Dünyada en yaygın olarak sosyal medya platformudur.
n Instagram : Fotoğraf ve video paylaşımı için kullanılan sosyal medya uygulamasıdır. Fotoğraflar, videolar, Hikâyeler ve canlı videolar gibi çok çeşitli içerikleri paylaşmanıza olanak tanır.
n Youtube: Bir video paylaşım platformudur
n Twitter: Haberler, eğlence, spor, politika ve daha fazlası için paylaşım yapılan bir sosyal medya
uygulamasıdır. Twitter’ı diğer birçok sosyal medya sitesinden farklı kılan şey, şu anda olan şeyleri
gerçek zamanlı bilgilere güçlü bir şekilde vurgulamasıdır. popüler bir paylaşım platformudur.
n Whatsapp: 180’den fazla ülkedeki insanlar tarafından kullanılan mesajlaşma, görüntü ses ve
video paylaşım platformudur
n Linkedin: İş dünyasındaki kişilerin iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan
profesyonel sosyal paylaşım platformudur. Ayrıca, işletmelerin kendi sektörlerinde düşünce liderlik
ve otoritelerini inşa etmeleri ve şirketlerine yeni kalifiye çalışan çekmelerini sağlar
n Pinterest: Görsel ağırlık bir sosyal paylaşım sitesidir. Her türlü görselin paylaşıldığı ve pano
sistemiyle çalışan bir sosyal ağ platformudur.
n Telegram: 2013 yılında kurulmuş uçtan uca şifreleme özellikli bir uygulama
n SnapChat: Anlık paylaşım yapma tecrübesini hayatlarımıza sokan ve bir süre sonra Instagram’a kaptırmıştır.
n TikTok: 2016’da hayatlarımıza hızlı bir giriş yapmıştı ancak popülerliğini biraz daha sonra
kazandı. Video paylaşım uygulamasıdır.
n Blog: Ağ günlüğü teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde
yazan insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web siteleridir.
n Vlog: Kişinin günlük yaşantısını yazarak değil de video çekerek yansıtması olarak ifade edilebilir.
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5. SOSYAL MEDYANIN MUHASEBE ÜZERİNE ETKİLERİ

Sosyal medya günlük hayatımızın, iş hayatımızın her alanında var ve gelişerek var olmaya
devam edecek. İster kişi olalım ister firma ister bir kurum olalım bize bu noktada düşen görev yeniliklere açık olmak ve yenilikleri takip ederek dünyaya, oluşan yeni şartlara ayak uydurmaktır. Çünkü
dünya değişiyor, sosyal medya ağları sayesinde gittikçe küçülüyor. Bu durumda mesleki duyuruların,
paylaşımların yapılması dayanışma açısından son derece önemlidir.
Bu kadar iletişimin içinde şirket ve kurumlar sosyal medyayı kendi lehlerine kullanmaktadır. Bu
şekilde kendini sosyal medyada gösterebilen kurumlar kendini bir adım öne taşımayı başarmıştır.
Başarılı ve kaliteli çalışmalar yapılsa da sosyal medyada kendini göstermek çağımızda çok önemlidir.
Ticaret, alışveriş, sağlık, eğitim tüm alışkanlıklarımızım online olarak görebildiğimiz bu dönemde sosyal medya kullanımının özellikle doğru kullanımının önemi de öncelikli konu haline gelmektedir.
Öncelikle kullanımını iyi bilmediğimiz hiçbir uygulamada başarılı ve etkin kullanım beklenemez
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile ruhsat
almış mali müşavirlik mesleği için de artık sosyal medyanın gücünden yararlanmak kaçınılmaz
olmuştur. Yasamızda belirlenen reklam yasağı çerçevesini göze alarak meslektaşlarımızın en etkin
şekilde kullanımını sağlamamız gerekmektedir. Bilginin ve resmî gazetenin ışıktan hızlı değişimlerine
ayak uydurabilmemiz için hem teknolojik yeterliliğe hem de sosyal medyanın gücüne olan ihtiyacımız
giderek daha fazla hale gelmektedir.
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6. SOSYAL MEDYA NASIL KULLANILMALI, NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

n Profil Fotoğrafı: Fotoğraf özel yaşantı hakkında bilgi vermekten ziyade, mesleğimizi
gölgede bırakmayacak şekilde seçilmeli. Fotoğraf, sosyal medyadaki logonuzdur, bu nedenle tüm
sosyal mecralarda aynı fotoğrafın kullanılması karışıklıkları ortadan kaldırır.
n Profil İsmi: Önerimiz, tarafsız bir şekilde isim- soy isim güncel haliyle kullanılmasıdır.
Evlilik öncesi- sonrası edinilen soyadların güncelliği, takma isim, lakap kullanılmaması kişinin kolay
bulunabilirliğini sağlayacaktır.
n Profilinize 5 Sn. Kuralı: İnsanlar profilleri incelemez. Birkaç saniye bakar ve hızlıca
karar verirler. Mm kısa bir biyografik metin eklemesi ve varsa bloğunun ve/ veya web sitesinin ve/
veya diğer sosyal medya hesaplarının linklerini ekleyebilirler.
n Post Gönderilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: Takipçi kitlesine göre paylaşım sağlamalı.
Mahremiyet kuralları çerçevesinde paylaşım yapılmalıdır.
Herhangi bir ticari kuruluş ya da kuruma hakaret içeren, siyasi veya eleştirel paylaşımlardan
uzak durulmalı,
Paylaşımlar özenli, imla kurallarına uygun olmasına özen gösterilmeli.
Post( Gönderi) Paylaşım Saati Hedef kitlesi dikkate alınmalı, hedef kitlemiz - takipçilerimiz aktif
olduğu saat tespit edilmeli
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Amacımız bir kutlama ise; bayram - taziye mesajı gibi sabah saatleri dikkate alınmalı, güncelliği
korunmalı ne erken nede geç davranılmalı
Postlarda grup olarak aynı etiketleri kullanmaya dikkat edilmeli. Bu yüzden belki önemli duyurular da tek bir metin olmalı resim paylaşırken, metni - etiketleri bir bütün olarak sunulmalı (etiketlerin altındaki tüm postları görmek için bu önemli)
Aktif sosyal medya kullanıcıları, gün içinde sabah mesai öncesi ya da mesai bitiminde muhakkak
sayfalarına göz gezdirmektedirler bu saatlere paylaşım açısından dikkat edilebilir.
n Doğrulanmış Bilgi Paylaşımı: Mesleğimizle ilgili yasal konuların, meslek mevzuatımızla ilgili güncel gelişmelerin paylaşılması, sayfalarımızın saygınlığını artıracaktır.
Doğrulanmamış bilgileri paylaşmamaya özen göstermek, eğer bir yerden alıntı yapıyorsak bunun kaynağını belirtmek doğru olacaktır.
n Etkinlik Fotoğraf Paylaşımları: Bağlı bulunulan oda ve ilçe temsilciliklerinin
organize etmiş olduğu faaliyetlere katılım ve fotoğraf paylaşımında; meslektaşlar arası bağlılık açısından önemlidir.
Katıldığımız etkinliklere ait fotoğrafları; fotoğrafların konusunu açıklama biçimini, diğer kişiler
açısından da düşünerek makul sayıda görselle desteklenerek paylaşılması yerinde olacaktır.
Burada fotoğraftaki kişinin kim olduğu değil, etkinliğin içeriğini açıklama biçimi önemlidir.
n Profil Güncelliği: Sosyal medya hesaplarının güncel kullanılması akılda daha kalıcı
olmanızı sağlayacaktır. Burada kalıcı olmak adına görüntü kirliğine yaratmaktan ziyade bilgi verici,
takipçilere faydalı olacak makul sıklıkta bilgi paylaşımına özen gösterilmelidir.
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n Mesleki İmaj Ve Saygınlık Özen: Mükelleflerimiz ve mesleki sıkıntılarımızla
ilgili olumsuz görüşlerimizi sosyal medyada paylaşmamalıyız
Mesleki imajımızı ve saygınlığımızı düşünerek hareket etmeliyiz.
n Ötekileşme / Ötekileştirme: Siyasi, sosyal, etnik ve dini ayrımcılık doğuracak
görüşlerimizi sosyal medyada paylaşmamalıyız.
Sosyal medyada saldırgan bir tavır sergilememeliyiz. Aynı şekilde sanat ve spor alanlarında da
uç çizgilerde algılanacak fikir ve görüşlerimizi aktarmaktan kaçınmalıyız.
Bizi takip eden kişilerin kafalarında olumsuz bir şekilde yaftalamamalıyız. Mesleğimiz her kesime hitap ettiği için kendimizi kimsenin gözünde ötekileştirmemeliyiz.
n Sosyal Medyanın Zarafet Kurallarına Özen: Üzgün, kırgın, öfke ve nefret
içeren ruh halimizi yansıtacak iletilerden kaçınmalıyız. Samimi ve dürüst paylaşımlar yapmalıyız.
Yeni bir gelişme olumsuz olsa dahi soğukkanlılığımızı korumalıyız.
Tepki gösterecek olsak da bunu zarafet içinde toplum içinde benimsenmiş kurallara uygun şekilde yapmalıyız.
n Güncel Bilgi Paylaşımı: Bize mesleki sayfalardan takip ya da grup önerisi geldiği
zaman güncelliğine dikkat ederek katılım sağlamamız yerinde olacaktır.
n Sosyal Medya Özgürlüğü: Sosyal medya özgürlüğünü, mesleki olarak avantaja
çevirmeyi sağlamalıyız.
n Yazı Dili Azami Özen: Yazı dili ve konuşma dilinin farklı olduğunu unutmamalı, güzel Türkçe’mizi yıpratmamalıyız.
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n Lafın Kısası Makbul: Sosyal medyada az ve öz ifadeler laf kalabalığını yener. Her
gün milyonlarca paylaşımla rekabet edilirken insanlar anlık ve hızlı karar veriyorlar.
n Hesap Güvenliği: Hesap hırsızlığına dikkat edilmeli
İnstagram telif hakları, hesabınız kapanacaktır, hesabınızı doğrulayın gibi sizin hakkınıza bir
ifşa var. Linki tıklayınız gibi mesajlara itibar edilmemeli.

7. SOSYAL MEDYA KULLANANLARA ÖNERİLER

n Sosyal Medyada Kurumsal Sayfa Kullanmak İsteyenlere Öneriler
● Çok sayıda sosyal medya profili oluşturmak, bunlarla çok sayıda paylaşım oluşturmaktan
ziyade daha vurucu, daha sade ama daha etkili profiller yaratıp bunlar ile fikir ve düşüncelerinizi
paylaşmalısınız. Kurumsallığın ilkelerini aktaracak şekilde, yol gösterici, temsil edici paylaşımlar için
makul sayıda profil ile sosyal medya ortamlarında var olunmalı.

n Instagramı Etkin Kullanmak İsteyenlere Öneriler
● Hedef kitle analizi çıkartabilmek için en uygun sosyal medya platformudur.”
● Ülke genelinde birçok insanın Instagram kullanıcısı olduğunu düşünürsek, bundan kaynaklı
olarak bu platformda bulunmak birçok kişiye kolayca erişebilmenizi sağlayacak.
● Birçok sosyal medya platformuna oranla gerçek zamanlı ve hızlı içerik üretimi için uygun bir
platformdur
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● Hikâye atma (story) özelliği sayesinde gönderiler takipçilerin önüne hemen çıkmasa dahi,
hikâye kullanma özelliği gönderiye oranla artık çok daha yoğun kullanıldığı için, takipçilere ulaşma
ihtimali çok daha yüksek. Birçok sosyal medya platformuna oranla Instagram hikâye özelliği günümüzde en aktif kullanılan özellik.
● ‘Keşfet’ özelliği sayesinde takipçilerin beğendiği gönderiler kendilerini takip edenlerin keşfetine düşüyor ve bu şekilde ulaşılabilir kitle daha da genişliyor.
● ‘Canlı yayın’ özelliği sayesinde anlık canlı yayın yapılabiliyor ve canlı yayın açıldığı takdirde
tüm takipçilere bildirim gidiyor. Canlı yayınları kaydederek 24 saat boyunca hikâyede görüntülenme
sağlanabiliyor
● Önceden atılmış ve önem arz eden hikâyeler ‘Öne Çıkanlar’ kısmı sayesinde sürekli görüntülenmeye açılabiliyor.
● Reklam vererek hedef kitleye ulaşmanın en kolay olduğu bir platform ayrıca.
Bu şekilde yayınlandığında daha fazla kişiye ulaşması gereken gönderiler ya da hikâyeler üzerinden uygun hedef kitle belirlenerek daha fazla kişiye ulaşılabiliyor.
● ‘Hakkımda’ kısmına eklenecek linkler ya da sayfanın uzantısı olan sayfalar ön plana çıkartılabiliyor. Böylece verilere daha hızlı erişebilme imkânı sağlıyor.
● Hashtag denilen etiketleme olayı çok önemli, bu etiketleri tıklayanlar aradığı sonuca daha
hızlı ulaşıyorlar. Ancak Instagram’ın algoritması fazla hashtag kaldırır türden değil, bu yüzden hashtag seçimlerinde beş taneyi geçmeyecek şekilde etkin seçimler yapılması önemli. 30 taneye kadar
hashtag eklemeye izin veren Instagramda bu sayıda hashtag girildiği zaman söz ettiğimiz algoritması
yüzünden fayda değil zarar ön plana çıkıyor. Yani siz fazla hastag değil etkin hashtaglere yönelmelisiniz.
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n Bireysel Instagram Hesabınızı Kurumsal Hesaba Dönüştürmenin
Püf Noktaları
● Instagram profilinizde sağ üst kısımda yer alan çark simgesine tıklayıp seçenekler kısmına
tıklayıp ‘’İşletme profiline geç’’ bölümüne giriş yapmalısınız.
● Bu adımdan sonra Facebook’da (hesabınız olmalı) yönetici olduğunuz sayfa karşınıza çıkacak
ve giriş yapmanız istenecektir.
● Facebook ile giriş yaptıktan sonra artık Instagram da işletme hesabınızı oluşturmuş olacaksınız.
● Daha sonra Instagram sizden işletme hesabınıza girmeniz gereken bilgileri isteyecektir. Bunlar; e-posta adresi, telefon numarası ve adres olarak üçe ayrılmaktadır

n Facebook Business İle Kurumsal Instagramınızı İlişkilendirme
● Instagram üzerinden; ayarlar> içerik üreticisi> Facebook hesabı bağla diyerek Facebook hesabı bağlanabilir.
● Bağlanan hesabı https://business.facebook.com/creatorstudio/ sayfasına girerek görebilirsiniz.
● Sayfaya giriş yaptığınızda yukarıda bulunan Instagram logosuna tıklayarak Instagram üzerinde gönderi planlayabileceğiniz sayfaya geçersiniz.
● Sol üst kısımda ‘Gönderi Oluştur’ kısmına tıkladığınızda Instagram akışına tıklamış olursunuz
ve sağ kısımda açılan sayfada gönderi paylaşmak istediğiniz hesabı seçersiniz. Paylaşılacak gönderinin açıklama kısmına gönderinin altına yazılacak yazı yazılır ve alttaki bölmedeki ‘içerik ekle’ kısmına paylaşılacak fotoğraf eklenir.
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● Bir alttaki kutuda Facebook hesabında da paylaş kısmı çıkacak. Facebook hesabına bütünleşmiş ilerleyen Facebook sayfasında da gönderinin paylaşılması için bu kutuya tıklayabilirsiniz.
● Sağ alt köşede bulunan paylaş kısmının yanındaki oka tıklayıp ‘Plan’ diye seçerek takvimden
planlama yapılabilir. Bu zamanlama durumu takipçilerin aktif olduğu saatlerde yapılmalı. Bu da iş
çıkış saati gibi bir saatte planlanabilir mesela.

n Twitter’ı Etkin Kullanmak İsteyenlere Öneriler
● Tweet atılarak paylaşılan her şey Retweet sayesinde daha hızlı yayılıp daha fazla kişiye ulaşabiliyor. Retweet sayesinde paylaşım yapmak diğer platformlara göre daha kolay ve yüksek oranlı
izleyiciye ulaşabiliyor.
● Tweetleri favorilerine ekleyen kullanıcılar, tweetleri takipçilerinin ana sayfalarına düşürüyorlar. Bu sayede hızlı etkileşim alınıyor.
● Twitter sürekli aktif bir platform olduğu için anlık atılan her tweet takipçiler tarafından görüntülenebiliyor.
● Gözden kaçırılan ya da kullanıcının aktif olmadığı saatlerde atılan tweetleri gösteren bir
bölümü de mevcut. Bu şekilde hedef kitleden aktif olmayan kullanıcılara daha sonrasında da ulaşma
imkânı var.
● Hashtag denilen etiketleme olayı Instagram’da bahsettiğimiz gibi Twitter için çok daha önemli, bu etiketleri tıklayanlar aradığı sonuca daha hızlı ulaşıyorlar.
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n Instagram, Facebook Ve Twitter Hesapları İle Etkileşim Almanın
Yolları
● Sosyal medya hesaplarınızın aktif hale gelmesi durumunda takipçi ve dolayısıyla etkileşim
artışı olacağı için hedeflenen kitlenin keşfetine düşülme ihtimali yüksek olacaktır
● Günde 2-3 post ya da en az 1 post paylaşarak hesap aktif tutulmalı.
● Kurumsal hesaplarınız için; “Neler yaptık’’ ve ‘’Neler yapacağız’’ gibi post serileri hazırlanmalı (Facebook ve Instagram için)
● Alanda yapılan yeniliklerle ilgili aktif post paylaşımı yapılmalı.
● Grafik, video, anket ve görsellerle mutlaka bu postlar desteklenmelidir.
● Gönderilere yapılan yorumlar, sorulan sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır.
● Gelen mesajlara geri dönüşler mutlaka yapılmalıdır.
● Günlük atılan Instagram ve Facebook storyleri kategorilendirilerek (bu kısım kalabalık görünmemesi için) öne çıkanlara eklenebilir. Öne çıkanların daha düzenli görünmesi açısından kapak
fotoğrafı eklenebilir.
● Paylaşılan postlar story kısmına da mutlaka eklenmelidir. Instagram postları ilk başta takipçilerin %10’una gösteriyor. Storyler ise sürekli gösterimde kalacağı için daha fazla kişiye bu şekilde
ulaşılabilir.
● Günlük en başta 2-3 post atılmalı. Aktif bir takipçi kitlesi oluşturulması açısından bu önemli.
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● ‘Daha önce neler yaptık’ içeriği oluşturulabilir. 3 post daha önce yapılmış olanlar akabinde 3
post gelecekte yapılması planlananlar şeklinde ilerlenebilir.
● Çok fotoğraf içeren kaydırmalı içeriklere yer vermektense maksimum 3 fotoğraf içeren kaydırmalı içerikler yapılmalı
● Özel günlerde post paylaşımları aktif saatler beklenmeden atılmalı.
● İçerik oluşturduktan sonra sayfa düzeni için post sırasına dikkat edilmeli.
● Son post tarihleri önemli. Bu güncellik demek, güncel olan her şey sosyal medya dilinde yaşıyor/canlı anlamını taşır. Dolayısı ile daha çok etkileşim alır, etkileşim aldıkça ana sayfada insanların
daha çok önüne düşer, bu da etkileşim sayısını görüne bilirliği ve like oranını arttırır.

n Sosyal Medyada Kullanılması Doğru Olan Yazı Fontları Hakkında

● Kullanılan yazı fontu için; ‘’Wichita Bölge Üniversitesi’nde yapılan Fontların Kişiliği (Personality of Fonts) araştırmasına göre; kararlı ve oturmuş kişiliğe sahip insanlara ulaşmanın yolu şu 3
fontu kullanmaktan geçiyor: Times New Roman, Arial ve Cambria”
● Bu araştırmada çıkan diğer sonuçlarda ise iddialı insanlara ulaşmak için; Impact, Rockwell
Xbold, Georgia ve yaratıcı insanlara ulaşmak için; Gigi, Kristen ve Rage Italic fontlarının kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.”
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8. SOSYAL MEDYADA SIK KULLANILAN TERİMLER SÖZLÜĞÜ

n Like: Sayfa ya da paylaşımların beğenildiği anlamına gelir.
n Block – Unfollow: Bir kullanıcının profilini engellemek anlamına gelir.
n DM: Direkt mesaj demektir.
n Bio: Profilinizdeki biyografi anlamına gelir.
n TT: Trending Topic anlamına gelir. Twitter’da o an için en çok konuşulan ve hashtag ile paylaşılan konular trending topic kısmında görülebilmektedir.
n Followers: Takipçi sayısı demektir.
n Sc veya SS: ScreenShot yani ekran görüntüsü demektir
n Dt: DT kelimesi dedicated to kelimesinin kısaltmasıdır. Video ya da farklı fotoğraflar gönderilerek belirtilen dt kelimesi, video ya da fotoğrafların bir kişiye ait olduğu ve görselin ona hitaben
hazırlandığı anlamına gelir.
n Gb: GB kelimesi özellikle İnstagram veya Twitter gibi sosyal medya platformlarında sıkça
karşımıza çıkıyor. Bir kişi eğer paylaşımınızın altına gb yazmışsa sizden beğeni istiyor demektir. GB
kelimesi geri bildirim anlamına gelir. Kısacası paylaşım veya fotoğrafını beğendim, sen de benim
paylaşımımı beğen şeklinde istek anlamına gelmektedir.
n K: K harfi, takipçi sayısı için kullanılan k kısaltması bini ifade eder. Genel olarak takipçi
sayılarının binlerin üzerinde olması durumunda kullanılır. Örnek olarak bin ya da on bin takipçisi
olan kişiler için 1 k veya 10 k şeklinde kısaltılır ve bin değeri için k ifadesi geçirilir.
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n St: Sosyal medya alanlarında st ifadesi pek çok farklı anlama gelmektedir. Bu anlamların
başında streak anlamı yer almaktadır. Genellikle snapchatta kullanılan bu terim iki kişinin gün içerisinde en az 2 tane fotoğraf ya da video yollama şeklinde anlaşılmaktadır. St ifadesi instagramda
da sıkça kullanılmaktadır. Aynı anlama gelen bu terim sosyal medya gücünü ortaya çıkarmak için
kullanıcıların birbiri ile olan etkileşimini arttırmaktadır.
Instagram story özelliği için de st ifadesi kullanılmaktadır. Stortteller olarak kullanılan bu terim
hikaye anlatıcı anlamının kısaltılması olarak bilinmektedir. Bu ifade genel olarak yüksek takipçiye
sahip olan hesapların marka ve ürün tanıtımı için geçerlidir. Markanın ya da ürünün anlatılması st
anlamına yani storyteller açıklamasına gelmektedir.”
n Hashtag: “#” işaretinin karşılığı Hashtag’dir. Sosyal medya paylaşımlarında konuyu
(veya konuları) işaretlemek ve ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin keşfedilmesini sağlamak için kullanılan bir yoldur.
n Instagram Stories: Yaptığınız fotoğraf ve video paylaşımlarının 24 saat sonra kaybolmuş halidir.
n Youtuber : YouTuber veya YouTube ünlüsü, video paylaşım sitesi YouTube’da videoları
popüler olan ve belli bir YouTube kanalından video yayınlayan İnternet ünlüsü içerik üreticilerine
verilen ad.
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n Blog : İnternette yazı yazılan veya günlük tutulan web sitesi
n Bloger : Blog işini yapan veya bloglarda yazı yazan kişilere denir.
n Vlog: Vlog kelimesi “Video blog” kelimelerinin kısatılmasıdır Bilgilendirici videolar çekmek ve blog da yayınlamak. Yani video-blog.
n Vlogger: Video blog çeken kişiye de vlogger deniyor. Vlogger kelimesi video-logger
kelimesinin kısaltılmış halidir. Vlogger kelimesinin Türkçe anlamı video oluşturan kişi demektir.
n Spam: İstenmeyen bir sosyal medya kullanıcısının gönderilerinizi görmesini engelleme
işlemine denir.
n Throwback Thursday (#tbt): Sosyal medyada geçmişten fotoğraf paylaşma
yoluna denir.
n Repost: Bir kişinin içeriğinin, başka bir kişi tarafından kendi hesabında paylaşma işlemidir.
n Influencer: Önemli bir kitleye ulaşabilen ve bir eğilim, konu, şirket veya ürün hakkında farkındalık yaratan sosyal medya kullanıcılarına verilen isimdir.
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n Followers (takipçi) ; Twitter hesabınızı takip eden kaç kişinin bulunduğunu göstermektedir.
n Following (takip edilen) ; Twitter hesabınızdan kaç kişiyi takip ettiğinizi göstermektedir.
n Retweets; RT kısaltması ile bilinen bir tweetin başka bir profilde paylaşılması anlamına
gelmektedir.
n Mentions; “@” işareti kullanılarak gerçekleştirilir. Paylaştığınız bir tweet üzerinden
takipçiniz olan ya da olmayan kişiler size cevap verebilir. Aynı şekilde siz de takip ettiğiniz ya da etmediğiniz kişinin attığı bir tweete yanıt verebilirsiniz. Bu duruma sosyal medya dilinde “mention” adı
verilmektedir.
n Troll: her şeyle dalga geçebilme özelliğine sahip, sosyal medyada bir algı oluşturmak üzere
bir araya gelmiş grup ya da kişi.
n Fav’a atmak: Geleceğe yönelik güçlü tahminlerinde yanılmadığını göstermek isteyen
sosyal medya kullanıcısı, takipçilerine bu durumu ‘At fav’a bekle!’ diyerek gösterir. Bunun dışında,
‘Şimdi üşendim, sonra bakarım.’ paylaşımlarını da fav’a atıp ilerde değerlendirebilirsiniz.
n Stalk: Sosyal medya platformlarındaki bir hesabı gizli şekilde takip etmek, araştırmak,
paylaşımlarını gözetlemek anlamına gelmektedir. Bir hesabı fark ettirmeden gizlice araştırmak sosyal
medya dilinde stalk anlamına gelmektedir.
n Fake (Sahte Hesap): insanların sosyal ağlarda kendi kimliklerinden farklı uydurma
isim ve bilgilerle oluşturdukları hesaplardır. Sahte hesaplar kişinin sadece farklı bir isim kullanması
ya da kendini gizlemesi değil, başka birini taklit etmesiyle de olmaktadır.”

33

SOSYAL MEDYA

KULLANIMINDA

İLETİŞİM REHBERİ 2022
n İzlenme Süresi: Youtube izleyicilerinin sizin içeriğinizi izlemeye ayırdığı sürelerdir. İzleme süreleri, Youtube’da üretilen içerik arttıkça Youtube Analytics üzerinde farklı çeşitlerde bulunabilir.
İzlenme süresinde yaşanan artış veya azalışlara göre Youtube videolarınızı önerilenlere çıkarabilir ya
da önerilenlerden kaldırabilir.
n Topluluk: Kanalınızdaki üst menülerde “Videolar” menüsünün yanında “Topluluk” isminde bir menü yer almaktadır. Bu menü, kanal sahibinin takipçileriyle etkileşim kurduğu kendine
özel sayfası olarak düşünülebilir. Topluluk sayfasında takipçilerinize söylemek istediklerinizi yazabilir
veya sadece bu kısımda yayınlanacak videolar oluşturabilirsiniz. Burası, kanal içerisinde daha derin
takipçiler ile etkileşim kurulan bir alan olarak düşünülebilir.
n Abone: Youtube’da içerikler ürettiğiniz kanalınızın düzenli takipçileri abone olarak adlandırılır. Bir kanala abone olmak için videonun alt kısmında kanal bilgilerinin bulunduğu kısımdaki
“Abone Ol” tuşuna basılması yeterli olmaktadır. Aboneler, içeriklerinizi daha düzenli takip eden izleyici kitlesi olduğu için Youtube algoritması açısından önem arz etmektedir. Abone sayısının fazlalığı
somut olarak bir sonuç getirmese de Youtube algoritmasına o kanalın daha başarılı olduğu sinyalini
göndermektedir.
n Timeline: Twitter’da takip ettiğiniz kişilerin son tweetlerinin size sırayla gösterildiği kişiye
özel ana sayfa.
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SONSÖZ
İletişim kavramının gelişmesi ve gelişerek değişmesi ile birlikte sözlü iletişimin hâkim olduğu
günlerden, yaşadığımız bu günlere çok şey değişti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişimde yeni
yollar keşfedilmiş, zaman ve mekan kavramından bağımsız bir ortamın içerisinde kendine yer edinmiştir.
Sosyal medyadaki kartopu etkisine sahip bir biçimde büyüyen ve gelişen toplumsal gücün
farkına vararak, doğru ve etkin kullanımı bireylerin daha bilinçli bir internet kullanıcısı olmalarıyla
mümkündür
Bu rehberi kaleme almamızdaki temel amaç; bu kadar büyük bir potansiyeli içinde barındıran
sosyal medya mecrasının, hayatımızdaki önemini ortaya koymak, güçlü ve etkin kullanımına katkı
sağlamak ve değerli meslek mensubu meslektaşlarımıza sosyal medya kullanımında, farkındalık kazandırma amaçlanmış ve yol gösterici bir kılavuz oluşturulmuştur.
‘Bugünün’ sosyal medya platformlarının, yakın bir gelecekte, ‘yarının’ geleneksel medyası olarak tanımlanabileceğini unutmamak gerekir. Önemli olan, değişen iletişim araçları değil, o araçların
nasıl ve hangi amaçlarla kullanılması gerektiğinin belirlenmesi ve bu araçlara uygun içeriğin üretilmesidir.
Komitemiz; İSMMMO’nun birer üyesi, mesleğimizin temsilcisi olan bizlerin daha etkili, faydalı,
amacına uygun bir şekilde sosyal medya kullanarak ve buna uygun iletişim dilini yaratarak mesleğimize değer katmasını sağlamayı yegane amaç edinmiştir. Faydalı olması dileklerimizle.

İSMMMO Sosyal Medya ve İletişim Komitesi
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