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GİRİŞ
� Şu an kullandığımız Web 2.0 teknolojisi ikinci nesil

internet hizmetlerini, iletişim araçlarını, internet
kullanıcılarının beraber paylaştıkları bilişim sistemini
ifade eder.

� İlk başlarda facebook,twitter,youtube gibi sosyal
paylaşım siteleri kullanıcıların karşısına çıksa da, asıl
amaç internet hizmetlerini iyileştirme düşüncesiyle
kullanıcılarla bilgi paylaşımını sağlamaktır.



Web 2.0’ın Kapsadığı Alt Kümeler
1. Bloglar (Web günlükleri ): Blogger, Wordpress vb.

2. Mikrobloglar: Twitter, vb.

3. Sosyal ağlar: Facebook, MySpace, Bebo, Hi5, LinkedIn, 

4. Açık Kaynak Ansiklopediler: Wikipedia, Turkcebilgi, 



Web 2.0’ın Kapsadığı Alt Kümeler
5. Sosyal Bookmarking(İmleme):Delicious,StumbleUpon

6. Sosyal Haber İmleme:Digg, Reddit, Mixx, vb.

7. Fotograf Paylaşımı: Flickr,İnstagram

8. Video Paylaşımı: YouTube, Vine

9. Ses ve Müzik Paylaşımı: Last.fm …



Web 2.0’ın Kapsadığı Alt Kümeler
10. Anlık Mesajlasma Uygulamaları: MSN,WindowsLive
11. Forumlar: Demiryolcuyuz.biz, frmtr.com, vb.
12. Sanal Oyunlar: Secondlife.com
13. Sanal Topluluklar: Yahoogroups vb.



Tek Yönlü-Çift Yönlü İletişim
Tek Yönlü iletişim:

� Geri beslemesi olmayan iletişim türüdür. Alıcı , verileri sadece
alır ve algılar, bunun yanında bir geri besleme yapamaz, katkıda
bulunamaz.
� Genelde geleneksel radyolarda görülen bir iletişim türüdür.

Çift Yönlü ileti şim
� Geri beslemenin mümkün olduğu iletişim sistemidir. Alıcı,
edindiği verilerden sonra , üretimve yönetimsürecine katılabilir,
fikrini ve eleştirilerini anında kaynağa gönderebilir.
� Alternatif radyolarda görülen bir iletişim sistemidir.



Tek Yönlü-Çift Yönlü İletişim Farkları
Tek Yönlü İletişim :

� Tek yönlü iletişimde sadece ileri sürülen görüş açıklanır.

� Yüksek prestijli ve saygın birisinden gelen tek yönlü

propaganda da güvenilir kabul edilip etkili olacaktır.

� Yapısal olarak, televizyon ve radyolar da, tek yönlü iletişim

araçlarıdır.

� Dinleyicinin başta propaganda ile aynı fikirde olması, konu

hakkındaki genel bilgisinin ve eğitim düzeyinin az oluşu, tek

yönlü propagandayı gerekli ve daha etkin kılar.



Tek Yönlü-Çift Yönlü İletişim Farkları

Çift Yönlü Etkileşim :

� Çift yönlü iletişimde, sadece ileri sürülen görüş açıklanmakla 
kalmaz, bu görüşün doğruluğunun ispatlanması ve geçerliliğinin  
sağlanabilmesi için buna alternatif görüşler çürütülmeye çalışılır.
çünkü karşıt tezin iddialarına da yer veren etkileyici bir iletişim,
daha tutarlı ve daha az propaganda gibi görünecektir.
� Çift yönlü propaganda etki süresi ve kalıcılığı bakımından daha
etkilidir. Bu tür propagandalar eski tezleri çürütürken, alternatif
tezlerin de ortaya çıkmasını güçleştirir.



Geleneksel Medya-Sosyal Medya
� Geleneksel Medya: Tüketicilerle tek taraflı bir bilgi alışverişi 
yürütür. Geleneksel medyada kullanıcılar sadece dinleyici,izleyici
veya okuyucu konumundadır. Yayıncılık ciddi oranda sermaye
gerektirdiğinden sadece özel ve kamu kurumları tarafından
yürütülebilmektedir. 
� Sosyal Medya: Proaktif bir iletişim söz konusudur.Kullanıcılar
sosyal medyada yayınlanan bilgileri takip etmekle kalmayıp aynı
zamanda kendileri de yayıncı konumuna geçebilirler. Hiçbir 
maliyet olmaksızın küçük veya geniş kitlelere ulaşılabilirken
geleneksel medya ile küçük de olsa büyük de olsa kitlelere
ulaşmak oldukça maliyetlidir.



Sosyal Medyanın Avantajları
� Sosyal medya hızlı ve günceldir:Resmi bir duyurunun çevrimiçi

yayımlanması veya firmanın yapılan birşikayete tepki vermesi haftalarca

sürebilmektedir. Twitter gibi sosyal medya kanalları ise dakikalar içinde tepki

verebilmektedir. Tüm dünyayı bir olay veya durumdan haberdar etmek,

sosyal medya icin mesaj kutusunu doldurmak ve gönder tuşuna basmak kadar

kolay olabilmektedir.

� Sosyal medya ucuzdur: Geleneksel medyada milyon dolarları bulan

yatırım bedelleri sosyal medyada yerini küçük rakamlara bırakır. Facebook,

Twitter ve benzeri ağlarda hesap oluşturmanın hiçbir maliyeti yoktur. Bir

sosyal medya stratejisine sahip olan ve çalışanlarını bununla güdeleyen bir

firmanın maliyeti sadece zaman olacaktır.



Sosyal Medyanın Avantajları
� Sosyal medya güvenilirdir: Ünlü bir Alman firma yöneticisinin

dediği gibi: "Bir insana, bir firmadan daha fazla güveniriz." İşte

sosyal medya da bu cümlede anlatılmak istenenle paralel bir yapıya

sahiptir. Zira soysal medya alanında, halkla ilişkiler bölümü web

günlüğü yazmaz, anlaşılması ve okunması bir o kadar uzun süren

basın açıklamaları yayımlanmaz; burada insanlar konuşmaktadır.

� Sosyal medya iletişimi kolaylaştırır: Kullanım alanları çeşitlidir:

Sosyal medyayı müşterilerle iletişime geçmek için kullanabilir.

Böylece müşterilerin uyarıları ve eleştirileri direkt işleme konmakta

ve bu sayede iyileştirilmiş bir ürün veya hizmet ortaya çıkarılmaktadır.



Dünya’da Ve Türkiye’de Sosyal Medya



Siyasilerin Sosyal Medyadaki takipçileri



Dünyada Sosyal Medya
� Sosyal medya araçları; e-Devletin gerek idari, gerekse siyasi

boyutuna ciddi katkılar yapabilecek kapasitededir. Sosyal medya

araçlarından kamu yönetiminde özellikle:

� Kamu kurumlarının şeffaflık ve hesap verebilirliğini artırması,

� Mevcut devlet-vatandaş etkileşimini çoğaltması,

� Yeni katılım kanalları açması,

� Vatandaşları karar verme süreçlerine daha çok dahil etmesi

beklenmektedir.



Sosyal Medyanın Siyasete Etkisi
OBAMA’NIN 2008 SEÇİMLER İ VE SOSYAL MEDYA BA ŞARISI:

Halkın %52’sinin desteğini alan Obama, 2009 yılında koltuğuna oturdu.
Obama’nın bu başarısın ardında hiç şüphesiz ki iletişim stratejisini gösterebiliriz.
Çok büyük maliyetler harcanacak klasik kitle iletişim araçlarından çok Sosyal
Medya’yı kullanması en dikkat çekici noktaydı. Önceki Amerikan Başkanlarının
kampanyasının tam tersine çalışmalarının önemli bir kısmını Sosyal Medya’ya 
verdi.Çalışanlarının büyük çoğunluğunu ise gençler oluşturdu. Obama’nın
2008’deki seçim kampanyası, Sosyal Medya’daki başarısından dolayı 2009’daki
UluslararasıCannes Lions Reklam Festivali’nde ödüle layık görülmüştü. 
Seçim öncesinde Barack Obama özellikle Twitter hesabıyla ve web sitesiyle 
birçok seçmene ulaşmayı başarmıştı.



Sosyal Medyanın Siyasete Etkisi
Twitter Devrimi ; Twitter vasıtasıyla 2009 İran seçimlerinden

sonra sokaklardaki protestoların dünya kamuoyuna   duyurulmasında

çok önemli bir rol oynamıştır. İran'da yaşanan seçim sonrası gösteriler

ve kanlı olaylar dünyaya paylaşım sitelerinin geldiği noktayı

göstermesi açısından tam bir milattı. Göstericiler Twitter ve Facebook

kanalıyla organize oldu, görüntüleri YouTube'da paylaştı.Dos atak ile

Ahmedinejad’ın sitesi hacklendi.



Wikileaks
� Sosyal medya yoluyla yolsuzluğun ve usulsüzlüğün ortaya çıkarılarak
önlenebileceğine verilebilecek iki somut örnek; dünya çapında hükümetlerin
usulsüzlüklerini ve gizli yazısmalarını kamuoyu ile Internet yoluyla paylasan
Wikileaks ve Afganistan Baskanlık Seçimi sonuçlarını ham veri seklinde
yayımlayan web sitesidir. (http://www.afghanistanelectiondata.org)
� Wikileaks Veritabanında 1.2 milyondan fazla doküman bulunmaktadır.
� "İpotek Cinayeti" videosu en kayda değer belgelerin başında gelir.
� WikiLeaks yayınladığı raporlarla çok sayıda yeni medya ödülü kazanmıştır.
WikiLeaks 26 Temmuz 2010'da Amerikan ordusunun 2004-2009 yılları
arasında Afganistan Savaşı'nda tutmuş olduğu 92.000 belgeyi TheGuardian,The
New York Times ve Der Spiegel gazeteleriyle birlikte açıklamıştır.
(WikiLeaks: kaynaklarının gizliliğini koruyarak hükümetlerin ve diğer 
organizasyonların hassas belgelerini yayınlayan, İsveç merkezli bir uluslarararası
organizasyondur.)



Arap Baharı
� Örgütlenme olayına en iyi örnek Arap Baharı’dır ve ilk olarak Tunus’ta
başlamıştır.Başlamasının sebebi ise İşsizlik, gıda enflasyonu, siyasi 
yozlaşma, ifade özgürlüğü ve kötü yaşam koşullarıdır.
� Tunus’ta 2010 yılının Kasım ayında polisin Sidi Bu Zeyd’teki
protestocularının üzerine biber gazı attığına dair haberlerin Facebook ve 
YouTube üzerinden yayılmasıyla nefret tohumları ekilmeye başlanmıştı.
� Bu olayı körükleyen diğer olay ise meyve sebze satıcısı, işsiz ve 
üniversite mezunu olan bir gencin satış arabasına polis el koymuş ve genç 
bunun üzerine kendini yakmıştı. Bu olay ile fitillen insanlar Twitter
üzerinden destek mesajları göndermiştir. Ardından ise Tunus’ta Yasemin 
Devrimi gerçekleşmişti. Bu devrim ile 23 yıllık Zeynel Abidin Bin Ali’nin
diktatörlük rejimi yıkılmıştı.



Facebookve Twitter Kullanım Oranları
Hükümetler için sosyal medya gerçekten ürkütücü boyutlarda bir güç kaynağına
ulaşmıştır. Ardından örgütlenen bu grup Mısır’da devrimi gerçekleştirdi , yani
hükümeti devirdi. 28 Ocak Cuma günü yapılması planlanan büyük protestoların
arefesinde internet ve cep telefonu iletişiminde kesintiler başladı, bununla birlikte
ertesi günün sabahında GSM kesintisi sona erdirildi.Arap Baharında Twitter ve
Facebook kullanımı:



6 Nisan Gençlik Hareketi
Devrimin adresi: 6 Nisan Gençlik Hareketi: Tunus’un

ardından Mısır’daki gösterileri de internet üzerinden

örgütleyen, yeni nesil, teknolojiye hakim Arap gençlerinin 

buluşma adresi ‘6 Nisan Hareketi’ oldu. 2006 yılında işçilerle

irtibata geçip, mobilize olmalarını sağlandı. 2007 yılında

Yahoo gruplarını ve Youtube'u, 2008 yılında ise o zamanlar

yeni yaygınlaşmaya başlayan Facebook ve Twitterı kullandılar.

6 Nisan günü tarihi bir güne imza atarak küçük bir devrim

gerçekleştirildi. O gün 6 Nisan Gençlik Hareketi olarak

adlandırdığımız örgütün temelini atmış oldular.



6 Nisan Gençlik Hareketi
Devrimin adresi: 6 Nisan Gençlik Hareketi: Tunus’un ardından Mısır’daki
gösterileri de internet üzerinden örgütleyen, yeni nesil, teknolojiye hakim
arap gençlerinin buluşma adresi ‘6 Nisan Hareketi’ oldu. 2006 yılında
işçilerle irtibata geçip, mobilize olmalarını sağlandı. 2007 yılında yahoo
gruplarını ve Youtube'u, 2008 yılında ise o zamanlar yeni yaygınlaşmaya
başlayan Facebook ve Twitter’ı kullandılar. 6 Nisan günü tarihi bir güne
imza atarak küçük bir devrim gerçekleştirildi. O gün 6 Nisan Gençlik
Hareketi olarak adlandırdığımız örgütün temelini atmış oldular.



WallStreet:
Wall Street: Zenginlerle yoksullar arasındaki gelir uçurumunun giderek açıldığına dikkat 
çekmek isteyen eylemcilerin New York’ta başlattığı Wall Street’iİşgal Hareketi kısa sürede 
Amerika’nın birçok kentine ve başka ülkelere yayıldı. İşgal Hareketi mali krizden bankaları 
ve Wall Street’i sorumlu tutuyor, en zengin yüzde 1’lik kesimin geri kalan yüzde 99’u 
sömürdüğünü, yoksullara sağlanan sosyal hizmetler kesilirken zenginlerin siyasi güç satın 
alarak vergi artışını engellediğini savunuyor.



Sosyal Medya ve Dayanışma
� Sosyal medya deprem ve Afetlerde kullanılarak afetzedelere yardım

ulaşılmasında yardımcı olmuştur.Yapılan kampanyalar yardımın hızını ve 

miktarını arttırmıştır.

� Doğal afette o bölgenin Twitter üzerinden iletişimisağlayabildiği bir hashtag

belirlenebilir. Örneğin #IstabulDeprem gibi.Bu hashtag hem afetzedelerin

iletişimini sağlar,hem de ulusal ölçekte afetten haber almak isteyen kişileri 

haberdar eder. Şehrin ihtiyaçları, afetin şehire olan maddi  zararı, kimin neye

ihtiyacının olduğu bilgisini öğrenebiliriz. 

(örneğin bölgeye gönderilecek çadır sayısı)



SandyKasırgası
• Sandy Kasırgasında Sosyal Medya ne yaptı? 
• Google,Hazırladığı haritada,kasırganın gidiş yönünü ve elektrik 
kesintisi yaşanacak yerleri gösterdi.
• Harita kullanılarak yol durumu ve sığınaklara ile ilgili bilgilere 
ulaşılabilidi.
• Twitter hesabı olmayanlar için SMS yolu ile ulaşım sağlandı.



Van Depremi:
• Facebook üzerinden Yakın hastanelerin doluluk oranları,sığınaklar çadır ihtiyaçları ve 
halkın toplanma noktaları hakkında sosyal medya üzerinden bilgi verildi
• Afet sırasında ve öncesinde nasıl davranılması gerektiğini anlatan Youtube videoları ile 
geniş kitlelere ulaşım sağlandı.
• Foursquare kullanılarak bölgede belirli yerler belirlenip, oralarda toplanma yapıldı.
Elektrikler kesilse bile mobil cihazlar vasıtasıyla bir süre kadar iletişim sağlandı.
• Yazılı ve görsel medyada gözardı edilen şeyler sosyal medyayla duyurulabilir.Google’ın
yaptığı Türkçe kişi bulucu servisi kayıplar hakkında bilgi edinmek için yapıldı. Bu 
yöntemle 4900 insan bulunmuştur.
• EvimEvindirVan kampanyası ile 15000’in üzerinde ev açma teklifi geldi.



Yapılan Hatalar:
1-Sahte adreslere yardımlar gönderilip sahtekarlık 
yapıldı.
2-«Göçük altındayım» sahte tweet ile Akut’un işini 
aksatmak
3- Ama bu aksaklıklarıda Sosyal medya ile çözüldü.
4- Firmalar zor durumda kalabilir.



Başarılı Sosyal Medya Uygulamaları
NARA:Bağımsızlık bildirgesi, Anayasa, İnsan hakları 
beyannemesi gibi dünyaca bilinen belgeleri de saklayan 
Amerika birleşik Devletleri Arşiv Dairesi ülkedeki bütün 
belgelerin arşivlenmesinden sorumlu bir kuruluştur. Bütün 
devlet kurumları ile ikili anlaşmalar yaparak kurumların 
arşivlerini saklar, yönetir ve gerekirse dijitalleştirir.

NARA arşivlerinde kişisel geçmiş bilgileri,Askeri kayıtlar, meclis konuşmaları, 
video kayıtları,resimler ve daha bir çok farklı meta bulunur. NARA bu belgeleri 
bazı şartlar altında ücretli veya ücretsiz olarak halkın kullanımına açar. NARA 
elindeki arşiv belgelerini özel yazılım şirketlerine dijitalleştirerek Internet 
servisleri ile kayıtların online erişilebilir olmasını sağlıyor. dijitalleştirme 
hizmeti için firmalara herhangi bir ücret ödemezken, belgelerin 5 yıl süre ile 
kullanım hakkını firmalara devrediyor. Bu firmalarda belgeler üzerinde arama
yapmak, incelemek için gerekli servisi ücret karşılığı satıyor.



NARA Ve Sosyal Medya:
� Nara Sosyal Medyada Facebook,Twitter,Foursquare gibi birçok yapıda misyon

edinmiştir.

� TAG ekleme:sosyal medya araçlarını kullanarak insanların resimleri, dokümanları

TAG’lemesini sağlıyor ve bu TAG’leri kendi sistemlerine çekerek daha verimli bir

arama mekanizması oluşturuyorlar.

� Transkript İşlemi:Internet dünyasında dijitalleştirilmi ş belgelerin metinlere

dönüştürülmesi işlemini gönüllülere yaptırdıkları bir ekranları kullanıyorlar. Bu sayede

binlerce doküman araştırmacılar tarafından çevrilerek sisteme geri yüklenmiş oluyor.

� Makale Düzenleme:Arşivdeki makaleleri wikipedia üzerinde yayınlayarak daha

tutarlı metinler elde edebiliyorlar

� Hava Durumu:Eski kayıtlardaki ifadelerden hava durumunun tutarlı bir şekilde 

kayıt altına alınmasını sağlamışlar. Özellikle gemilerde tutulan eski kayıtları kullanarak

geçmişteki bütün hava durumlarını girmeyi başarmışlar. Oldweather.org

� HistoryPin: Geçmiş dönemlere ait fotoğraflarla mevcut durumdaki fotoğrafları üst

üste getirerek tarih içinde gezinmenizi sağlıyor.
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