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ÖZET 

"Sanal Topluluklardaki Sosyal Ağlarda Sosyalleşme ve Güven Sorunsalı: Ereğli 

Örneği" adlı çalışma, sanal ağların internet kullanıcılarının sosyal hayatlarındaki yerini 

araştırırken, bireylerin bu ortamlardaki sosyalleşme eğilimini ve bu ortamlara dönük 

güven algısını da irdelemeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda öncelikle medya tanımına, 

Türkiye’deki tarihsel süreci ile yer verilmiştir. Ardından sosyal medyanın ne olduğu 

hatırlatılarak kapsamı ve türleri ele alınmıştır. Daha sonra bir online topluluk türü olarak 

sosyal ağ siteleri tanımlanarak, sosyal ağların yapısı ve sosyal ağ sitelerinin gelişimi 

incelenmiştir.  

Araştırmanın yöntemi, tarama modelidir. Araştırmanın evreni ise, Konya İli’nin 

Ereğli İlçesinde ikamet eden bireylerdir. Çalışma evreni, bu ilçede bulunan kişiler 

arasından tesadüfî küme örnekleme yoluyla seçilmiştir. 

Bireylerin; cinsiyet, eğitim, medeni durum, ekonomik durum gibi kişisel ve 

toplumsal özellikleri ile söz konusu sosyal ağların kullanımı arasındaki ilişkilerin bağı 

tespit edilmek istenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: 

Katılımcılarımızın, incelediğimiz değişkenlerinin “internet kullanıp 

kullanmama” durumları üzerinde etken olduğu sonucuna varılmıştır.  

Değişkenlerdeki farklılıkların “sosyal ağların herhangi birini kullanma durumu” 

üzerinde farklı sonuçlar doğurduğu saptanmıştır.  Bulgular, incelediğimiz 

değişken farklılıklarının, “sosyal ağları kullanma amaçları” üzerinde etken 

olmadığını ispatlamıştır. Araştırmada, farklı değişkenlerin “sosyal ağlarda gerçek 

ismi kullanıp kullanmama durumu” üzerinde kuvvetli bir etken olmadığı 

sonuçlanmıştır. Araştırmada katılımcıların, cinsiyet ve öğrenim düzeyi 

değişkenleri ile “sosyal ağlarda tanıştıkları kişilerle gerçek hayatta görüşüp 

görüşmeme durumu” arasında kuvvetli bir bağ bulunmazken; medeni durum ve 

aylık gelir değişkeni arasında etken bir rabıta tespit edilmiştir.  Araştırmada, 

incelediğimiz değişkenlerin katılımcılarımızın “sanal ortamlarda evlenmeye 

yönelik fikirlerinin biçimlenmesinde” kuvvetli bir etken olmadığı sonuçlanmıştır.  

“Sanal ortamların, toplumsal değerleri olumsuz yönde etkileyip 

etkilemeyeceğinin değerlendirilmesinde”, incelenen değişkenlerin önemli bir 

faktör olmadığı sonucu çıkmıştır. 
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SUMMARY 

Socializing on social networks in virtual communities and trust issue: The study 

named “Ereğli Sample” researches about the place of virtual networks on internet users’ 

social lives and aims to examine socializing tendency on these environments and trust 

perception for these environments. Concordantly, especially definition of media was 

given place with its historical process in Turkey. Then, the meaning of social media was 

reminded and its types were mentioned. Later, social network sites as online 

communities were specified and structure of social networks were examined as well as 

developments of social network sites.   

The method of the study is scanning model. The population of the study consists 

of individuals dwelling in Ereğli district of Konya city. The population was selected via 

random cluster sampling among the individuals.    

It was targeted to determine the relation between personal features like the sex, 

education, marital status, economic situation and social situation with the usage of 

social networks in question. Findings gained from the study can be summarized as 

below;  

It was concluded that our participants’ variables were factors on “using or not 

using internet” situations. Differences in variables were determined to have caused 

different results on “using one of social networks situation”. Findings proved that 

variable differences that we examined were not effective upon “aims of using social 

networks”
1
. In the study, it was concluded that different variables were not a strong 

factor on “using or not using the real name on social networks situation”.  In the study, 

while no strong relation between sex, education level variables and “seeing or not 

seeing in real life met on social networks situation” was found; an effective connection 

between marital status, monthly income variables was retained. In the study, examined 

variables were concluded with the fact that “ideas forming about getting married via 

virtual environments” was not a strong factor. Examined variables about “whether 

virtual environments will affect social values in negative ways” were not a significantly 

effective factor.   
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışmada, online topluluklarda sosyalleşme davranışları incelenmiştir. 

Çünkü sanal alemde “sosyalleşme” ortamlarının ciddi ve önemli bir potansiyel güç 

yarattığı tartışılmaktadır. Bu noktada internet, sanal ilişkiler ve sanal dünya konusunda 

yapılacak araştırmalara büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. 

Araştırmada, internetteki sosyal ağların ve onun sanal evreninin, bireylerin 

dünyasında kapladığı yerin tespiti amaçlanmıştır. Bireylerin günlük yaşamlarında, 

sosyalleşme, sosyal gruplara katılma ve dış sosyal çevreyle olan ilişkilerinde, sanal 

mekânların önemi ve rolü anlaşılmak istenmektedir. Kişilerin, söz konusu sanal 

mecraları hangi amaçlarla ve ne tür fonksiyonlar için ziyaret ettikleri araştırılmak 

istenmiştir.  

Çalışma süresince benden yardımlarını esirgemeyen ve verimli önerilerde 

bulunan, büyük desteğini gördüğüm değerli danışmanım Yrd. Doç. Dr. Susran Erkan 

EROĞLU’NA, yaşamımın başından beri bir melek gibi hep arkamda duran sevgili 

annem Semra KAYMAK’A, benden yakın ilgi ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen 

değerli babam Mehmet KAYMAK’A ve bu meşakkatli süreçte gönül yorgunluğuma 

yüksünmeden ortak olan kıymetli arkadaşım Psikolog Hüseyin KAYA’YA en içten 

duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum.   

Gülsüm KAYMAK
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Haberleşme ve iletişim insanların doğasında var olan ve yüzyıllardan beri değişmeyen 

ihtiyaçlarındandır. Yaşamak, iletişim etkilerini sürdürebilmekle eşdeğerdir ve iletişim insanın 

çevresiyle yaptığı duygu, düşünce ve arzularına ilişkin bir alış-veriştir.Bilgi ve bilgilenme ise 

insanın doğayı, toplumu hem yeniden üretebilmesinin hem de dönüştürebilmesinin 

önkoşuludur. Enformasyon, hayat için dahi bir göbek kordonudur; beslenir, ilişki kurar ve 

hayatta oluşun içini doldururuz (Bostancı, 2002: 190). Bu yüzden bilgiye açılan yeni aralıklar 

oluşturma çabasındaki insanoğlu, bilgi kanalları ile olan bağlamlarını sürekli güçlendirme 

eğilimindedir. Dolayısıyla günümüz dünyası büyük teknolojik yeniliklere, ekonomik ve 

politik dönüşümlere, kültürel ve iletişimsel gelişmelere, teknolojik ve sosyal formasyonun 

yaygınlığına tanık olmaktadır. Yerel bir sosyal örgüt internet aracılığı ile küresel bilgi 

ortamına yerleşerek varlığında herkesi haberdar edebilmektedir.Örneğin 24 Nisan 1988 

tarihinde dünyanın herhangi bir yerindeki insan hakları ihlallerini bütün dünyaya duyuran 

Uluslar arası Af Örgütü’nün merkezi, Colorado’da küçük bir kasabada yaşayan bir çiftin 

evidir. Kişisel bilgisayarın uyduya entegre imkanlarıyla yerel düzeyde üretilen haber bilgisi 

bütün dünyaya ulaşmıştır.  

Küreselleşme üzerinde çalışan sosyolog Robertson yaşanan gelişmeleri “dünyanın bir 

bütün olarak düşünülmesi” şeklinde tanımlamaktadır (Robertson,1999:49). Yeni teknolojiler 

eşliğinde taşınan değerler, semboller ve inanışların duvarları delip geçtiğinden söz eden 

Friedman’a göre ise “dünya düzleşmiştir”. Dünya yeni elektronik ağlarla duvarlarından 

arınarak düzleşmiştir; dijital, kablo ve çeşitli bağlantılarla birbirine bağlanmıştır (Friedman, 

2006:153).“Küresel Köy”, “Global İnsan” ve “Bilgi Çağı” gibi mefhumların sıkça 

vurgulandığı günümüzde iletişim ve kitle iletişim araçları üzerinde çalışmalar her geçen gün 

daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü kalkınma ve uygarlaşma seviyesinin saptanmasında 

kitle iletişim araçlarının belirleyici olduğu Bu noktada internet, sanal ilişkiler ve sanal dünya, 

konusunda yapılacak araştırmalara büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır.Hangi ülkeden olursa 

olsun insan, doğduğu ülkenin yerel tatlarını kullanıp kullanmama hakkına sahiptir. 

Dolayısıyla içinde bulunduğumuz iletişim ve bilgi çağında bireyleri, yerel kimliklerinin 

arkasında bulmak olanaksızlaşmıştır.Söz konusu kopmanın kültürel bir meseleye 

indirgenmemesi uyarısında bulunan Jameson, sıklıkla, elektronik toplum, medya toplumu, 

ileri teknolojik toplum… diye adlandırılan yeni bir toplum tipinin yerleşmeye başladığından 

söz eder (Zeka, 1990:61). Ve bu yeni inşada, uydu teknolojilerin önemine dikkat çeker.  
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Teknoloji hayatımızı hiç olmadığı kadar derinden etkilemektedir. İnternetle iç içe 

yepyeni bir hayat yaşamaktayız. İleri iletişim devrimi ile harmanlandığımız internet-sonrası 

dönem bizlere sanal topluklar içinde yaşama şansı vermektedir.İnternetin sağladığı sanal alan 

bize gerçek hayatımızdan kaçabildiğimiz, her türlü egosal fosillerin yüz üstüne çıktığı bir alan 

oluşturmaktadır. Bu “sanal dünya” içindeki gruplaşmalarda, kullanıcılar da kendileri için bir 

topluluk seçmektedirler. Bu topluluk içinde oluşan sosyal kimlikler de normal hayattakine 

benzer kurallarla işlemekte, ancak gerçek hayattakinden büyük oranda farklılıklar 

içermektedir (Kırtıllı: 2002).İçinde bulunduğumuz zaman; bir zamansızlık anı, İçinde 

bulunduğumuz mekan, bir mekansızlık yeridir. Yeniden yaratılan gerçek ve sanal ortamlarla 

(örneğin Gottdiener’in önemli bir çözümlemesini yaptığı alışveriş merkezleriyle (Gottdiener, 

2005: 121-148)) özellikle de kitle iletişim araçlarıyla; anlar erimekte, mekanlar 

buharlaşmaktadır.İletişim ise, söz konusu sanal topluluklar sayesinde ulusal kimliklerle ya da 

pasaportlarla olan bütün ciddi bağını yitirmektedir. İnsanların üye oldukları online topluluklar 

ve katıldıkları sosyal ağ siteleri, pasaportlara ikame etmektedir.  

Son trend, özellikle de MySpace, Facebook, Twitter vb. gibi, sosyal ağ siteleridir. 

Sosyal ağ siteleri çok büyük bir iletişim ortamıdır. Bu sanal mecralar, günlük yaşamda kolay 

iletişim kuramayan bireylere, iletişim ve birçok kişiyle tanışma olanağı sunmaktadır. Sanal 

ortamda bireyler kendilerini daha kolay ifade edebildikleri gibi, günlük yaşamda kendilerini 

ifade etmekte güçlük çekenler, utangaç ya da kendine yeterince güveni olmayan kişiler bile 

sanal ortamda kendileri ya da hayallerindeki kişi gibi olabilmektedirler.İnternetteki, online 

toplulukların bir türü olarak sosyal ağ siteleri gittikçe popüler hale gelmiştir. Teknolojinin 

soğukluğunu Web’de insanların bir araya toplanmasıyla ortadan kaldıran sosyal ağ siteleri, 

insanlar arasında gerçekleşen yüz-yüze iletişimin yarattığı etkinin benzerini sanal ortamda 

meydana getirmektedir. Her ne kadar geleneksel ortamdaki gibi olmasa da sosyal ağ siteleri 

farklı bir paylaşım ortamı ve aslında canlı iletişim kanalıdır.Enteraktif iletişim araçları 

aracılığıyla sunulan olanaklar bireylere bir gruba ait olduklarını hissettirmektedir. Bu durum 

günlük yaşamda iletişim kurmada ve sosyal ortamlara katılmada güçlük yaşayan bireylere 

kolaylıklar sağlamaktadır. Bireyler bu gruplar içinde onaylandıklarını, kabul edildiklerini 

hissetmektedirler. İnternette yüzünü görmedikleri insanlarla dertleşmek birçok kişiye daha 

kolay geldiği için kimi bireyler daha derin ilişkiler kurabilmektedirler. 

Yukarıdaki ve benzer nedenlerle bugün birçok insan her hangi bir sanal topluluğa 

eklemlenme savaşındadır. Elektronik iletişimin; sosyal, teknolojik ve ekonomik bağlamda 

birçok yararı olduğuna şüphe yoktur. Ancak bu iletişim tarzının, bünyesinde birçok sorun 
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barındırdığı da kuşkusuzdur.Pek çok sosyal bilimci,  elektronik iletişimin toplumsal yaşam 

fikrinin son bulmasındaki payına değinmektedir. Zira birçoğuna göre bu tarz iletişim hali, 

toplumsal grupların birbirlerine ilişkin bilgi birikimlerini olağanüstü artırırken, fiili bağ 

kurmayı gereksizleştirmiştir. Bizi çoğunlukla evde izlediğimiz mahrem bir araca, televizyona, 

odalarımızdaki bilgisayarlara tutsak etmiştir. Bu mahrem araçlarla buluşan pek çok kişi de 

daha çok şey görür fakat daha az karşılıklı iletişime girer olmuştur.Bir diğer yandan, 

özelliklede internetin geçirgenlik özelliği; vitrinde yaşayan, kendini istediği anda ve 

kolaylıkla değiştirebilen, farklı kılıfların ardına gizleyebilen ve bu yolla istediği her türlü 

sanal ortama katılabilen “virüs insanlar” yaratmıştır. Bu durum günümüz internet 

kullanıcılarını, güven problemi ile yüz yüze getirmektedir. 

1.1.  MEDYA NEDİR?  (Türkiye’deki Tarihsel Süreci İle) 

Son dönemlerde sıkça kullandığımız ve kitle iletişim araçları olarak nitelediğimiz  

radyo, televizyon, gazete, dergi, ve internet tabanlı yayın organlarının gerçek kişiler veya 

gruplar tarafından ticari, ideolojik ve idealist yaklaşımlardan birinin, bir kaçının veya 

tümünün amaçlanmasıyla kurumsallaştırılan organizasyonların  tümü medya olarak 

tanımlanmıştır (Çevik, 2008). Ayrıca broşür, reklam panoları gibi pratik araçlar da medyanın 

birer parçası olarak sayılabilirler. Medyanın tanımı hem uluslararası boyutta hem de yerelde 

farklıdır.   

Halil Nalçaoğlu’na göre batı dünyasında kullanılan ve Latince kökenli “medium” veya 

“media” sözcüğünün Türkçe’de “medya”  olarak olduğu gibi kullanılması, bahsedilen 

kavramı tam olarak karşılamamaktadır. Bundan dolayı kapsayıcılık açısından “medya” 

kelimesi yerine pek çok argümanı içinde barındırabilecek “kitle iletişim araçları” ifadesinin 

kullanılması, kavrama bütüncül bir anlam atfedilmesini olanaklı kılacaktır (Nalçoğlu, 

2003:18). Öte yandan kelimenin kullanışsız olması, Türkçe olmasa da “medya” kelimesine 

yakınlaştırmıştır.  

Özellikle “habercilik” ve “kamuoyunu aydınlatma” gibi kamusal bir görevin parçası 

oldukları iddiasını bir yana koyarsak daha bir çok fenomen çerçevesinde farklı tanımlar ve 

misyonlar medya ifadesine yüklenebilmektedir. Bu tanımlar daha çok medyanın sınırları, 

varoluş nedenleri ve etki alanlarının belirlenmesi noktasında birbirlerinden ayrılırlar. Diğer 

yandan medyanın ekonomi çevreleriyle olan bağı, hükümete olan yakınlığı veya düşmanlığı 

ile farklı siyasal platformların algıladıkları şekliyle medya bu kez de dışarıdan ayrıca bir 

tanımlamaya tabii tutulur. Hem iç hem de dışarıdan bakıldığında medyanın farklı özellikleri, 



4 

 

dönem dönem ön plana çıkar. Medya dışı sektörler, kurumlar veya çıkar gruplarının da medya 

hakkındaki tanımları medyanın bulunduğu genel konjonktür ile alakalı olması bu bağımlı 

değişkenlikten kaynaklanmaktadır. Kitle iletişim araçlarının yapısı incelendiğinde, medyanın 

özerk veya bağımsız bir kamu kuruluşu olup olmadığı fiilen netlik kazanmamıştır. Genellikle 

iktidar çevrelerini ilgilendiren tüm olayların haber bültenlerinde şeffaf ve ilkeli bir şekilde 

yansıtılıp yansıtılmadığı konusu ise bu bağlamda yapılan tartışmaların ana temasıdır.Medya 

halkın sesi, gözü, kulağı mıdır? Yoksa toplumdaki güçlü ve baskın grupların sesini duyuran, 

deyim yerinde ise onların borusunu çalan, bu güçlerin eli-kolu olarak faaliyet gösteren 

güdümlü araçlar mıdır? Halkın sesini siyasi elitlere ve karar verme sürecini kontrol altında 

bulunduran güçlere duyurma işlevini mi yerine getirir? Yoksa, toplumdaki etkin güçlerin 

vazgeçilmez ve çok güçlü silahları olarak, toplumun sosyal-ekonomik problemlerini maniple 

edip, geniş halk kitlelerinin ilgi, dikkat ve enerjilerini başka alanlara kanalize etme görevlerini 

mi icra ederler?(Arslan, 1999:63-89). Kuşkusuz bütün bu ve böylesi türden sorulara farklı 

insanlar, farklı cevaplar vereceklerdir. Bir bütün olarak ele alındıklarında günümüzde medya 

olarak bilinen kitle iletişim araçları, oldukça güçlü bir bilgi yayma mekanizması olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Demokratik ülkelerde sosyalleşmenin ve bilgi alışverişinin en verimli 

kaynaklarından biri olarak kabul edilen medya, diktatörlükle veya oligarşik düzenle idare 

edilen devletlerde dezenformasyona uğratma, apolitikleştirme ve tek taraflı propaganda aracı 

haline de gelebilmektedirler. Açıkçası medya, kullanılış amacına göre değişken sonuçlar 

verebilmektedir.  

İlkyazının icadıyla başlayan medya Mezopotamya’da kil tabletler şeklinde kralların 

hükümlerini ve düşüncelerini duyurma amaçlı olarak toplumsal görevine başlamış oldu. 

Ayrıca Mısır ve Grek-Roma dünyasının papirüs ruloları, sonrasında yine ortaçağın 

karakteristik unsuru ve Grek-Roma dünyasının mirası olan parşömen el yazması kitapları ile 

ilk Çin’de kullanılan kağıt, ancak 19. yüzyılda makineye dayalı modern basımcılık haline 

gelebildi (Çevik, 2008).Sanayileşme sürecinde gelişen şehirleşmeye paralel olarak iletişim 

boşluğunu doldurmaya başlayan gazeteler, araştırmalara göre; toplumun politize olmasına ve 

kitlesel hareketlere yol açmasından dolayı tarihi değiştiren devrimlerde son derece belirgin 

etkiler yaratmıştır. Bundan dolayı, meydana gelen propaganda kavramı, siyasal sistemlerde 

“değişken güç” haline gelmiştir. Çünkü kitle iletişim araçlarının yaratabileceği etkiler her 

zaman aynı boyutta olmamakla birlikte kolay kontrol altına alınamayan bir yapı veya 

mücadele alanı haline de gelmiştir (Çevik, 2008).Öte yandan, propaganda yalnızca siyasal 

düzeye ait bir terim olmaktan çoktan çıkmış bulunuyor. Edebiyat alanından moda sanayiye, 
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propaganda her yerde geçerli artık kimi zaman bir tabloda belli bir düşüncenin, bir yaşama 

biçiminin övgüsü yapılıyor. Romanlar siyasal yasalar kadar etkili oluyor ve insanların 

ideolojik seçimlerine yön verebiliyorlar. Dizi filmler, izleyiciye sadece hoşça vakit 

geçirmekle kalmıyor, onu belli düşünce ve ilkeleri benimsemeye çağırıyorlar 

(Oktay,1987:115). 

1. Dünya Savaşı öncesinden itibaren gazetelerin ve diğer broşür, dergi gibi yazılı 

kaynakların yaratmış olduğu toplumsal dinamiğin farkına varan iktidar odakları, bu araçları 

kontrol altında tutmanın yollarını denemişlerdir. Katı yönetimler, ellerinden geldiğince sansür 

ve baskı uygulayarak aleyhlerine gelişebilecek toplumsal fikirleri veya örgütlenmeleri 

önleyebileceklerini öngörmüşlerdi. Örneğin sosyalist fikirlerin yayılmasını engellemek için 

Almanya, Fransa ve İngiltere’de denetimler sıkılaşmaya başlamıştır. Bundan dolayı muhalif 

matbaalar yer altına inerek kitlelere ulaşma çabalarını sürdürmüşlerdir (Çevik, 2008). 

Türkiye"de basının gelişimi ve özgürlük mücadelesi son derece sancılı dönemlerden 

geçmiştir. Bilindiği gibi, günümüz anlamındaki gazeteler Avrupa"da henüz 17. yüzyılın 

başlarında görülmeye başlamışken, basının Türkiye"ye gelişi bundan yaklaşık iki yüz yıl 

sonra olmuştur. İlk Türkçe gazete olan Takvim-i Vakayi 11 Kasım 1831"de yayın hayatına 

başladığında Avrupa"daki gazetelerin gerek çeşitliliği, gerek tirajı, gerekse de baskı kalitesi 

son derece ilerlemiş durumdadır. Dönemin padişahı II. Mahmud"un emriyle kurulan ilk 

gazete Takvim-i Vakayi, devlet icraatlarının ve alınan yeni kararlarla, gerçekleştirilen Islahat 

hareketlerinin halka ve yabancı milletlere duyurulduğu bir resmi gazete niteliğindedir. 

Yaklaşık on yıl boyunca Türkiye"nin tek gazetesi olma özelliğini koruyan bu gazeteden sonra, 

bir İngiliz vatandaşı olan William Churchill tarafından 1840 yılında Ceride-i Havadis 

yayınlanmaya başlar. İlk başta özel sermayeyle kurulmuş olmasına rağmen satış yapamadığı 

için kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gazeteye devlet yardımı yapılmasından sonra, 

söz konusu gazete de yarı resmi bir hüviyete bürünmüştür. Gerçek anlamda özel sermayeyle 

kurulan ilk Türk gazetesi, Agah Efendi"nin kurmuş olduğu Tercüman-ı Ahvâl olmuştur. İç ve 

dış haberlerin yanı sıra, ekonomi, sanayi, ticaret, siyaset ve ilmi konularda fikir yazılarına 

bolca yer veren gazete, gerçek gazeteciliğin yapıldığı, gazetecilerin düşüncelerini topluma 

ulaştırabildikleri bir gazete olmuştur. Bunu takip eden Tasvir-i Efkar ve diğerleri de aynı yolu 

izlemiş, gazetelerin devlet mekanizmasını denetlemek, kamuoyu oluşturmak ve yönlendirmek 

görevini üstlenmiş ve bu bağlamda yönetim karşıtı bir yayın politikası dahi takip etmeye 

başlamışlardır. Gazetelerin izledikleri bu tutum ve gazete sayısındaki artış buna bağlı olarak 

gazetelerin halk tarafından gördüğü rağbetteki artış, hükümeti bir takım önlemler almaya sevk 
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etmiştir. Türkiye"de basın alanında görülen ilk düzenlemeler bu döneme rastlamaktadır. 

Türkiye"de basın alanında ilk düzenleme doğrudan gazetecilere bağlantılı olmayıp 

matbaalarla ilgili olmuştur. 1857 tarihinde yürürlüğe giren "Matbaa Nizamnamesi" ile matbaa 

açmak isteyenlere önce hükümetten izin almaları zorunluluğu getirilmiştir. O dönemde 

gazetelerin çoğunlukla kendi kurdukları matbaada basıldığı düşünülürse, bu nizamnameyle 

hızla çoğalmakta olan gazetelerin kolaylıkla kurulmasının önüne geçilmek istendiği anlaşılır 

(Ulusoy,  2003:s 84). 

Görüldüğü gibi,  Osmanlı döneminde iletişim denetimi bulunmaktaydı. Fransız 

İhtilali’nin yaratmış olduğu milliyetçilik ve bağımsızlık gibi “tehlikeli” fikirlerin, kitle iletişim 

araçlarıyla daha da etkili yayılması ihtimali vardı. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun bu 

tutumu kimi yaklaşımlara göre son derece makul ve anlaşılır bir yaklaşımdı (Çevik, 2008). 

Osmanlı İmparatorluğu'nda basın özgürlüğü açısından olumlu gelişme I. Meşrutiyet'in 

yürürlüğe girmesiyle görülmüştür (1876). Bu dönemde kabul edilen Kanuni Esasi'nin 12. 

maddesinde "Matbuat kanun dairesinde serbesttir" hükmü yer almaktadır (Ulusoy, 

2003:s84). 

Her iki dünya savaşında da devletler kitle iletişim araçlarının etkisini kavradıklarından 

dolayı, bunlardan verim almaya çalışmışlardır. Duvarlara asılan posterlerden başlayarak el 

ilanlarına kadar her türlü görsel ve yazılı obje kullanılarak tabiiyetindeki toplumların hem 

moralini yüksek tutmaya çalışmışlardır hem de devletlerinin desteklenmesine yönelik fikirleri 

yaymaya ve hakim kılmaya çalışmışlardır. Bu noktada propagandacılık artık stratejik bir 

uzmanlık alanı haline gelmiştir. Doğru imajın verilmesi ve güçlü etkiler oluşturulması için 

sloganların kullanımında ve yayımında kitle iletişim araçlarından faydalanılmıştır. Nitekim 

radyo gibi elektronik bir aletin de yaygınlaşmasıyla birlikte işitsel kitle iletişimi devreye 

girerek hem hızlı hem de engellenemez bir bilgi akışı dünya sahnesine sokulmuştur 

(Çevik,2008).Özellikle II. Dünya Savaşı’nda medya organları son derece derin etkiler 

bırakacak görüntüleri kamuoyuna yansıtarak, savaşın yıkıcılığını küresel boyutta 

hissettirmiştir. Atom Bombasının yaratmış olduğu kıyametvari sonuçların özellikle 

gösterilmesi de buna örnek olabilir. Dolayısıyla, uluslararası ilişkilerde yoğun kullanılan 

caydırıcılık politikasının etkin olabilmesi için askeri gücün görsel olarak kamuoyu ile 

paylaşılması oldukça önemli bir aşamayı ifade etmektedir. Dolayısıyla dezenformasyon ve 

misenformasyon gibi kavramlar da medya ve politika alanında sıkça kullanılan kelimeler 

olmaya başlamışlardır.      
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1980’li yıllardan itibaren ABD’nin en etkin propaganda aracı olan ve soğuk savaş 

döneminde en çok başvurduğu enstrümanlardan biri olan Hollywood Film Endüstrisi, Batı 

Bloğu’nu  güçlü göstermek ve gelişen uluslararası olaylarda toplumun gözünde işbirliği içinde 

olduğu iktidarları haklı, medeni, vs. göstermek için birçok büyük bütçeli filmi önce beyaz 

perdede ardından televizyonlarda insanların “beğenisine” sunmuştur. Örneğin insanlar 

Hollywood yapımı bir Vietnam Savaşı konulu bir filmi izlediğinde ABD’li veya Batılı 

askerlerin güçlü, akıllı, medeni, yakışıklı-güzel ve daha birçok özenilecek yanı olan 

karakterlerden oluştuğunu görmekteyiz. Vietnamlılar veya çekik gözlüler ise genelde çirkin, 

kirli, zalim ve nefret edilen karakterlerden oluşmaktadır. Bu durum izleyicilerin bilinçaltında 

derin etkiler yaratmaktadır. Bundan dolayıdır ki, Soğuk Savaş yıllarında gençlerin Amerikan 

bayraklı tişörtler, şapkalar kullanması daha çok Hollywood sayesindedir. Aynı şekilde Rus 

düşmanlığı, Kızılderili düşmanlığı ve Latin Amerikalı düşmanlığını dolaylı veya dolaysız 

işleyen Hollywood Endüstrisi, dünya toplumunu müttefiklerinin ulusal medya organları 

aracılığıyla hem yönlendirdi hem de bunlardan büyük miktarda paralar kazandı. 

1.1.2. Sosyal Medya 

Bilgisayar ve telekomünikasyon ağları, dünyayı çevreleyen yeni ve yapay bir iletişim 

atmosferi oluşturmuştur. Radyo linklerinden, uydu bağlantılarından ve kablo şebekelerinden 

oluşan bu yapay atmosfer, bütüncül ve dünyayı saran bir doku gibi, bir yerden başka bir yere 

sürekli sesli, görüntülü ve yazılı bilgi iletmektedir (Baştan, 2000: 17).  

İletişim araçlarının son on yılda artışı ile enformasyonun toplanması, depolanması ve 

dağıtılması olanakları artmıştır. Özellikle bilgisayar teknolojisi, gazete, kitap, radyo gibi 

klasik iletişim araçlarının okuyucularının ya da dinleyicilerinin tahmin edemeyecekleri ölçüde 

iletişim dünyasını sarsmış olup, günümüzde kişiler artık telematik ve videomatik araçlarla 

kuşatılmakta, görüntülü kitapları, online gazeteleri okumakta, kağıdın yer almadığı ofislerde 

çalışmakta, dünyanın bir ucundaki ülkelerde olup biteni canlı olarak uydu yayınlarıyla 

izleyebilmektedir (Uluç, 2003: 14-15).Son yıllara kadar medyayı “yayıncılık medyası” ve 

“iletişim medyası” olmak üzere iki gruba ayırmak mantıklı görünmekteydi. Yayıncılık 

medyasında, mesaj bir kişiden binlerce kişiye doğru iletilmekte ve iletişim tek yönlü olarak 

gerçekleşmektedir. Gazete ve televizyonda bu medya grubu içerisinde yer almaktadır. İletişim 

medyasında ise, iletişim bir kişi ve başka bir kişi arasında gerçekleşmektedir. Yani ilişkiler 

küçük gruplar içerisinde kurulmaktadır. Telefon ve faksı bu medyaya örnek olarak göstermek 

mümkündür. Ancak günümüzde internet sayesinde sosyal medya olarak adlandırılan yeni bir 

medya ile karşı karşıya kalınmıştır (Ziyayeeparvar, 2009: 148-182). 
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1.1.2.1. Sosyal Medyanın Tanımı 

Teknoloji ile değişen, gelişen, dönüşen iletişim ortamları ve araçları insanlara, düşüncelerini, 

duygularını ve eylemlerini paylaşacakları imkânlar sunmaktadır. Sözü geçen iletişim 

olanakları, yaratımın, paylaşımın ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Kitleleri 

ve insanları bir araya getirmesi bakımından önem taşıyan bu sanal ortam, sosyal medya olarak 

adlandırılmaktadır. Söz konusu mecranın “sosyal medya” olarak anılması, kullanıcı tabanlı 

olması ve insanlar arasındaki etkileşimi arttırması ile alakalıdır.Bu medya son derece 

ulaşılabilir ve ölçülebilir yayın tekniklerinden oluşmaktadır. İnternet ve web’e dayanan 

teknolojilerden yararlanarak, yayıncılık medya monoluğunu, sosyal medyada iki yönlü 

konuşmaya dönüşmektedir ( Breakenridge ve Solis, 2009: 180). 

 Sosyal medya, zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, 

tartışmanın esas olduğu bir insanî iletişim şeklidir. “Teknoloji, telekomünikasyon, sosyal 

iletişimin kelimeler, görseller, ses dosyaları yolu ile sağlandığı bir yapıya sahiptir. İnsanlar 

hikâyelerini ve tecrübelerini bu bağlamda paylaştığı bir çerçeveye de sahiptir” 

(http://tr.wikipedia.org, 2010).Sosyal medya iki yönlü konuşma ile ilgilidir. Bu konuşma 

enformasyonu kazanmak ve paylaşmak için insanları bir araya getirmektedir. Bir başka ifade 

ile sosyal medya, kişiler ile konuşmaktır ve kişilere konuşmak değil (Jalali, 2009:225). 

 Online sosyal ağlar, kişiler arası etkileşimin dramatik olarak artış gösterdiği 

mekanlardan biridir. İnsanların bir araya gelip fikirlerini paylaşabilecekleri, etkileşimde 

bulunabilecekleri her yer kişiler için anlamlıdır. Bu yüzden de mekan, ister gerçek olsun 

isterse sanal, yeni kurumlar ve kişisel kimliklerin oluşumunda son derece güçlü bir etkiye 

sahiptir. İnternet üzerinden kurulan sosyal ağlarda insanların birbirlerine arkadaşlık teklifi 

yaptığı, arkadaşların birbirlerinin duvarına yazdığı, posta kutularına mesaj bıraktığı ve 

etkinliklere katılım için davetiye gönderdiği mekanlardır (Acun, 2011: 67). 

 Sosyal medya; çok basitçe interneti kullanarak kişiler arası konuşma ve iletişime 

olanak sağlayan herhangi bir ortamdır. Bu terim, genelde yazı, resim, video gibi her türlü 

sosyal katılımın olduğu alanlara verilen isimdir. Bireylerin internette birbirleriyle yaptıkları 

diyaloglar ve paylaşımlar sosyal medyayı oluşturmaktadır. Bu medyada ulaşım, bir kişiden 

yüzlerce kişiye ve yüzlerce kişiden milyonlarca kişiye biçiminde gerçekleşmektedir. Özetle 

bu iletişim türü, çok yönlü olarak tamamen sohbet ve diyalog üzerinde 

kurulmuştur(Buyurgan, 2009, www.muratbuyurgan.com/etiket/sosyal-medya).Günümüzde en 

önemli teknoloji araçlarından biri olan internetin, gözbebeği durumunda olan sosyal medya, 

iletişim aracı olma yönünde hızla ilerlemektedir. İnternet kullanma sıklığının artmasına koşut 

http://tr.wikipedia.org/
http://www.muratbuyurgan.com/etiket/sosyal-medya
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olarak, sosyal medyayı kullanma oranı da yükselmektedir. Sadece iletişimi sağlamakla 

kalmayan sosyal medya, bilgi edinme ve oyun gibi çok yönlü ihtiyaç karşılama yolundadır. 

 Her geçen gün daha fazla insanın sanal gerçeklikler içinde yaşadığı tartışılmaktadır. 

Yer yer “yeni medya” şeklinde de anılan yeni teknoloji ortamlarında daha fazla vakit geçiren 

bireylerin, sanal gerçekliklerden yeni bir dünya kurarak yaşamaya meyilli olduğu 

varsayılmaktadır. Bu dünyada arkadaş bulma, sosyal ve siyasi düşünce alışverişinde bulunma; 

hatta bu dünyadan birileriyle tanışıp evlenme gibi ciddi kararlar alabilen bireyler adeta, sanal 

dünya ile gerçek dünya arasındaki sınırı belirsizleştirmektedir. 

 Kişilerin sosyal etkileşim imkânlarının sınırlı olmasının ilişkilerin yoğun olduğu 

kapalı cemaat yapılarına yol açtığı öteden beri bilinmektedir. Buna karşılık, ilişkilerdeki 

çoklanma ve sıklık bilgi teknolojisi kullananlarda, kullanmayanlara göre daha yüksektir 

(Wellman & Wortley, 1990: 558). Sosyal ağlaşma siteleri ile birlikte kişilere küresel ölçekte 

neredeyse sınırsız sosyal ilişki imkânı doğmuştur.Facebook olmak üzere, çeşitli sosyal medya 

uygulamalarını kullanan bireyler için sosyal medya, toplum yaşantımızın ayrılmaz bir parçası 

haline gelmeye başlamıştır. Sosyal medya, bireyleri eğlendirmenin, onların hoşça vakit 

geçirmelerini sağlamanın ya da onları bilgilendirmenin ötesinde çok daha önemli eylemlere 

vesile olabilmektedir. Arap Baharı, bireylerin sosyal medya vesilesi ile sistem değiştirebilecek 

eylemleri gerçekleştirebilmelerine verilebilecek en taze örnek durumundadır. 

1.1.2.2. Sosyal Medyanın Özellikleri 

 Sosyal medya en yüksek derecede paylaşımın gerçekleştiği, online medyanın yeni bir 

türü olarak fırsatlar sunduğu en yeni fikirlerden biridir ve aşağıdaki özellikleri içerir 

(Mayfield, 2010: 6). 

Katılımcılar: Sosyal medya katılımcıları cesaretlendirir ve ilgili olan her bir kullanıcıdan geri 

bildirim alır. 

Açıklık: En çok sosyal medya servisleri geribildirime ve katılımcılara açıktır. Bu servisler 

oylama, yorum ve bilgi paylaşımı gibi konularda cesaret aşılarlar. Bunlar çok nadir ulaşıma 

yönelik engeller koyarlar. 

Konuşma:Geleneksel medya yayına ilişkin iken (içerik aktarımı ya da dinleyiciye bilgi 

ulaşımı), sosyal medya iki yönlü konuşmaya olanak tanıması bakımından daha iyidir. 
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Toplum: Sosyal medya topluluklara çabuk ve etkili bir oluşum için izin verir. Topluluklar da 

böylece sevdikleri fotoğraf, politik değerler, favori TV şovları gibi ilgili oldukları şeyleri 

paylaşırlar. 

Bağlantılılık:Sosyal medyanın çoğu türü, bağlantılı işler gerçekleştirir; diğer siteler, 

araştırmalar ve insanların ilgili oldukları herhangi bir konuda link verilmesine olanak tanır. 

 Sosyal medyanın özelliklerine dair, farklı farklı kategorize etme çabaları olsa da, en 

önemli özelliği kuşkusuz ki, bireylerin söz konusu medya içerisinde aktörleşebilmesidir. 

Kullanıcılar kendilerini, internet kanalı ile kişi ya da gruplara ifade edebilmektedir, sosyal ağ 

sitelerinin aracılığı ile profillerini oluşturabilmektedir ya da diğer profiller aracılığı ile 

etkileşimde bulunabilmektedir. İşte, sosyal medya kullanıcıları bu bağlamda özneleşmektedir. 

 Sosyal medyanın bu özellikler çerçevesinde geleneksel medyadan farkı ise şöyle 

sıralanmaktadır (http://tr.wikipedia.org/, 2010). 

Erişim:Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye 

erişebilmesine olanak tanır. 

Erişilebilirlik: Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve 

hükümetlerin sahipliğindedir; sosyal medya araçları genel olarak herkes tarafından az veya 

sıfır maliyetle kullanılabilir. 

Kullanılırlık: Geleneksel medya üretimi, çoğunlukla uzmanlaşmış yetenekler ve eğitim 

gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için bu geçerli değildir, yani herkes üretimde 

bulunabilir. 

Yenilik: Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı (günler, haftalar, hatta 

aylar) anında etki ve tepkisi olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir. 

(Tepkilerin zaman aralığına katılımcılar karar verir). Geleneksel medya da sosyal medya 

araçlarına adapte olmaktadır. 

Kalıcılık: Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez (bir dergi makalesi basıldıktan 

ve dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılamaz); oysa sosyal medya 

yorumlar veya yeniden düzenlemeyle anında değiştirilebilir. 
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1.1.2.3. Sosyal Medyanın Çeşitleri 

 Murat Hazar’ın da dikkatlere sunduğu gibi (Hazar, 2011: 154-155) sosyal medya 

araçları, geniş bir perspektif içinde kendine yer bulmaktadır. Bunlar; 

* Facebook, MySpace, Linkedln, Friendster, Hi5, Friendfeed, Formspringa, Xing gibi sosyal 

ağlar 

* Şirket blogları, Cnet, The Huffinngton Post, Boing Boing, Techcrunch, Kottke gibi bloglar 

*Youtube, Dailymotion, Google Videos, Yahoo Video gibi video paylaşım ağları 

* 1x, Flickr, Deviantart, Photosig, Fotocommunity, Photo, Photodom gibi fotoğraf paylaşım 

ağları 

* Wikipedia, Intelipedia gibi Wiki tarzı paylaşım ağları 

* Twitter gibi mikroblogging paylaşım ağları siteleridir. 

1.1.2.4. Sosyal Medyanın Tarihi 

 Modern sosyal medyanın tarihçesi 1997 yılında Six Degrees ile başlamaktadır. Profil 

oluşturmaya başlayan kullanıcılar bu vesile ile arkadaşlıklar oluşturmuşlardır. Kullanıcılarının 

giderek artması ile uygulama, 2000 yıllarının başında 125 dolara satılmış ancak 2001 yılında 

kapanmıştır.1999 yılında kurulan Live Journal sürekli yenilenebilen bloglar üzerine 

kurulmuştur. Böylece, bu ağ sayesinde kullanıcılar, diğerlerini takip etme, grup yaratma ve 

diğerleriyle etkileşim konularında etkili olmaya başlamışlardır. 1998 yılında Move On, 1999 

yılında; Asian Avenue, Black Planet, Napster, Third Voice, Blogger, Epinions, 2000 yılında 

Lunar Stom, 2001 yılında; Cyworld, Ryze, Wikipedia, 2002 yılında Fotolog uygulamaları 

kurulmuştur. Bunlardan bazıları günümüzde de faaliyetlerini sürdürmektedir. Halen oldukça 

etkin olan Friendster ise 2002 yılında kurulmuştur. Bazılarına göre sosyal medyanın gerçek 

anlamda ilk örneğidir. Friendster profil güncellemelerini takip ederek arkadaş olarak 

seçilenleri uyarmakta ve ağa katılmaya teşvik etmektedir. Yine bu uygulamayla kişiler, aynı 

yerde oturanlar ve okuyanlar hakkında uyarılmaktadırlar. 2003 yılından sonra ise sosyal 

medya çeşitlerine karşı artan ilgi sonucu önemli sayıda uygulama ağa dahil olmuştur. Bunlar 

arasında 2003 yılında Couchsurfıng , Myspace, Last Fm, Tribe, Plaxo, Linkedln, H15, 

Photobucket, Second Life, DeLicious, 2004 yılında; Flickr, Orkut, Dogster, Multiply, Mixi, 

Dodgeball, Piczo, Care2, Ning, Catster, Digg, Bigger Pockets, Hyves, A Small World 2005 

yılında; Yahoo 360, Youtube, Cyworld, Xang, Bebo, Reddit, 2006 yılında; Mychurch, 

Twitter, Stylehiye, Fabulously 40 dikkati çekmektedir (Hazar, 2011: 155-156). 
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 Sosyal medya uygulamaları içinde en çok kullanılanı olan Facebook ise, 2004 yılında 

Mark Zuckerberg ve oda arkadaşları tarafından Harvard Üniversitesi içinde kurulmuştur 

(Liebert, 2011:16).Uygulama 2005 yılında daha çok akademik camia içinde kalmış; ancak 

2006 yılıyla birlikte şimdiki niteliklerine kavuşarak genel kitleye ulaşmıştır. Uygulamayı 

diğerlerinden farklılaştıran unsurlar, geliştirilen yeni araştırma stratejisiyle basit grafiklerin 

kullanılması, sayfalara reklam kabul etmeyerek okunması kolay ve hızlı bir site 

oluşturulmasıdır (Strauss, El-Ansary ve Frost, 2003:1). 

1.2.  Sosyal Ağlar 

1.2.1. Tanımı ve Kapsamı 

 Web tabanlı sosyal ağlar, katılımcıların ilişkiler kurabildiği ve diğer kullanıcılarla 

Web üzerinde kaynakları paylaşabildiği online topluluklardır (Carminati vd., 2006, s. 1734). 

Online topluluk türü olarak sosyal ağlar, kullanıcılar arasındaki ilişkilerin geliştirildiği web 

siteleri olarak ifade edilen online toplulukların en saf biçimidir (Buss ve Strauss, 2009, s.16). 

Online sosyal ağlar ya da sosyal ağ siteleri (İngilizce kısaltması SNS), 21. yüzyılın en çok 

dikkat çeken teknolojik fenomenlerinden birisidir. Değişik sosyal ağ siteleri günümüzde 

global olarak en çok ziyaret edilen Web siteleri arasındadır (Giles, 2007, s. 3). Bu tarz siteler, 

yarı biçimlendirilmiş bir formda bireylerin kişisel bilgilerini yayımlamasına imkan 

vermektedir ve çeşitli türlerde ilişkileri olan diğer üyelere bağlantıları ifade etmektedir (Finin 

vd., 2005, s. 418-419). İnternet ortamında bulunan en ünlü sosyal ağlarları Facebook, 

Myspace, Bebo ve Linkedİn teşkil etmektedir. 

 Sosyal ağ siteleri, kullanıcıların birbirleriyle bağlantı ve iletişim kurmalarına imkan 

veren, kişisel içeriğin paylaşılması kadar kişisel bir ağ kurmalarını sağlayan online 

topluluklardır. Bu sitelerde üyeler kendi kişisel profillerini yaratırlar ve başkalarına sunarlar. 

Sosyal ağ siteleri, bir nevi arama ve iletişim aracı yeteneği sunmaktadır. Online platformlarda 

sosyal etkileşime yönelen bu hareket, topluluk için yeni bir temel yaratmaktadır. Buna “ağ 

bireyciliği” adı verilebilir (Enders vd., 2008, s.200). 

1.2.2. Tarihsel Gelişimi 

 Sosyal ağ sitelerinin yeni olmadığına ilişkin çeşitli görüşler vardır. İnternetin ilk 

zamanlarında sosyal ağ sitesiyle kullanıcıların günümüzde yaptıklarını yapan birçok 

uygulamadan bahsetmek mümkündür. Örneğin, kişisel web sayfaları oluşturarak, sohbet 

odaları, internet forumları, elektronik tartışma grupları, web toplulukları ve bloglar gibi 
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arayüzler kullanılarak başkalarıyla iletişim kurulabilmektedir. Günümüzün sosyal ağ siteleri 

1990’lı yılların sonlarında ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünyada çoğu insan 2002’de faaliyete 

geçen Friendster’ı ilk ciddi etki yaratan site olarak görmektedir. Friendster’den sonra birçok 

site faaliyete geçmiştir (Ofcom, 2008: 10). Aşağıda 2002-2008 yılları arasında öne çıkan 

sosyal ağ sitelerinin tarihsel dizilimi gösterilmiştir: 

2002….. Friendster 

2003…..Linkedln, Myspace, Hi5 

2004…..Flickr, Piczo, Facebook (Sadece Harvard için) 

2005…..Bebo, Facebook (Okul ağı olarak) 

2006…..Facebook (Herkese açık hale geldi) 

2007…..Sagazone 

2008…..Twitter 

1.2.3. İşlevleri ve Çeşitleri 

 Geniş anlamda sosyal ağ siteleri, bireylere, 1) sınırlandırılmış bir sistem içinde genel 

ya da yarı genel profil oluşturmaya 2) bağlantıyı paylaşan diğer kullanıcıların listesindekilerle 

konuşmaya 3) onların bağlantı listelerine bakmaya, oradan çapraz geçişler yapmaya ve de 

sistem içindeki diğer bireylerin de bunları yapmasına imkan veren web tabanlı hizmetlerdir. 

Bu bağlantıların özelliği ve terminolojisi siteden siteye değişebilir. Terim olarak hem “sosyal 

ağ sitesi” hem de “sosyal ağ kurma siteleri” birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Sosyal ağ 

sitelerini benzersiz kılan bireylerin yabancılarla tanışmasını olanaklı kılması değil, aksine 

sosyal ağlarında kullanıcıları görünür kılmayı sağlaması ve birbirlerine bağlanmaya olanak 

tanımasıdır. Bu, başka türlü mümkün olmayacak bir şekilde bireyler arasında bağlantılarla 

sonuçlanabilmektedir. Fakat çoğunlukla amaç bu değildir. Geniş sosyal ağ hizmetlerinin 

birçoğunda katılımcıların ağ kurması ya da yeni insanlarla buluşmaya çalışması şart değildir. 

Bunun yerine katılımcılar öncelikli olarak kendi geniş sosyal ağlarının bir parçası olan 

insanlarla iletişim kurarlar (Boyd ve Ellison, 2008, s.211). 

 Sosyal ağlar, insanların özel hayatlarının yayınlanmasına olanak sağlayan bir devrim 

olarak dünya çapında kullanılmaktadır (Boughman, 2010: 933). Bugün milyonlarca internet 

kullanıcısı eski arkadaşlarını bulabilmek, yeni arkadaşlıklar edinebilmek ve fotoğraf, video, 

bloglar gibi birçok özel bilgileri paylaşmak için binlerce sosyal içerikli web sitelerini 
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kullanmaktadırlar (Kim, Jeong ve Lee, 2010: 215-216). Sosyal paylaşım siteleri, herkesin 

ulaşabileceği, kişisel profil oluşturulabilmesine izin veren ve kullanıcıların iletişimini 

sağlayan en son online iletişim araçlarıdır (Kirschner ve Karpinski, 2010: 3). Sosyal ağlarda 

bireyler, birbirleriyle tanışabilmekte, irtibata geçebilmekte, içerik paylaşımında 

bulunabilmekte, tartışma ortamı ve gruplar oluşturabilmektedir (Karadağ, 2010: 82). Ayrıca, 

bu siteler, kültürel etkinlikler, resim, grup adresleri, kitap, müzik, sinema, video, arkadaşlık, 

politik düşünceler gibi daha bir çok bilginin ve etkinliğin paylaşıldığı online araçlar olarak 

kullanılmaktadır (Lewis, vd., 2008: 330-331). 

 MySpace ve Facebook gibi popüler sosyal paylaşım sitelerine katılım özellikle 

gençler ve genç yetişkinler arasında son yıllarda inanılmaz bir artış göstermiştir (Li, 2007: 1-

4). Çünkü gençler zamanının önemli bir kısmını sosyal paylaşım ağlarında geçirmektedirler. 

Bu siteler, kişilerin birbirleri hakkındaki özel bilgileri elde edebilmede, özellikle yeni arkadaş 

edinmede ve eski arkadaşları bulmada sıkça kullanmaktadırlar (Morgan, vd., 2010: 1). 

Facebook ve MySpace gibi siteler, kişilerin özel hayatlarını ve güvencelerini gönüllü olarak 

başka kişilerle paylaşabildikleri bir sosyal medya paylaşım siteleri olarak günümüzde 

milyonlarca kişi tarafında kullanılmaktadır. Bu siteler sayesinde site üyeleri birbirleriyle 

etkileşim içerisinde bulunmak suretiyle her türlü konuda paylaşım yapabilmekte ve 

birbirlerini etkileyebilmektedirler (Dwyer, vd., 2007: 1). Bu siteler kişilerin kendi müzik, 

video ve resim gibi etkinlikleri oluşturmasına ve herke-sin görebileceği bir ortama sunmasına 

yardımcı olmaktadırlar. Diğer sitelerle bağlantılar sağlanarak gruplar oluşturulabilmektedir. 

Bunlara ilaveten sosyal aktiviteler yapılarak arkadaşların ve aile fertlerinin birbirleriyle 

iletişimi sağlanmaktadır (Pfeil, vd., 2009: 643). Facebook ve MySpace gibi sosyal paylaşım 

siteleri yaş, din, politik görüş, hobiler ve ilgi alanları gibi kriterleri göz önüne alarak 

sınıflandırma ve etiket-leme yapabilmektedirler. Bu sınıflandırma ve etiketleme ile gruplar 

arasında nasıl etkileşimlerin meydana geldiği araştırılabilmektedir (Maranto ve Barton, 2010: 

36). 

 Facebook’un dünya çapındaki kullanıcı sayısı bugün itibariyle 550 milyonu aşmıştır. 

Türkiye, facebook kullanıcı sasıyı bakımından Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya ve 

İngiltere’den sonra dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. (checkfacebook.com, Aralık 

2010). 



15 

 

1.2.3.1.  Facebook 

 Facebook 2004 yılında Harvard üniversitesi öğrencileri için oluşturulmuştur. Sonra 

Ivy Leagu ve Standford üniversitesi öğrencileri arasında yayılmış ve çok hızlı bir şekilde 

Dünya'nın tüm ülkelerinde tüm üniversiteler ve lise öğrencileri arasında kullanılmaya 

başlanmıştır. Şimdi ise 13 yaş üzerindeki her kişi ona katılma ve kullanma şansı bulmaktadır 

(www .en. wikipedia. org/wiki/Facebook). Facebook'ta her kullanıcı kendi ilgi ve 

profesyonellik alanında 200’e kadar sanal sayfa oluşturabilmekte ve o sayfalarda diğerleri ile 

arkadaşlık kurup ve kendi ilgisini çeken resimler, bilgiler ve videoları onlar ile 

paylaşabilmektedir. Bu web sitesinin önemli özeliklerinden birisi çeşitli dillere destek 

sağlamasıdır. Böylece dünyanın dört bir yanından çeşitli diller ve farklı kültürlerden olan 

insanlar bu sosyal ağ vasıtasıyla birbirleri ile etkileşimde bulunabilmektedir. Facebookta 

bulunan başka bir özellik ise çeşitli organizasyonlar, firmalar ve şirketlerin bu ortamda sayfa 

oluşturabilmesidir. Bu şirketlerin müşterileri kendi şirketlerinin sayfasına üye olarak onun 

sanal ortamdaki imkânlarından yararlanmaktadır. 

1.2.3.2.  LinkedIn 

 Çok hızla gelişen sosyal ağlardan birisi Linkedindir. Bu ağ kullanıcılarına kendi 

profesyonellik alanları ve ticari faaliyetleri ile ilgili arkadaşlar edinmelerine yardımcı 

olmaktadır. Bu web sitesinin çoğu servislerinin para mukabili olduğu için zaman zaman 

eleştiriler ile karşı karşıyadır, ancak tüm eleştirilere rağmen 25 yaş üzeri kişiler arasında 

Facebook'tan sonra en çok kullanılan sosyal ağ olarak bilinmektedir ( Zafarmand, 2010: 28). 

1.2.3.3.  Twitter 

 Bir sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. Kullanıcılarına tvît adı verilen 140 karakterlik 

metinler yazma imkânı veren Twitter, çeşitli araçlarla daha etkin kullanılabilen bir yeni nesil 

iletişim aracıdır. Kullanıcılar tarafından atılan tweet'ler herkes tarafından görülebilir. Ancak 

kullanıcılar attıkları tweet'lerı sadece kendi arkadaşları olarak da görülmelerini 

sınırlandırabilir. Kullanıcılar diğer kullanıcıların tweet'lerine üye olabilirler. Üye oldukları 

kişi veya kurumların takipçi sayısını ve bunların kimleri takip ettikleri görebilirler. Tüm 

kullanıcılar Twitter'ın websitesi aracılığıyla tweet'lerini gönderebilir ve alabilirler. 

Kullanıcılar Twitter'ın website'sine uyumlu harici uygulamalar( akıllı telefonlar gibi) veya 

belirli ülkelerde erişilebilen kısa mesaj servisi tarafından giriş yapabilirler (http://tr. 

wikipedia.org/wiki/Twitter). 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://tr/
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 2006 yılında Jack Dorsey tarafından geliştirilmesinden bu yana Twitter, dünya 

çapındaki popülaritesini gün geçtikçe arttırmış ve içerdiği uygulamaların programlama 

arayüzünün kısa mesaj gönderim ve alımı konusundaki olanaklarıyla internet dünyasının 

SMS'i olarak anılmaya başlamıştır. 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkçe olarak 

kullanılabilir (http://www.ntvmsnbc.com/id/25207113/). Twitter üzerindeki kullanıcıların 

etkisinin takipçi sayısından ziyade kullanıcının tweetlerine gelen retweetlere bağlı olduğu 

ortaya konmuştur. 

1.2.3.4.  Bebo 

 Bebo sosyal ağı okul ve üniversite öğrencileri arasında daha çok kullanılmaktadır. 

Sosyal ağların kullanımındaki artıştan dolayı son yıllarda pazarlamacılar doğru kitlelerini 

bulmak için sosyal ağları etkin olarak kullanmaya başlamışlardır. Mesela Bebo sosyal ağında 

çocuk kitapları ve yazarları ile ilgili sayfalar görünürken, My Space'te Toyota veya Coca Cola 

ile ilgili yazılı sayfalar bulunmaktadır. 

1.2.3.5.  Myspace 

 Myspace sosyal ağına katılanlar kendileri için canlı, hayat dolu ve karmaşık bir duvar 

oluşturup kendi yazıları, fotoğrafları ve videolarını bu duvar yoluyla arkadaşları ile 

paylaşmaktadırlar. Myspace sosyal ağı kendi ününü müzik servisinden dolayı kazanmıştır. Bu 

sosyal ağa yaklaşık 3 milyon müzik grubu ve müzisyenin katıldığı tahmin ediliyor. Tam 

facebook'un aksine Myspace kullanıcıları kendi sayfalarının formatını, profillini, arka 

görünümlerini (background) kendi isteklerine göre değiştirebilmektedir. 

1.3.  Güven Kavramı: 

Olgunun sözlük tanımlarıyla başlayacak olursak, Türk Dil Kurumu Sözlüğügüveni şöyle 

tanımlıyor; “ 1. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma vebağlanma duygusu, itimat. 2. 

Yüreklilik, cesaret.” (Türk Dil Kurumu, 1986: 587).Bu tanımların her ikisinde de göze çarpan 

ilk, önemli ve ortak husus, muhtemelbir olumsuzluğa yapılan atıftır. Muhtemel olumsuzluk 

karşısında gösterilentepkilerin, hissedilenlerin, tavırların nitelikleri birinci tanımda sarihtir; 

korku,çekinme ve kuşku. Yine birinci tanımla bu duygu ve tavırlar bir nesne ya dahedef ile 

ilişkilendirilmek suretiyle nesnenin özneden beklentisinin, ya danesnenin özneye 

yaşatmayacağı olumsuzluklarla ilgili inançların çerçevesiçizilmektedir. Birinci tanım güvenin 

içeriğini oluşturan temel ve asgari beklentininçerçevesini çizmektedir: zarar görmeme, acı 

duymama, kendisini tehdide maruzhissetmeme, endişe duymama, korktuğu ya da çekindiği, 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25207113/
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kendisi için olumsuznitelikteki bir şeyle karşılamama, onun başına gelmemesi. TDK’nun bu 

şıktakitanımı güveni âdeta bir temel güvenlik duygusu ya da beklentisi olarakresmetmektedir. 

Güvenle ilgili olarak yapılan birçok tanım bulunmakla birlikte genel olarak sosyal 

bilimlerliteratürü güveni, bir toplumda yaşayan bireylerin birbirlerine, içinde yaşadıkları 

sistemlerinkurallarına ve kurumlarına yönelik olarak, söz konusu birey, kurum veya kuralların 

rollerini veişlevlerini belirlenen doğrultuda en iyi şekilde yapacaklarına duyulan inanç 

olaraktanımlanmaktadır (Demir ve Acar, 2005: 177). Güvenin temel anlamı, Oxford 

İngilizcesözlüğünde ise bir kişi ya da şeyin kalitesine ya da bir ifadenin gerçekliğine veya 

niteliklerineinanma-itimat etme (confidence) ya da bel bağlama şeklinde tanımlanmaktadır 

(Misztal,1996: 16). 

Güven çok katmanlı ve geniş boyutlu bir kavram olup sosyoloji, psikoloji, ekonomi, 

siyaset, antropoloji, tarih, iletişim gibi farklı alan ve disiplinlerin konusu olmuştur. Her bir 

alan, güven olgusuna kendi perspektifinden yaklaşmış ancak güvenle ilgili yapılan bütün 

çalışmalar birbirinden beslenmiştir. Güven olgusuna ilişkin olarak ortaya çıkan literatür çok 

katmanlı bir yapı özelliği göstermektedir. Hosmer de bunu destekler biçimde çoğu ekonomist, 

psikolog, sosyolog ve yönetim teorisyeninin insan etkinliklerini yönetme ve yönlendirmede 

güvenin önemi konusunda birleştiklerini ifade etmektedir (Hosmer, 1995: 379). Psikoloji 

alanındaki kişilik kuramcıları güveni bireysel farklılıklarla vurgulamakta, güven ve 

güvensizliği tek bir sürecin iki karşıt boyutu olarak görmektedirler. Sosyal psikoloji alanı, eş 

zamanlı olarak güven ve güvensizlik olarak tanımlanan birbiriyle çatışan psikolojik 

durumların geçici ve değişken olduğunu vurgulamaktadır. Sosyoloji alanı ise güven ve 

güvensizliğin önemli olduğunu, toplumsal karmaşa ve belirsizliği azaltıcı bir mekanizma 

olarak işlev gördüğünü belirtmekte, güven ve güvensizliği birbirinin yerine geçen ya da 

eşdeğer fonksiyonlar olarak tanımlamaktadırlar (Lewicki, McAllister ve Bies, 1998:440). 

Sosyolojik yaklaşım sosyal etkileşimlerdeki güvenin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi becerisi 

üzerine vurgu yapmaktadır. 

Misztal sosyolojik literatürün güveni bireylere özgü, sosyal ilişkilere özgü ya da sosyal 

sistemlere özgü olarak kavramsallaştırdığını, bunu yaparken de eylemler üzerindeki 

davranışlara yönelik dikkat ve bireysel düzeyde uyumu göz önünde bulundurduğunu 

belirtmektedir. Bireylere özgü kavramsallaştırmada vurgu duygular, algılar ve kişisel değerler 

üzerindedir. Güven burada bireysel kişilik değişimlerinin bir fonksiyonu olarak 

görülmektedir. Bu sosyo-psikolojik çalışmalarda güven, akıl, dürüstlük, sadakat, saygı, umut, 

başkalarını düşünme (diğergamlık) gibi kavramlarla sıkı işbirliği içinde görülerek 

ilişkilendirilmiş ya da bu kavramlarla karıştırılmıştır (Misztal, 1996: 14). Buna karşılık, sosyal 
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ilişkilere özgü kavramsallaştırmada güven, toplumun kurumsal bir çatısı olarak 

görülmektedir. Güven burada belli kurumsal amaçları başarmak için sosyal bir kaynak olarak 

görülmektedir. Üçüncü olarak sosyal sistemlere özgü yaklaşım ise güveni, üyelerinin sürekli 

eylemleri sonucunda oluşan değerli bir kamusal yarar olarak görmektedir. Güven toplumsal 

yapının önemli bir boyutu olarak, ne psikolojik düzeyde ne de kurumsal düzeyde olmayan 

çünkü her ikisine de nüfuz eden bir kavram olarak görülmektedir (Misztal, 1996: 14). Bu da 

güvenin çok yönlü ve bütünsel bir yapısı olduğunu göstermektedir. 

Rousseau güveni, başka insanların niyet ve davranışlarının, olumlu beklentilere dayalı 

olarak açık ve dürüst olacağını kabul etme konusundaki psikolojik durum olarak tanımlamıştır 

(Rousseau, 1998: 395). Hosmer ise güveni bir kişi, grup ya da kurumun ekonomik etkinlikler 

ya da müşterek işlerde etiksel olarak doğru kararlar ve hakkaniyetli bir biçimde davranacağına 

dair diğer kişi, grup ya da kurumun beklentisi olarak tanımlamaktadır (Hosmer, 1995: 399). 

Güvenle ilgili ilk çalışmaların öncülerinden biri olan Deutsch güveni, beklentileri, şüphe 

ve kararsızlıkları etkileyen kişilerarası bir faktör olarak görmektedir. Aynı zamanda güvenle 

ilgili önceki sorunlar ve şimdiki durumların güven kavramını ve onunla bağlantılı kavramların 

hem sosyal yaşamı hem de kişisel gelişimi anlamak için hayati önem taşıdığını belirtmektedir  

(Deutsch, 1958: 265). Alanın bir diğer öncüsü olan Zand’e göre güven sadece bir duygu değil 

aynı zamanda birinin diğerine olan itimadındaki bilinçli düzenlemedir (Zand, 1972: 229-239). 

Giddens güveni, belirli bir sonuçlar ya da olaylar kümesi göz önüne alındığında, bir kişi ya da 

sistemin güvenilirliğine olan itimat olarak tanımlamaktadır. Burada itimat etme-inanma 

(confidence) önemli bir anahtar sözcük olarak ortaya çıkmaktadır. İtimat, başkalarının dürüst 

olduğuna, sevgisine ya da soyut ilkelerin (teknik bilgiler) doğruluğuna yönelik olarak 

beslenilen inanç olarak tanımlanmaktadır (Giddens, 2004: 39-40). Basit olarak güven ve inanç 

arasındaki ayırıma bakıldığında, güvenin kişisel karar verme ve alternatifler arasından seçim 

yapmayla ilgili olduğu, örneğin “risk almaya karar verdim ve yeni meslektaşıma 

güveniyorum”, bir şeye ya da kimseye inanmanın ise daha çok alışkanlık sonucu olan bir 

beklentiyi 

ifade ettiği görülmektedir (Misztal, 1996:16). Güven bireyin, olasılıklar içinden seçim 

yaparak güvenme yönünde tercih yapmasını ifade ederken, itimat etme ya da inanma için belli 

bir alışkanlık 

kazanılması gerektiği görülmektedir. 

Güvenin sözlük anlamı içinde “itimat”la birlikte, “güvence altına alınmış inanç”, “sağlama 

alma” gibi terimler de bulunmaktadır. Güven terimi insan ilişkilerinde kullanıldığı gibi hava, 

demiryolu tarifeleri, arabalar gibi sosyal yaşamın içinde var olan diğer unsurlarla olan 
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ilişkilerde de kullanılmaktadır. Güvenin tüm kullanım alanlarındaki temel esas, karşı tarafa 

yönelik beklenti ve tahmin edebilme unsurlarıdır. Bununla birlikte güvenmek eyleminde ise 

ek olarak güven duyan birey olumsuz bir durum karşısında duygusal anlamda sıkıntı 

yaşamaktadır (Deutsch, 1958: 265-266) 

Hosmer de, farklı disiplinlerden birçok araştırmacının güven konusundaki benzer noktalardaki 

uzlaşımlarını şu şekilde sıralamıştır (Hosmer, 1995: 390-392): 

1. Güven bir tarafın diğer tarafın davranışlarına ilişkin olumlu bir beklenti içinde 

olması durumunu ifade etmektedir. Güvenen taraf her zaman en iyi beklentisi içerisindedir. 

Bu durum güvensizliğin hakim olduğu ekonomik işlemler veya sosyal yapılarda açıkça ortaya 

çıkmayabilmektedir. Bu gibi durumlarda temkinli bireyler, herhangi bir davranış, tutum, pazar 

anlaşmaları, hiyerarşik kontroller, yasal gereklilikler, resmi olmayan yükümlülükler gibi 

konularda kendilerini korumak amacıyla en kötüsüne karşı hazırlıklı olmaktadırlar. Ancak 

güven bu güvensizlik durumlarının karşısında olumsuz terimlerden çok olumlu yaklaşımlar ve 

beklentiler arasında yer almaktadır. 

2. Güven, diğer insanların ilgi ve beklentilerine ve davranışlarına bağımlı olmaktan 

kaynaklanan bir tür savunmasızlık koşulu altında oluşmaktadır. Güven aynı zamanda 

içerisinde savunmasızlığı barındırmaktadır. 

3. Güven genellikle baskı ve zorlamayla değil, istek ve işbirliğiyle ve bu işbirliğinden 

kaynaklanan karşılıklı faydalarla ortaya çıkmaktadır. 

4. Güven genellikle zorla kabul ettirilmesi güç olan bir yapı taşımaktadır. Bireysel 

eylemler ve kişilerarası ilişkilerin olmadığı ekonomik kontratlar, yasal gereklilikler, hiyerarşik 

kontroller gibi işlemler güven için pahalı vekalet özelliği taşımaktadırlar. 

5. Güven tarafların birbirlerinin çıkarlarını ve haklarını korumayı bir görev olarak 

kabul ettikleri varsayımına dayanmaktadır. Güvenilen kişinin, grubun ya da kuruluşun 

yardımsever nitelikte olacağı ya da en azından zarar verici davranışlarda bulunmayacağı 

beklentisi güvenle ilgili tüm tartışmalarda gizli bir eğilim niteliğindedir. 

Anlaşılan o ki, güvenmek bir risk alma eylemidir. Güvenen kişi her zaman ihanete 

uğrama olasılığı ile karşı karşıyadır. Bu riskin bilinmesine rağmen insanlar genelde diğer 

insanlara güvenme eğilimindedirler. Çünkü güvenme temel bir insan ihtiyacıdır. Güven 

yaşamı sürdürmeyi kolaylaştırır.  

Bir toplum içerisinde bulunan insanlar yaşantı olarak birbirlerine yakınlık taşırlar. En 

azından bunu isterler. Sosyal hareketlere katılım, bu yapılar içinde yer alan aktörlerle ilişkiler 

temel olarak güven aracılığı ile sağlanmaktadır. Güvenin sosyal ilişkilerdeki 

fonksiyonu,insanların yaşamlarınıkolaylaştırması ve kendisini rahat hissedeceği alanları 
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genişletmesidir. Dolayısıyla bireylerin sosyal ağlara katılım davranışları, genişletmek 

istedikleri bu alanlarının keşif çabası olarak yorumlanabilir.  

1.4.  Sosyalleşme 

 Kavramsal anlamda bakıldığında, Kağıtçıbaşı’na göre sosyalleşme, insan yavrusunun 

toplumun bir üyesi haline gelmesidir, yani ailesinin, akraba ve komşuluk çevresinin, kent 

veköylünün ve nihayet ulusunun bir parçası olduğunu öğrenmesidir. Büyümekte olan çocuk, 

etrafındakilerle etkileşim sonucu, onlarınkine benzer davranışlar geliştirecektir. Böylece tek 

tek kişiler yerine toplumun üyeleri olan, birbirlerinden farklılıkları olduğu gibi, birbirlerine 

büyük benzerlikler de gösteren toplumsal bireyler oluşacaktır (Kağıtçıbaşı, 2005). 

İnsan, yaşamını devam ettirmek için birçok güdüyle doğar. Bu güdülerin doyurulmasının 

yolları, büyük çapta görenek, gelenekler, yasalar ve toplumsal standartlar tarafından tayin 

edilir. İşte bu aynı zamanda sosyalleşme sürecidir. Bu ölçüler değişse de güdülerin doyurulma 

yolları çoğunlukla bu değişen koşullara göre yön alır. Görenek, gelenek ve diğer toplumsal 

ürünlerde bireysel insan organizmalarının organik gereksinimlerinin baskısı altındaki 

uğraşlarının üzerinde bir üst yapı olarak varlığını bulur ki, bunların hepsi toplumsal 

kurallardır. Üstyapılar bir kez belirlendikten sonra toplumsal yapıya etki etmeye başlar. İnsan 

davranışları da ona göre şekillenir. Onun içindir ki bireysel farkların yanında hiçbir birey 

tamamıyla kendine özgü davranışlara sahip değildir ( Şerif, 1985: 19-21). 

 Simmel, bireyi toplumun bir ürünü ve sosyal oluşum içinde bir bağıntı olarak görür 

(Coser, 1971: 183) ise de, temelde biyolojik ihtiyaç ile başlayan, sonra psikolojik karaktere 

bürünen güdüler daha sonra sosyal bir karakter kazanır (Nirun, 1973: 171). Bireysel kişinin 

sosyalizasyonunda hem doğa hem de yetiştirme yani eğitim katkıda bulunmaktadır (Fichter, 

1993:21). Burada “çocuk doğumundan itibaren kültürleşme süresine tabi olur ve bu süreç 

onun ölümüne kadar devam eder. Bu aynı zamanda bir kültürlenme ve kültürleşme süreci, bir 

eğitim sürecidir (Nirun, 1973: 168). Çocuk toplumsal değerleri veya kültürel öğeleri doğuştan 

kendisi ile birlikte getirmez. Bunlar çocuğun doğduğu toplumda ölçümlendirilmiştir (Şerif, 

1985: 43). İşte bütün bu süreç bireyin biyolojik organizmadan sosyal organizmaya geçme 

sürecidir ki buna toplumsallaşma denir. 

 Toplumsallaşma, toplumiçinde farklı kuşakların birbirleriyle olan iletişimini 

veetkileşimini sağlamaktadır. Bu farklı kuşaklar, toplumsallaşmasüreci içerisinde birbirlerinin 

yaşantılarını etkiler biçimdedir. Budurumda toplumsallaşma; insanların yaşam süreçleri 

boyunca(doğumdan ölüme kadar) içinde bulundukları ve hem bireysel,hem de toplumsal bir 

canlı olarak geliştikleri süreçtir.Toplumsallaşma, genel anlamda bir adaptasyon ve bir 
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tamamlanmasürecidir. Bu sürece etki eden unsurlar ve ortamlar tarih boyuncaçeşitli 

değişikliklere uğramış, içinde bulunduğumuz ve bilişimçağı diye adlandırdığımız bu çağda da 

sosyal paylaşım ağları iledaha da değişik bir boyuta taşınmıştır. 
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

 Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni ve örneklemi, veri toplama araçları ve 

toplanan verilerin değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur.  

2.1. Araştırmanın Modeli 

 Araştırmanın yöntemi, tarama modelidir. Ereğli’deki bireylerin; yaş, cinsiyet, eğitim 

durumu, medeni hali, mesleği ve gelir durumlarına göre online topluluklara katılım durumları 

incelenmiştir. Kişilerin, katıldıkları sosyal ağ sitelerine ilişkin güven durumları saptanmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca araştırma konusu kapsamında, yerli ve yabancı literatür taranmıştır.  

2.2. Problem 

 Bireylerin; cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve gelir değişkenlerine ile 

online topluluklara katılım davranışları değişmekte midir? Sorusu bu araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır.  

2.2.1. Alt Problemler 

1. Katılımcıların; cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve aylık gelir değişkenleri 

interneti kullanma durumlarını etkilemekte midir? 

2. Katılımcıların; sosyal ağların herhangi birini kullanmaları ile cinsiyet, öğrenim 

durumu, medeni durum ve aylık gelir değişkenleri arasında bağlantı var mıdır? 

3. Cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve aylık gelir değişkenleri katılımcıların 

sosyal ağları kullanma amacını etkilemekte midir? 

4. Katılımcıların; kullandıkları sosyal ağlarda kendi isimlerini kullanıp kullanmama 

durumları ile onların cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve aylık gelir değişkenleri 

arasında bağlantı var mıdır? 

5. Katılımcıların; cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve aylık gelir değişkenleri 

onların sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta da görüştüğü kişi sayısını etkilemekte midir? 

6. Katılımcıların; sanal ortamlarda evlenmeyi onaylama durumlarına; cinsiyet, öğrenim 

durumu, medeni durum ve aylık gelir değişkenleri etki etmekte midir? 
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7. Katılımcıların değişkenleri; onların, sanal ağların toplumsal değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği fikrine katılıp katılmamalarını belirlemekte midir? 

2.3. Araştırmanın Önemi 

 Bu çalışma, sosyal ağ sitelerinin varlığı ile sosyal ilişkiler ağındaki güven sorunsalını 

bütünleştirmesi yönüyle literatüre katkı sağlayacaktır. İnternetle ilgili çalışmaların daha çok 

internetin teknolojik boyutları üzerine odaklanmış olması da, sosyolojik bakış açısıyla 

yapılacak çalışmalara duyulan ihtiyacın henüz tam anlamıyla giderilemediğini göstermekte ve 

böyle bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

2.4. Sayıltılar 

1. Araştırma kapsamında, olanaklı olan en fazla sayıda kişiye ulaşılacağı varsayılmaktadır. 

2. Ölçme araçları kapsamında, araştırmaya katılan bireylerin, kendilerine yönlendirilen 

sorulara doğru şekilde ve içtenlikle cevapladıkları kabul edilecektir. 

2.5. Sınırlılıklar 

1.Çalışmanın bilimsel alt yapısı, ulaşılıp değerlendirilebilecek literatür kaynağı ile sınırlıdır.  

 2. Saha araştırması, Ereğli İlçe’sindeki kişilerle sınırlıdır. 

2.6. Tanımlar 

Kitle İletişim Araçları: Televizyon, radyo, gazete ve dergiler gibi basın yayın organları ile 

kitleler arasındaki iletişlimi sağlayan araçların ortak adı. 

İnternet: Birden fazla haberleşme ağının, birlikte meydana getirdikleri bir iletişim platformu.  

Diğer deyişle, bilgisayarlar arasında kurulmuş bir haberleşme ağı. (Uluç, G. 2003: 20) 

Sosyal Ağ Siteleri: Kullanıcıların birbirleriyle bağlantı ve iletişim kurmalarına imkan veren, 

kişisel içeriğin paylaşılması kadar kişisel bir ağ kurmalarını sağlayan online topluluklardır. 

(Enders vd., 2008, s.200).Katılımcıların ilişkiler kurabildiği ve diğer kullanıcılarla Web 

üzerinde kaynakları paylaşabildiği online topluluklardır. 

Sosyalleşme: İnsanların sosyal dünyalarının; davranışlar, normlar, kurallar ve değerler 

standartlarıyla şekillendirilmesidir.  
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2.7. Evren ve Örneklem 

 Bu araştırmanın evreni; Ereğli’de geçici ya da sürekli ikamet eden bireylerdir. 

Çalışma evreni ise, bu ilçede bulunan kişiler arasından tesadüfi küme örnekleme yoluyla 

seçilmiştir.  Toplam 519 kişiye anket formu ulaştırılmıştır. Anket formunda, kişilere 40 soru 

yöneltilmiş; 7. ve 8. soruların soru numaraları tekrar edildiğinden ankette 38. soruda bitmiştir.  

Uygulanan anket formlarından elde edilen materyal SPSS paket programında değerlendirilerek 

statiksel çözümlemeler yapılmıştır.  

 Araştırmanın örneklemini oluşturan kişilerin; yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni 

durum ve çalışma durumlarına göre dağılımları Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 

5’te gösterilmiştir.   

 Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablodaki verilerden katılımcıların % 34’ünün kadın, % 66’sının erkek olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

 

 Geçerli 

Erkek 341 65,7 

Kadın 174 33,5 

Toplam 515 99,2 

Kayıp  4 ,8 

Toplam  519 100,0 

 

 Araştırmaya katılan bireylerin yaşlarına göre dağılımları Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tablodaki verilerden katılımcıların % 4’ünün 18 yaş altı, % 37’sinin 18-25 yaşında, % 28’inin 

26-35 yaşında,  % 18’inin 36-45 yaşında, % 13’ünün 45 yaş ve üzeri olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 2. Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

 

 

Geçerli 

18/den küçük 22 4,2 

18-25 193 37,2 

26-35 145 27,9 

36-45 91 17,5 

45/üzeri  68 13,1 

Toplam 519 100,0 

 



25 

 

 Araştırmaya katılan bireylerin eğitim düzeyine göre dağılımları Tablo 3’de 

özetlenmiştir. Tablodaki verilerden katılımcıların % 24’ünün ilkokul, % 32’sinin lise, % 

44’ünün üniversite ya da daha yüksek düzeyde eğitim görmüş kişilerden oluştuğu sonucu 

ortaya çıkmıştır.  

Tablo 3. Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

 

Geçerli 

ilkokul 124 23,9 

lise 163 31,4 

üniversite 227 43,7 

Toplam 514 99,0 

Kayıp  5 1,0 

Toplam 519 100,0 

 

 Araştırmaya katılan bireylerin çalışma durumlarına göre dağılımları Tablo 4’de 

özetlenmiştir. Tablodaki verilerden katılımcıların % 66’sının çalışıyor olduğu, % 34’ünün ise 

çalışmadığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 4. Katılımcıların Çalışma Durumlarına Göre Dağılımı 

   Frekans Yüzde 

 

Geçerli 

Çalışıyorum 344 66,3 

Çalışmıyorum 175 33,7 

Toplam 519 100,0 

 

 Araştırmaya katılan bireylerin medeni durumlarına göre dağılımları Tablo 5’te 

özetlenmiştir. Tablodaki verilerden katılımcıların, % 45’inin bekar, % 50’sinin evli, % 2’sinin 

boşanmış, % 1’inin eşinden ayrı yaşadığı, % 2’sinin ise dul olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 5. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

 

Geçerli 

Bekar 259 49,9 

Evli 260 50,1 

Toplam 519 100,0 
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BÖLÜM III 

BULGULAR 

 Bu bölümde, araştırmanın alt problemleriyle ilgili bulgulara yer verilmiştir. 

Katılımcıların; cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve gelir değişkenlerine göre online 

topluluklara katılım davranışları arasında farklılık olup olmadığı test edilmiştir. 

Cinsiyete dayalı internet kullananların değerlendirmeleri Tablo 6’ da sunulmuştur. 

Tablo.6. Cinsiyetiniz * İnternet kullanıyor musunuz? 

  İnternet kullanıyor musunuz P Değeri 

 evet hayır 

0,266 

cinsiyetiniz erkek 264 77 

  77,4% 22,6% 

 kadın 127 47 

  73,0% 27,0% 

Total 391 124 

 75,9% 24,1% 

 

  

 Buna göre erkeklerin %77’ sinin internet kullandığı, %23’ ünün ise kullanmadığı, 

kadınların ise %73’ inin internet kullandığı, %27’sinin ise internet kullanmadığının, erkek ve 

kadınların %76’ sının internet kullandığı, %24’ ünün ise internet kullanmadığının 

değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 

 

 Sosyal ağların herhangi birinin kullanıldığına dair cinsiyete ilişkin değerlendirmeler 

Tablo 7’ de sunulmaktadır. 

Tablo 7. Cinsiyetiniz * Sosyal ağların herhangi birini kullanıyor musunuz? 

 

Sosyal ağların herhangi birini 

kullanıyor musunuz? P Değeri 

 evet hayır 

 

0,103 

cinsiyetiniz erkek 240 97 

  71,2% 28,8% 

 kadın 111 62 

  64,2% 35,8% 

Total 351 159 

 68,8% 31,2% 

 

 Buna göre erkeklerin %71’inin sosyal ağlardan herhangi birisini kullandığı, %29’ 

unun ise sosyal ağlardan herhangi birisini kullanmadığı görülmekteyken, kadınların 

%64’ünün sosyal ağlardan herhangi birisini kullandığı, %36’sının ise sosyal ağlardan 

herhangi birisini kullanmadığı değerlendirilmektedir. Aynı zamanda erkek ve kadınların %69’ 
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unun sosyal ağlardan herhangi birisini kullandığı, %31’ inin ise kullanmadığı 

değerlendirilmektedir. 

 

Tablo 8’ de sosyal ağların hangi amaçla kullanıldığı cinsiyete dayalı olarak sunulmuştur. 

Tablo 8. Cinsiyetiniz * Sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunuz? 

 

 Sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunuz? 
P 

Değeri 

 

yeni 
arkada

şlar 

bulma
k 

oyun 

oynam
ak 

online 

sohbet 
etmek 

markal

arı 

takip 
etmek 

arkada

şlarımı 

takip 
etmek 

günde

mi 

takip 
etmek 

paylaşı

mlarda 

bulunma
k 

profil 

güncel
lemek 

zaman 

geçirm
ek 

sosyal 

ağ 

hesabı
m yok 

0,609  

 

cinsiyetiniz erkek 19 16 15 7 42 80 14 1 55 68 

  6,0% 5,0% 4,7% 2,2% 13,2% 25,2% 4,4% ,3% 17,4% 21,5% 

 kadın 4 5 11 2 24 42 9 0 23 40 

  2,5% 3,1% 6,9% 1,3% 15,0% 26,3% 5,6% ,0% 14,4% 25,0% 

Total 23 21 26 9 66 122 23 1 78 108 

 4,8% 4,4% 5,5% 1,9% 13,8% 25,6% 4,8% ,2% 16,4% 22,6% 

 

 Bu tabloya göre erkeklerin %6’sının yeni arkadaşlar bulmak için, %5’inin oyun 

oynamak için, %4’ ünün online sohbet etmek için, %2’ sinin markaları takip etmek için, %13’ 

ünün arkadaşlarını takip etmek için, %25’ inin gündemi takip etmek için, %4’ ünün 

paylaşımlarda bulunmak için, %1’ inin profil güncellemek için, %17’ sinin de zaman 

geçirmek için sosyal ağları kullandığı değerlendirilmektedir. Erkeklerin %22’ sinin ise sosyal 

ağ hesabının bulunmadığı görülmüştür. Kadınların ise %3’ inin yeni arkadaşlar bulmak için, 

%3’ ünün oyun oynamak için, %7’ sinin online sohbet etmek için, %1’ inin markaları takip 

etmek için, %15’ inin arkadaşlarını takip etmek için, %26’ sının gündemi takip etmek için, 

%6’ sının paylaşımlarda bulunmak için, %0’ ının profil güncellemek için ve %14’ ünün ise 

zaman geçirmek için sosyal ağları kullandığı görülmüştür. Kadınların %25’ inin ise sosyal ağ 

hesabı bulunmamaktadır. Yine erkek ve kadınların %5’ inin sosyal ağları yeni arkadaşlar 

bulmak için, %4’ ünün oyun oynamak için, %5’ inin online sohbet etmek için, %2’ sinin 

markaları takip etmek için, %14’ ünün arkadaşlarını takip etmek için, %26’ sının gündemi 

takip etmek için, %5’ inin paylaşımlarda bulunmak için, %0’ ının profil güncellemek için, 

%16’ sının zaman geçirmek için kullandıkları ve erkek ve kadınların %23’ ünün ise sosyal ağ 

hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 

 Cinsiyete ilişkin sosyal ağ hesabında kendi isimlerinin kullanılıp kullanılmadığına 

dair sonuçlar Tablo 9’ da sunulmuştur. 
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Tablo 9. Cinsiyetiniz * Sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi kullanıyorsunuz? 

 

Sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi 

kullanıyorsunuz? P Değeri 

 evet hayır 

sosyal ağ 

hesabım yok 

0,397 

cinsiyetiniz erkek 224 24 81 

  68,1% 7,3% 24,6% 

 kadın 110 9 50 

  65,1% 5,3% 29,6% 

Total 334 33 131 

 67,1% 6,6% 26,3% 

 

 

 Buna göre erkeklerin %68’ i sosyal ağ hesaplarında kendi isimlerini kullanırken %7’ 

si sosyal ağ hesaplarında kendi isimlerini kullanmamaktadırlar ve %25’ sının ise sosyal ağ 

hesabı bulunmamaktadır. Yine kadınların %65’ i sosyal ağ hesaplarında kendi isimlerini 

kullanırken %5’ i kendi isimlerini kullanmamakta ve %30’ unun ise sosyal ağ hesabı 

bulunmamaktadır. Erkek ve kadınların %67’ sinin sosyal ağ hesaplarında kendi isimlerini 

kullandığı, %7’ sinin kendi isimlerini kullanmadığı ve %26’ sının ise sosyal ağ hesabının 

olmadığı değerlendirilmiştir. 

 

 Erkek ve kadınların sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğü arkadaşlarının 

olup olmadığına dair değerlendirmeler Tablo 10’ da sunulmuştur. 

Tablo 10. Cinsiyetiniz * Sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğünüz arkadaşınız 

var mı? 

 

Sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta 

görüştüğünüz arkadaşınız var mı? P Değeri 

 evet hayır 

sosyal ağ 

hesabım yok 

0,111 

cinsiyetiniz erkek 92 158 78 

  28,0% 48,2% 23,8% 

 kadın 33 89 47 

  19,5% 52,7% 27,8% 

Total 125 247 125 

 25,2% 49,7% 25,2% 

 

 Buna göre erkeklerin %28’ inin sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğü 

arkadaşları varken %48’ inin bulunmamaktadır. %24’ünün ise sosyal ağ hesabı 

bulunmamaktadır. Kadınların ise %19’unun sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğü 

arkadaşları varken %53’ünün bulunmamakta ve %28’inin ise sosyal ağ hesabı olmadığı 

değerlendirilmiştir. Yine erkek ve kadınların %25’ inin sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta 

görüştüğü arkadaşları olduğu, %50’ sinin olmadığı ve %25’ inin ise sosyal ağ hesabı olmadığı 

değerlendirilmiştir. 
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 Sanal ortamlarda evlenmenin cinsiyete göre onaylanıp onaylanmadığına dair 

değerlendirmeler Tablo 11’ de sunulmuştur. 

Tablo 11. Cinsiyetiniz * Sanal ortamlarda evlenmeyi onaylıyor musunuz? 

 

Sanal ortamlarda evlenmeyi 

onaylıyor musunuz? P Değeri 

 evet hayır 

0,508 

 

cinsiyetiniz erkek 42 293 

  12,5% 87,5% 

 kadın 18 153 

  10,5% 89,5% 

Total 60 446 

 11,9% 88,1% 

 

 Buna göre erkeklerin %13’ünün sanal ortamlarda evlenmeyi onayladığı, %87’sinin 

onaylamadığı, kadınların ise %11’inin sanal ortamlarda evlenmeyi onayladığı, %89’ unun ise 

onaylamadığı görülmektedir. Ayrıca erkek ve kadınların %12’ sinin sanal ortamlarda 

evlenmeyi onayladığı, %88’ inin ise onaylamadığı değerlendirilmiştir. 

 Cinsiyet değişkeninin, sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği görüşleri üzerinde etken olup olmadığına dair değerlendirmeler Tablo 12’ de 

sunulmuştur. 

Tablo 12. Cinsiyetiniz * sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği fikrine katılıyor musunuz? 

 

Sanal ortamların toplumsal 

değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği fikrine 

katılıyor musunuz? P Değeri 

 evet hayır 

 

0,004 

cinsiyetiniz erkek 269 66 

  80,3% 19,7% 

 kadın 157 17 

  90,2% 9,8% 

                             Total 426 83 

 83,7% 16,3% 

   

 

 Buna göre, erkeklerin % 80,3’ünün sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz 

yönde etkileyebileceği görüşüne katıldıkları, % 19,7’sinin ise katılmadığı tespit edilmiştir. 

Bayanların % 90,2’si sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz etkileyeceğini düşünürken 

% 9,8’i bu görüşe katılmamaktadır. Ayrıca erkek ve bayanların % 83,7’sinin sanal ortamların 

toplumsal değerler üzerinde olumsuz bir etken olduğunu savunurken %16,3’ü ise bu görüşü 

savunmamaktadır.  

Öğrenim durumuna göre internetin kullanılıp kullanılmadığı Tablo 13’ de sunulmuştur. 
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Tablo 13. Öğrenim durumunuz * İnternet kullanıyor musunuz? 

 

İnternet kullanıyor 

musunuz? P Değeri 

 evet hayır 

 

,000 

öğrenim durumunuz ilkokul 60 64 

  48,4% 51,6% 

 lise 125 38 

  76,7% 23,3% 

 üniversite ve üzeri 210 17 

  92,5% 7,5% 

Total 395 119 

 76,8% 23,2% 

 

 Buna göre öğrenim durumu ilkokul olanların %48’ inin kullandığı, %52’ sinin 

kullanmadığı, lise olanların %77’sinin kullandığı, %23’ünün kullanmadığı, üniversite ve üzeri 

olanların %93’ ünün kullandığı, %3’sinin kullanmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca ilkokul, 

lise ve üniversite ve üzeri öğrenim durumu olanların %77’ sinin internet kullanırken, %23’ 

ünün kullanmadığı değerlendirilmiştir. 

 

Öğrenim durumuna göre sosyal ağların herhangi birinin kullanıldığına dair 

değerlendirmeler Tablo 14’ de sunulmuştur.  

Tablo 14. Öğrenim durumunuz * Sosyal ağların herhangi birini kullanıyor musunuz? 

 

 

Sosyal ağların herhangi birini 

kullanıyor musunuz? P Değeri 

 evet hayır 

 

0,000 

öğrenim durumu ilkokul 54 68 

  44,3% 55,7% 

 lise 116 45 

  72,0% 28,0% 

 üniversite ve 

üzeri 
183 44 

  80,6% 19,4% 

Total 353 157 

 69,2% 30,8% 

 

 Buna göre öğrenim durumu ilkokul olanların %44’ünün sosyal ağların herhangi 

birini kullandığı %56’sının kullanmadığı, lise mezunlarının %72’sinin kullandığı %28’inin 

kullanmadığı, Üniversite ve üzeri olanlara göre ise %81’inin kullandığı %19’unun 

kullanmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca ilkokul, lise ve üniversite ve üzeri öğrenim 

durumlarında %69’ unun herhangi bir sosyal ağ kullandığı ve %31’ inin herhangi bir sosyal 

ağa sahip olmadığı görülmektedir. 
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 Öğrenim durumu değişkenine göre sosyal ağların hangi amaçla kullanıldığı Tablo 

15’de sunulmuştur. 

Tablo 15. Öğrenim durumunuz * Sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunuz? 

 Sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunuz? 

P  

Değer 

 

yeni 

arkad
aşlar 

bulm

ak 

oyun 

oynam

ak 

online 

sohbet 

etmek 

markal
arı 

takip 

etmek 

arkada
şlarımı 

takip 

etmek 

günde
mi 

takip 

etmek 

paylaşı
mlarda 

bulunm

ak 

profil 

güncel

lemek 

zaman 

geçirm

ek 

sosyal 
ağ 

hesabı

m yok 

 

0,000 

öğrenim 

durumu 

İlkoku

l 7 3 4 4 7 23 5 1 9 47 

  
6,4% 2,7% 3,6% 3,6% 6,4% 

20,9

% 
4,5% ,9% 8,2% 

42,7

% 

 lise 8 9 10 3 24 27 5 0 32 29 

  
5,4% 6,1% 6,8% 2,0% 

16,3

% 

18,4

% 
3,4% ,0% 

21,8

% 

19,7

% 

 üniv. 

ve 

üzeri 

8 9 12 2 36 73 14 0 36 31 

  
3,6% 4,1% 5,4% ,9% 

16,3

% 

33,0

% 
6,3% ,0% 

16,3

% 

14,0

% 

Total 23 21 26 9 67 123 24 1 77 107 

 
4,8% 4,4% 5,4% 1,9% 

14,0

% 

25,7

% 
5,0% ,2% 

16,1

% 

22,4

% 

 

 Buna göre öğrenim durumu ilkokul olanların %6’ sının yeni arkadaşlar bulmak için, 

%3’ ünün oyun oynamak için, %4’ ünün online sohbet etmek için, %4’ ünün markaları takip 

etmek için, %6’ sının arkadaşlarını takip etmek için, %21’ inin gündemi takip etmek için, %5’ 

inin paylaşımlarda bulunmak için, %1’inin profil güncellemek için, %8’inin zaman geçirmek 

için kullandığı ve %42’sinin sosyal ağ hesabı olmadığı görülmektedir. 

 Öğrenim durumu lise olanların %5’inin yeni arkadaşlar bulmak için, %6’ sının oyun 

oynamak için, %7’sinin online sohbet etmek için, %2’sinin markaları takip etmek için, 

%16’sının arkadaşlarını takip etmek için, %18’inin gündemi takip etmek için, %3’ünün 

paylaşımlarda bulunmak için, %0’ ının profil güncellemek için, %22’sinin zaman geçirmek 

için kullandığı ve %20’sinin sosyal ağ hesabı olmadığı görülmektedir. 

 Öğrenim durumu üniversite ve üzeri olanların %4’ünün yeni arkadaşlar bulmak için, 

%4’ünün oyun oynamak için, %5’inin online sohbet etmek için, %1’inin markaları takip 

etmek için, %16’sının arkadaşlarını takip etmek için, %33’ünün gündemi takip etmek için, 

%6’sının paylaşımlarda bulunmak için, %0’ ının profil güncellemek için, %16’sının zaman 

geçirmek için kullandığı ve %14’ünün sosyal ağ hesabı olmadığı görülmektedir. 

Öğrenim durumu ilkokul, lise ve üniversite ve üzeri olanların %5’ inin yeni arkadaşlar 

bulmak için, %4’ ünün oyun oynamak için, %5’ inin online sohbet etmek için, %2’ sinin 
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markaları takip etmek için, %14’ ünün arkadaşlarını takip etmek için, %26’ sının gündemi 

takip etmek için, %5’ inin paylaşımlarda bulunmak için, %0’ ının profil güncellemek için, 

%716’ sının zaman geçirmek için kullandığı ve %22’ sinin sosyal ağ hesabı olmadığı 

görülmektedir. 

 

 Öğrenim durumu değişkenine göre sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi 

kullanıyorsunuz sorusuna yapılan değerlendirmeler Tablo 16’ da sunulmuştur. 

Tablo 16. Öğrenim durumunuz * Sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi 

kullanıyorsunuz? 

 

Sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi 

kullanıyorsunuz? P Değeri 

 evet hayır 

sosyal ağ 

hesabım yok 

0,000 

öğrenim durumunuz ilkokul 52 7 59 

  44,1% 5,9% 50,0% 

 lise 111 8 35 

  72,1% 5,2% 22,7% 

 üniversite ve 

üzeri 
173 18 35 

  76,5% 8,0% 15,5% 

Total 336 33 129 

 67,5% 6,6% 25,9% 

 

 

 Buna göre ilkokulların %44’ünün evet, %6’sının hayır dediği ve %50’ sinin sosyal 

ağ hesabı  olmadığı, liselere göre %72’ sinin evet, %5’inin hayır dediği ve %23’ünün sosyal 

ağ hesabı olmadığı, üniversite ve üzeri öğrenim durumu olanların ise %67’sinin evet, 

%7’sinin hayır dediği ve %26’sının sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca 

öğrenim durumu ilkokul, lise ve üniversite ve üzeri olanlarda %67’ sinin evet, %7’ sinin hayır 

dediği ve %26’sının sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 

 Öğrenim durumu değişkenine göre sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta 

görüştüğünüz arkadaşınız var mı sorusuna yapılan değerlendirmeler Tablo 17’ de 

sunulmuştur. 
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Tablo 17. Öğrenim durumunuz * Sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğünüz 

arkadaşınız var mı? 

 

Sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta 

görüştüğünüz arkadaşınız var mı? P Değeri 

 evet hayır 

sosyal ağ 

hesabım yok 

 

0,000 

öğrenim 

durumunuz 

ilkokul 
25 38 53 

  21,6% 32,8% 45,7% 

 lise 44 78 33 

  28,4% 50,3% 21,3% 

 üniversite ve üzeri 58 131 37 

  25,7% 58,0% 16,4% 

Total 127 247 123 

 25,6% 49,7% 24,7% 

 

 Buna göre ilkokulların %21’ inin evet, %33’ünün hayır dediği ve %46’sının sosyal 

ağ hesabı  olmadığı, liselere göre %29’ unun evet, %50’ sinin hayır dediği ve %21’inin sosyal 

ağ hesabı olmadığı, üniversite ve üzeri öğrenim durumu olanların ise %26’sının evet, %58’ 

inin hayır dediği ve %16’sının sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca öğrenim 

durumu ilkokul, lise ve üniversite ve üzeri olanlarda %25’ inin evet, %50’ sinin hayır dediği 

ve %25’ inin sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 

 Öğrenim durumu değişkenine göre sanal ortamlarda evlenmeyi onaylıyor musunuz 

sorusunun değerlendirmeleri Tablo 18’ de sunulmuştur. 

Tablo 18. Öğrenim durumunuz * Sanal ortamlarda evlenmeyi onaylıyor musunuz? 

 

Sanal ortamlarda evlenmeyi 

onaylıyor musunuz? P Değeri 

 evet hayır 

 

0,107 

öğrenim durumunuz ilkokul 17 103 

  14,2% 85,8% 

 lise 24 137 

  14,9% 85,1% 

 üniversite ve 

üzeri 
19 205 

  8,5% 91,5% 

Total 60 445 

 11,9% 88,1% 

 

 

 Buna göre ilkokul mezunlarının %14’ ü evet  %86’ sı hayır, liselilerin %15’ i evet 

%85’i hayır, öğrenim durumu üniversite ve üzeri olanların %8’i evet %92’si hayır 

demektedir. Ayrıca öğrenim durumu ilkokul, lise ve üniversite ve üzeri olanların %12’ si evet 

derken %88’ inin hayır dediği değerlendirilmektedir. 
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 Öğrenim durumu değişkenine göre “sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz 

yönde etkileyebileceği fikrine katılıyor musunuz” sorusunun değerlendirmeleri Tablo 19’da 

sunulmuştur. 

Tablo 19. Öğrenim durumunuz * sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği fikrine katılıyor musunuz? 

 

Sanal ortamların toplumsal 

değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği fikrine 

katılıyor musunuz? P Değeri 

 evet hayır 

0,240 

öğrenim durumunuz ilkokul 97 24 

  80,2% 19,8% 

 lise 133 29 

  82,1% 17,9% 

 üniversite ve üzeri 195 30 

  86,7% 13,3% 

                          Total 425 83 

 83,7% 16,3% 

 

 Buna göre sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz şekilde etkilediğini düşünen 

ilkokul mezunu olan kişilerin % 80 oranında olduğu, % 20 oranında ilkokul mezunu 

katılımcının ise bu görüşü savunmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Lise mezunu olup aynı 

zamanda sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz etkilediğini düşünen katılımcının oranı 

% 82 iken lise mezunlarının %12’si ise bu fikre katılmamaktadır. Üniversite mezunlarından 

sanal ortamların toplumsal değeri olumsuz yönde etkilediğini düşünen kişilerin %87, sanal 

ortamların toplumsal değerleri olumsuz şekilde etkilemeyeceğini düşünen kişilerin ise %13 

oranına sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca ilkokul, lise ve üniversite mezunu olan 

kişilerin toplamda %84’ü sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceğini düşünürken, %16’sı bu görüşten uzakta yer almaktadır.   

 Medeni duruma göre internet kullanıyor musunuz sorusunun değerlendirmeleri ise 

Tablo 20’ de sunulmuştur. 

Tablo 20. Medeni durumunuz * İnternet kullanıyor musunuz? 

 İnternet kullanıyor musunuz? 

P 

Değeri 

 evet hayır 

 

0,000 

medeni 

durumunuz 

bekar 
220 37 

  85,6% 14,4% 

 evli 175 87 

  66,8% 33,2% 

Total 395 124 

 76,1% 23,9% 
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 Buna göre bekâr olanların %86’sının evet %14’ünün hayır, evli olanların ise 

%67’sinin evet %33’ünün ise hayır dediği ayrıca bekâr ve evlilerin %76’ sının evet %74’ 

ünün ise hayır dediği değerlendirilmiştir. 

 Sosyal ağların herhangi birini kullanıyor musunuz sorusunun, medeni durum 

değişkenine göre değerlendirmeleri Tablo 21’de sunulmuştur.  

Tablo 21. Medeni durumunuz * Sosyal ağların herhangi birini kullanıyor musunuz? 

 

Sosyal ağların herhangi 

birini kullanıyor musunuz? 

P 

Değeri 

 evet hayır 

0,000 

medeni durumunuz bekar 212 44 

  82,8% 17,2% 

 evli 142 116 

  55,0% 45,0% 

Total 354 160 

 68,9% 31,1% 

 

 Buna göre bekâr olanların %83’ünün evet %17’sinin hayır dediği, evli olanların 

%55’ inin evet %45’inin hayır dediği ve ayrıca bekâr ve evli olanların %69 ’unun evet %31’ 

inin hayır dediği değerlendirilmiştir. 

 Sosyal ağların hangi amaçla kullanıldığına dair medeni duruma göre verilen 

cevapların değerlendirmeler Tablo 22’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 22. Medeni durumunuz * Sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunuz? 

 Sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunuz? 

P 

Değer

i 

 

yeni 
arkada

şlar 

bulmak 

oyun 

oynam

ak 

online 

sohbet 

etmek 

markalar

ı takip 

etmek 

arkadaşl
arımı 

takip 

etmek 

günde
mi 

takip 

etmek 

paylaşı
mlarda 

bulun

mak 

profil 

güncelle

mek 

zaman 

geçirm

ek 

sosyal 
ağ 

hesabı

m yok  

medeni 

durum 

beka

r 
14 15 21 3 38 70 13 0 45 30  

 

 

 

 

 

 

0,000 

  5,6% 6,0% 8,4% 1,2% 15,3% 28,1% 5,2% ,0% 18,1% 12,0% 

 evli 9 6 5 6 29 53 11 1 33 79 

  3,9% 2,6% 2,2% 2,6% 12,5% 22,8% 4,7% ,4% 14,2% 34,1% 

Total 
23 21 26 9 67 123 24 1 78 109 

 4,8% 4,4% 5,4% 1,9% 13,9% 25,6% 5,0% ,2% 16,2% 22,7% 

 

 Buna göre bekar olanların %6’sının yeni arkadaşlar bulmak için, %6’sının oyun 

oynamak için, %8’inin online sohbet etmek için, %1’ inin markaları takip etmek için, %15’ 

inin arkadaşlarını takip etmek için, %28’ inin gündemi takip etmek için, %5’inin 

paylaşımlarda bulunmak için, %0’ ının profil güncellemek için, %18’inin zaman geçirmek 

için kullandığı ve %12’sinin sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 
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 Evli olanlarda %4’ünün yeni arkadaşlar bulmak için, %3’ünün oyun oynamak için, 

%2’ sinin online sohbet etmek için, %3’ünün markaları takip etmek için, %12’sinin 

arkadaşlarını takip etmek için, %23’ünün gündemi takip etmek için, %5’inin paylaşımlarda 

bulunmak için, %1’ inin profil güncellemek için, %14’ünün zaman geçirmek için kullandığı 

ve %34’ünün sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 

 Ayrıca bekar ve evli olanların %5’ inin yeni arkadaşlar bulmak için, %4’ ünün oyun 

oynamak için, %5’ inin online sohbet etmek için, %2’ sinin markaları takip etmek için, %14’ 

ünün arkadaşlarını takip etmek için, %26’ sının gündemi takip etmek için, %5’ inin 

paylaşımlarda bulunmak için, %0’ ının profil güncellemek için, %16’ sının zaman geçirmek 

için kullandığı ve %23’ ünün sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 

 

 Medeni durum değişkenine göre sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi 

kullanıyorsunuz sorusunun değerlendirmeleri Tablo 23’ de sunulmuştur. 

Tablo 23. Medeni durumunuz * Sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi 

kullanıyorsunuz? 

 

Sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi 

kullanıyorsunuz? P Değeri 

 evet hayır 

sosyal ağ 

hesabım yok 

 

0,000 

Medeni durum bekar 202 15 37 

  79,5% 5,9% 14,6% 

 evli 135 18 95 

  54,4% 7,3% 38,3% 

Total 337 33 132 

 67,1% 6,6% 26,3% 

 

 Buna göre bekar olanların %80’inin evet, %6’sının hayır dediği ve %14’ünün de 

sosyal ağ hesabının olmadığı görülmektedir. Evli olanların %54’ünün evet, %8’inin hayır 

dediği ve %38’inin de sosyal ağ hesabının olmadığı görülmektedir. 

 Ayrıca bekar ve evli olanların %67’ sinin evet %7’ sinin hayır dediği ve %26’ sının 

da sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 

 Medeni durum değişkenine göre sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğünüz 

arkadaşınız var mı sorusunun değerlendirmeleri Tablo 24’ de sunulmuştur. 
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Tablo 24. Medeni durumunuz * Sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğünüz 

arkadaşınız var mı? 

 

Sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta 

görüştüğünüz arkadaşınız varmı? P Değeri 

 evet hayır 

sosyal ağ 

hesabım yok 

 

0,000 

medeni durumunuz bekar 82 134 38 

  32,3% 52,8% 15,0% 

 evli 45 114 88 

  18,2% 46,2% 35,6% 

Total 127 248 126 

 25,3% 49,5% 25,1% 

 

 Buna göre bekar olanların %32’sinin evet, %53’ünün hayır dediği ve %15’ inin de 

sosyal ağ hesabının olmadığı görülmektedir. Evli olanların %18’inin evet, %46’sının hayır 

dediği ve %36’sının de sosyal ağ hesabının olmadığı görülmektedir. 

Ayrıca bekar ve evli olanların %25’ inin evet %50’ sinin hayır dediği ve %25’ inin de sosyal 

ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 

 Medeni durum değişkenine göre sanal ortamlarda evlenmeyi onaylıyor musunuz 

sorusunun değerlendirmesi Tablo 25’de sunulmuştur. 

Tablo 25. Medeni durumunuz * Sanal ortamlarda evlenmeyi onaylıyor musunuz? 

 

 

 

 

 

 

 Chi-Square Tests 

 

 Buna göre bekar olanların %15’inin evet %85’inin hayır dediği, medeni durumu evli 

olanların %9’unun evet %91’inin hayır dediği değerlendirilmiştir. Ayrıca medeni durumu 

bekar ve evli olanların %12’ sinin evet %88’ inin hayır dediği değerlendirilmiştir. 

 

 Medeni durum değişkenine göre sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği fikrine katılıyor musunuz sorusunun değerlendirmesi Tablo 26’da 

sunulmuştur. 

 

Sanal ortamlarda evlenmeyi 

onaylıyormusunuz? P Değeri 

 evet hayır 

 

0,047 

medeni durum Bekar 37 216 

  14,6% 85,4% 

 Evli 23 234 

  8,9% 91,1% 

Total 60 450 

 11,8% 88,2% 
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Tablo 26. Medeni durumunuz * sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği fikrine katılıyor musunuz? 

 

Sanal ortamların toplumsal 

değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği fikrine 

katılıyor musunuz? P Değeri 

 evet hayır 

 

0,010 

medeni durumunuz bekar 203 52 

  79,6% 20,4% 

 evli 227 31 

  88,0% 12,0% 

  44,2% 6,0% 

Total 430 83 

 83,8% 16,2% 

  

 Buna göre bekâr olan katılımcıların %80’i sanal ortamların toplumsal değerleri 

olumsuz biçimde etkileyebileceğini savunurken %20’si ise bu fikre katılmamaktadır. Evli 

olup sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz biçimde etkileyebileceğini savunan 

katılımcılarımızın yüzdesi %88 iken bekârlarda bu oranın %12 ye düştüğü ispatlanmıştır. Evli 

ve bekâr katılımcıların toplam değerlendirmeleri ise şu şekildedir: evlilerin %84’ü sanal 

ortamların toplumsal değerleri olumsuz etkileyebileceğini savunurken %16’sı ise sanal 

ortamların toplumsal değerleri olumsuz şekilde etkilemeyeceği fikrine yakındır.  

 İnternet kullanımının aylık ortalama gelire göre değerlendirmesi Tablo 27’ de 

sunulmuştur. 

Tablo 27. Aylık ortalama gelir * İnternet kullanıyor musunuz? 

 İnternet kullanıyor musunuz? P Değeri 

 evet hayır 

 

0,040 

aylık ortalama gelir 1000 tl ve altı 165 61 

  73,0% 27,0% 

 1001-2000 119 40 

  74,8% 25,2% 

 2000 ve üzeri 54 7 

  88,5% 11,5% 

Total 338 108 

 75,8% 24,2% 

 

 Buna göre aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı olanların %73’ünün internet 

kullandığı %27’ sinin kullanmadığı, aylık ortalama geliri 1001-2000 TL olanların %75’inin 

kullandığı %25’ inin kullanmadığı, 2000 TL ve üzeri olanların %88’inin kullandığı %12’ 

sinin kullanmadığı değerlendirilmiştir. 
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 Ayrıca aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı, 1001-2000 TL ve 2000 TL ve üzeri 

olanların %76’ sının internet kullandığı %24’ ünün de internet kullanmadığı 

değerlendirilmiştir. 

 Sosyal ağların herhangi birinin kullanıldığının aylık ortalama gelir değişkenine göre 

değerlendirmeleri Tablo 28’ de sunulmuştur. 

Tablo 28. Aylık ortalama gelir * Sosyal ağların herhangi birini kullanıyor musunuz? 

 

Sosyal ağların herhangi birini 

kullanıyormusunuz? P Değeri 

 evet hayır 

0,368 

aylık ortalama gelir 1000 tl ve altı 157 65 

  70,7% 29,3% 

 1001-2000 102 57 

  64,2% 35,8% 

 2000 ve üzeri 43 18 

  70,5% 29,5% 

Total 302 140 

 68,3% 31,7% 

 

 Buna göre İnternet kullanımının aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı olanların 

%71’inin sosyal ağlardan herhangi birini kullandığı %29’unun kullanmadığı, aylık ortalama 

geliri 1001-2000 TL olanların %64’ ünün kullandığı %36’ sının kullanmadığı, 2000 TL ve 

üzeri olanların %71’inin kullandığı %29’unun kullanmadığı değerlendirilmiştir. 

Ayrıca aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı, 1001-2000 TL ve 2000 TL ve üzeri olanların 

%68’ inin sosyal ağlardan herhangi birini kullandığı %32’ sinin de sosyal ağlardan herhangi 

birini kullanmadığı değerlendirilmiştir. 

 Aylık ortalama gelire göre sosyal ağların hangi amaçla kullanıldığına ilişkin 

değerlendirmeler Tablo 29’ da sunulmuştur. 
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Tablo 29. Aylık ortalama gelir * Sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunuz? 

 Sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunuz? 

P 

Değeri 

 

yeni 
arkada

şlar 

bulma
k 

oyun 

oynam
ak 

online 

sohbet 
etmek 

markal

arı 

takip 
etmek 

arkada

şlarımı 

takip 
etmek 

günde

mi 

takip 
etmek 

paylaşı

mlarda 

bulun
mak 

profil 

güncel
lemek 

zaman 

geçirm
ek 

sosyal 

ağ 

hesabı
m yok 

 

0,225 

aylık 

ort. 

gelir 

1000 tl ve 

altı 8 11 15 1 29 47 11 1 39 46 

  
3,8% 5,3% 7,2% ,5% 13,9% 

22,6

% 
5,3% ,5% 18,8% 22,1% 

 1001-2000 9 5 5 5 21 33 8 0 20 43 

  
6,0% 3,4% 3,4% 3,4% 14,1% 

22,1

% 
5,4% ,0% 13,4% 28,9% 

 2000 ve 

üzeri 
4 2 1 2 9 20 1 0 9 8 

  
7,1% 3,6% 1,8% 3,6% 16,1% 

35,7

% 
1,8% ,0% 16,1% 14,3% 

Total 21 18 21 8 59 100 20 1 68 97 

 
5,1% 4,4% 5,1% 1,9% 14,3% 

24,2

% 
4,8% ,2% 16,5% 23,5% 

 

 Buna göre aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı olanların %4’ünün yeni arkadaşlar 

bulmak için, %5’inin oyun oynamak için, %7’sinin online sohbet etmek için, %1’inin 

markaları takip etmek için, %14’ünün arkadaşlarını takip etmek için, %22’ sinin gündemi 

takip etmek için, %5’inin paylaşımlarda bulunmak için, %1’inin profil güncellemek için, 

%19’unun zaman geçirmek için kullandığı ve %22’ sinin de sosyal ağ hesabı olmadığı 

değerlendirilmiştir. 

 Aylık ortalama geliri 1001-2000 TL olanların %6’sının yeni arkadaşlar bulmak için, 

%3’ünün oyun oynamak için, %3’ünün online sohbet etmek için, %3’ünün markaları takip 

etmek için, %14’ünün arkadaşlarını takip etmek için, %22’sinin gündemi takip etmek için, 

%5’inin paylaşımlarda bulunmak için, %0’ ının profil güncellemek için, %13’ünün zaman 

geçirmek için kullandığı ve %29’ unun da sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 

 Aylık ortalama geliri 2000 TL ve üzeri olanların %7’sinin yeni arkadaşlar bulmak 

için, %3’ünün oyun oynamak için, %2’sinin online sohbet etmek için, %4’ünün markaları 

takip etmek için, %16’sının arkadaşlarını takip etmek için, %36’sının gündemi takip etmek 

için, %2’sinin paylaşımlarda bulunmak için, %0’ ının profil güncellemek için, %16’sının 

zaman geçirmek için kullandığı ve %14’ünün de sosyal ağ hesabı olmadığı 

değerlendirilmiştir. 

 Ayrıca aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı, 1001-2000 TL arası ve 2000 TL ve 

üzeri olanların %5’ inin yeni arkadaşlar bulmak için, %4’ ünün oyun oynamak için, %5’ inin 
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online sohbet etmek için, %2’ sinin markaları takip etmek için, %14’ ünün arkadaşlarını takip 

etmek için, %24’ ünün gündemi takip etmek için, %5’ inin paylaşımlarda bulunmak için, %0’ 

ının profil güncellemek için, %16’ sının zaman geçirmek için kullandığı ve %23’ ünün de 

sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 

 Sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi kullanıyorsunuz sorusunun aylık ortalama 

gelire göre değerlendirilmesi Tablo 30’ da sunulmuştur. 

Tablo 30. Aylık ortalama gelir * Sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi 

kullanıyorsunuz? 

 

Sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi 

kullanıyorsunuz? P Değeri 

 evet hayır 

sosyal ağ 

hesabım yok 

0,886 

aylık ortalama gelir 1000 tl ve altı 145 16 56 

  66,8% 7,4% 25,8% 

 1001-2000 103 8 44 

  66,5% 5,2% 28,4% 

 2000 ve üzeri 41 3 17 

  67,2% 4,9% 27,9% 

Total 289 27 117 

 66,7% 6,2% 27,0% 

 

 Buna göre aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı olanların %67’sinin sosyal ağ 

hesaplarında kendi isimlerini kullandığı %7’sinin kullanmadığı ve %26’sının da sosyal ağ 

hesabı olmadığı; aylık ortalama geliri 1001-2000 TL olanların %67’sinin kullandığı %5’inin 

kullanmadığı ve %28’inin de sosyal ağ hesabı olmadığı, 2000 TL ve üzeri olanların %67’sinin 

kullandığı %5’ inin kullanmadığı ve %28’inin de sosyal ağ hesabı olmadığı 

değerlendirilmiştir. 

 Ayrıca aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı, 1001-2000 TL ve 2000 TL ve üzeri 

olanların %67’ sinin sosyal ağ hesaplarında kendi isimlerini kullandıkları %6’ sının 

kullanmadıkları ve %27’ sinin de sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 

 Sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğünüz arkadaşınız var mı sorusunun 

aylık ortalama gelir değişkenine göre değerlendirmesi Tablo 31’de sunulmuştur. 
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Tablo 31. Aylık ortalama gelir * Sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğünüz 

arkadaşınız var mı? 

 

Sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta 

görüştüğünüz arkadaşınız var mı? P Değeri 

 evet hayır 

sosyal ağ 

hesabım yok 

0,428 

aylık ortalama gelir 1000 tl ve altı 64 101 52 

  29,5% 46,5% 24,0% 

 1001-2000 34 76 45 

  21,9% 49,0% 29,0% 

 2000 ve üzeri 13 32 15 

  21,7% 53,3% 25,0% 

Total 111 209 112 

 25,7% 48,4% 25,9% 

 

 Buna göre aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı olanların %30’unun sosyal ağlarda 

tanışıp gerçek hayatta görüştüğü arkadaşlarının olduğu %46’sının olmadığı ve %24’ünün de 

sosyal ağ hesabı olmadığı, aylık ortalama geliri 1001-2000 TL olanların %22’sinin olduğu 

%49’unun olmadığı ve %29’ unun da sosyal ağ hesabı olmadığı, 2000 TL ve üzeri olanların 

%22’sinin olduğu %53’ünün olmadığı ve %25’inin de sosyal ağ hesabı olmadığı 

değerlendirilmiştir. Ayrıca aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı, 1001-2000 TL ve 2000 TL 

ve üzeri olanların %26’ sının sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştükleri arkadaşlarının 

olduğu %48’ inin olmadığı ve %26’ sının da sosyal ağ hesabı olmadığı değerlendirilmiştir. 

 Aylık ortalama gelir değişkenine göre sanal ortamlarda evlenmeyi onaylıyor 

musunuz sorusunun değerlendirmesi Tablo 32’ de sunulmuştur. 

Tablo 32. Aylık ortalama gelir * Sanal ortamlarda evlenmeyi onaylıyor musunuz? 

 

Sanal ortamlarda evlenmeyi 

onaylıyor musunuz? P Değeri 

 evet hayır 

 

0,903 

aylık ortalama gelir 1000 tl ve altı 26 198 

  11,6% 88,4% 

 1001-2000 16 138 

  10,4% 89,6% 

 2000 ve üzeri 6 54 

  10,0% 90,0% 

Total 48 390 

 11,0% 89,0% 

 

 

 Buna göre aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı olanların %12’sinin evet, %88’ inin 

hayır dediği, aylık ortalama geliri 1001-2000 TL olanların %10’unun evet, %90’ının hayır 
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dediği, aylık ortalama geliri 2000 TL ve üzeri olanların %10’unun evet, %90’ının hayır dediği 

değerlendirilmiştir. 

 Ayrıca aylık ortalama geliri 1000 TL ve altı, 1001-2000 TL arası ve 2000 TL ve 

üzeri olanların %11’ inin evet, %89’ unun hayır dedikleri görülmektedir.  

 

 Aylık ortalama gelir değişkenine göre, sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz 

yönde etkileyebileceği fikrine katılıyor musunuz sorusunun değerlendirmesi Tablo 33’de 

sunulmuştur. 

Tablo 33. Aylık ortalama gelir * sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği fikrine katılıyor musunuz? 

 

Sanal ortamların toplumsal 

değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği fikrine 

katılıyor musunuz?  P Değeri 

 evet hayır 

 

0,248 

aylık ortalama gelir 1000 tl ve altı 181 43 

  80,8% 19,2% 

 1001-2000 136 20 

  87,2% 12,8% 

 2000 ve üzeri 49 11 

  81,7% 18,3% 

Total 366 74 

 83,2% 16,8% 

 

 Buna göre, ortalama aylık geliri 1000 TL’nin altında olan kişilerden % 81’inin sanal 

ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde etkileyebileceği fikrine katıldıkları ortaya 

çıkarken % 19’unun bu görüşe katılmadığı tespit edilmiştir. Geliri 1000-2000 TL olan 

kişilerin %87’si sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz etkileyeceği görüşüne yakınken 

%13’ünün ise sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde etkileyebileceği görüşüne 

katılıyor musunuz sorusuna verdiği yanıt “hayır” şeklindedir. Ortalama 2000 TL gelire sahip 

olan kişilerin %82’si toplumsal değerlerin sanal ortamlar tarafından olumsuz biçimde 

etkileneceğini savunurken %18’i ise bu görüşe katılmamaktadır. Aylık gelir durumları farklı 

olan grupların toplamdaki oranları ise şöyledir: sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz 

yönde etkileyebileceği fikrine katılıyor musunuz sorusuna evet diyenlerin %83, hayır 

diyenlerin ise %17 oranlarına sahip oldukları sonucu çıkmıştır.  
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BÖLÜM IV 

TARTIŞMA 

 Bu bölümde katılımcıların; cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu ve gelir 

değişkenleri online topluluklara katılı davranışlarına ilişkin tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Araştırma ile ilgili bulguların tartışılması ve yorumlanması inceleniş sıralamasına uygun 

olarak yapılmıştır. 

 Katılımcılar arasında internet kullanma durumunun cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediği incelendiğinde, erkeklerin kadınlara oranla interneti kullanma oranlarının daha 

fazla olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Fakat bahsi geçen fazlalığın (%4 oranında) çok önemli 

bir fark olmadığı da çıkan sonuçlardandır. Bat ve Vural tarafından Ege Üniversitesi İletişim 

Fakültesine yönelik yapılan araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Anket 

katılımcılarının tamamı internet kullanmaktadır. Bu durum üniversite öğrencileri arasında da 

internetinyaygınlığını ve internete olan ilginin boyutunu çok net olarak ortaya koymaktadır 

(Bat ve Vural, 2010: 3359). İletişim etkilerini sürdürebilmek yaşamak ile eşdeğerdir. Doğayı 

ve toplumu dönüştürme ve yeniden üretme çabasındaki insanoğlu bunun için bilgi 

kaynaklarına ulaşma telaşındadır. Büyük teknolojik yeniliklere tanık olan günümüz 

dünyasında ise internet, en önemli bilgi kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma 

neticesinde görünen odur ki, sözü geçen en önemli bilgi kaynağı olan internete ulaşım ve onu 

kullanım noktasında cinsiyet, fark unsuru değildir. 

 Bulgular, sosyal ağların her hangi birini kullanan erkeklerin kadınlara oranla daha 

fazla olduğunu göstermektedir. İnterneti kullanma oranlarında erkekler ile hemen hemen farkı 

oranlara sahip olmayan kadınların, sosyal ağlara katılımda sergiledikleri bu farklılığın 

muhtelif değişkenleri vardır. Söz konusu farklılığın ortaya çıkmasında kadınların, online 

topluluklara yükledikleri anlamın önem arz ettiği de tartışılabilir.  

 Araştırmada, sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunuz, sorusu sorulduğunda farklı 

cinsiyetlerin önemli farkta cevaplar vermediği bulgulanmıştır. Bu bulgulardan hareketle, 

sosyal medyanın gündemi takip etmek isteyenlere yeni bir boyut kazandırdığı 

görülebilmektedir. Zira verilerden, sosyal medya kullanıcılarının sosyal paylaşım sitelerini 

gündemi takip etmek için kullandıkları anlaşılmaktadır. Öte yandan sosyal medyaya dönük 

tanımlamalardan biri olan “oyalanma aracıdır” tanımı Ereğli örnekleminde de yerini 

bulmuştur. Çünkü sosyal medya gündem takibinin ardından ikinci olarak en çok vakit 

geçirmek için kullanılmaktadır. Araştırmada sosyal paylaşım sitelerinin, markaları takip 
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etmek isteyenler tarafından oldukça az kullanıldığı gözden kaçmamıştır. Fakat Hacıefendioğlu 

tarafından yapılan araştırmada, sosyal paylaşım sitelerinin yakın bir gelecekte çok daha etkili 

ve önemli bir pazarlama ortamı olacağına dikkat çekilmiştir (Hacıefendioğlu, 2010: 66). 

 Katılımcılar arasında, sosyal ağlarda kendi isminizi mi kullanıyorsunuz, sorusuna 

yöneltilen cevaplardan ortaya çıkan sonuçta, erkek ve kadınların arasında önemli bir fark (% 3 

oranında fark) olmadığı görülmektedir. Bulgular arasında sosyal ağ hesabı olan kişilerin, 

çoğunlukla kendi isimlerini kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir. Ege Üniversitesi’ne 

yönelik benzer bir çalışmada da benzer sonuçlara yer verilmiştir. Araştırmanın örnekleminde 

yer alan kız ve erkek öğrencilerinin sosyal ağ hesaplarında %76,2 gibi büyük bir oran ile 

kendi ismini kullandığı, %9,7 kişinin de bazen kendi ismini bazen de farklı isimler kullandığı 

saptanmıştır (Bat ve Vural, 2010: 3363).Sanal mecralar, günlük yaşamda kolay iletişim 

kuramayan bireylere, iletişim ve birçok kişiyle tanışma olanağı sunmaktadır. Bu durumda, 

sanal ortamda kendilerini daha kolay ifade edebilen ya da sosyal ağlardaki hesaplarda 

kendilerini diledikleri gibi sunabilen bireylerin, kendi isimlerini kullanmaktan imtina 

etmedikleri tartışılabilir. 

 Bulgular, erkeklerin sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştükleri kişilerin 

kadınlara oranla daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu farklılığın ortaya çıkmasında, birçok 

değişkenden söz edilebilir. Zira sosyal ağlar, geçirgenlik özelliği sayesinde kendini kolaylıkla 

değiştirip muhtelif kılıflara sokabilen insanlara olanak sağlamaktadır. Bu ve benzer unsurlar, 

sosyal ağları güvenilir bulmayan insanları haklı çıkarabilmektedir. Dolayısıyla söz konusu 

farkın temelinde yatan nedenin, kadınların sosyal ağları güvenilir bulmadıkları noktasında 

ortaya çıktığı tartışılabilir. 

 Katılımcılara, sanal ortamlarda evlenmeyi onaylıyor musunuz, sorusu sorulduğunda 

erkek ve kadınlardan gelen cevaplar benzerlik taşıdığı görülmektedir. Bulgular, kişilerin sanal 

ortamlarda evlenme durumuna ilişkin geliştirdikleri yaklaşımda, cinsiyetin bir fark unsuru 

olarak karşımıza çıkmadığını göstermektedir. Her iki cinsiyetten katılımcıların sosyal ağlarda 

tanıştıkları kişilerle evlenmeye onay vermedikleri bulgulanmıştır. Sanal ağlarda tanıştığınız 

kişiler ile evlenmeyi onaylıyor musunuz sorusuna verilen “hayır” yanıtındaki yüksek oranlar 

ise dikkat çekicidir. Bu durum, kişilerin sosyal ağlardaki sanal ortamlara yönelik güven 

meselelerini akla getirmektedir. Güvenin uzun dönemli iyi ilişkilerde ve bağlılık yaratmada 

hayati bir rolü vardır. Güven, bir ilişki süreci içerisinde karşı tarafın niyeti ve inanç olarak 

tanımlanabilir. Yüksek düzeyde güvenin ilişkilerin uzun süre devam etme olasılığını artırdığı 

gözlemlenmiştir (Yau ve arkadaşları, 2000: 1114). Ancak sosyal medya bağımlılığına yönelik 
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Hazar tarafından yapılan bir alan araştırmasında ise bir başka önemli faktöre değinilmiştir. 

Hazar’a göre yüz yüze ilişkinin yerine geçmeye başlayan sosyal medya kullanımı isteristemez 

bir iletişim için katlanılan sıkıntıları (kalkmak, hazırlanmak, belki makyajyapmak, arabaya 

veya otobüse binmek, biriyle buluşmaya gitmek, bir şeyler içippara harcamak, ayrılarak tekrar 

araba veya otobüsle eve gelmek vb.) bertaraf ederekilişki kurmayı kolaylaştırmakta ama 

herhangi bir bedel ödenmeden elde edilenşeyleri de sıradanlaştırmakta, iletişimi ve 

karşıdakini şeyselleştirmektedir (Hazar, 2011: 160). 

 Araştırma, bireylerin sanal ortamlara dönük görüşlerini ve bu görüşlerinin 

biçimlenmesini sağlayan unsurların neler olduğunu anlamamız üzerinde önemli bir tutamak 

olmuştur. Sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde etkileyip etkilemediğine 

yönelik katılımcılarımızın görüşleri çalışmada yer alan bulgular arasına girmiştir. Sanal 

ortamlar ve toplumsal değerler arasındaki ilişkinin üzerinde cinsiyetin önemli bir faktör 

olmadığı saptanmış ve gerek erkeklerin gerekse kadınların, sanal ağlar ile ilgili kaygılarını 

ortaya koymuştur. Zira kadın ve erkek katılımcılarımızın büyük bir çoğunluğu “sanal 

ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde etkileyebileceği fikrine katılıyor musunuz” 

sorusunu “evet” şeklinde yanıtlamıştır. Bu bulgu da, online topluluklara ilişkin bir güven 

sorununun olup olmadığı sorusuna açıklık getiren önemli öğeler arasında yerini almıştır.  

 Bulgular, öğrenim değişkeninin internet kullanma durumunda önemli bir faktör 

olduğunu göstermektedir. Öğrenim düzeyindeki artış ve internet kullanma durumundaki 

fazlalık birbirine koşuttur. Öğrenim durumu üniversite olan kişilerin, çok büyük bir kısmının 

internet kullandığı bulgulanmıştır. Oranın düşmesi gözlemlense de lise mezunlarının da büyük 

bir çoğunluğunun internet kullanıcısı olduğu ortaya çıkmıştır. İnternet kullanıcısı olan ilkokul 

mezunlarının oranında ise önemli bir fark saptanmıştır. Veriler, ilkokul mezunlarından 

yaklaşık her iki kişiden birinin internet kullanmadığını göstermektedir.  

 Katılımcılara, sosyal ağların herhangi birini kullanıyor musunuz, sorusu 

sorulduğunda öğrenim düzeyi farklı olan kişilerin cevaplarının farklılık taşıdığı 

görülmektedir. Bulgular, kişilerin sosyal ağlardan herhangi birini kullanma durumuna ilişkin 

geliştirdikleri yaklaşımda öğrenim düzeylerinin bir fark unsuru olarak karşımıza çıktığını 

göstermektedir. Zira üniversite mezunu olup aynı zamanda da sosyal ağlarda hesabı olan 

kişiler ile ilkokul mezunu olup sosyal medya kullanıcısı olan kişiler arasında yaklaşık yarı 

yarıya fark olduğu saptanmıştır. Öğrenim düzeyine göre işlendiğinde; en fazla sosyal ağ 

kullanıcısının üniversite mezunu olan kişiler olduğu, bu kişileri sırası ile lise mezunlarının ve 

ilkokul mezunlarının izlediği ortaya çıkmaktadır.  
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  Araştırmada, sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunuz, sorusu sorulduğunda 

öğrenim durumu farklı olan kişilerin önemli farkta cevaplar vermediği bulgulanmıştır. Bu 

bulgulardan hareketle, sosyal medyanın gerek üniversite mezunlarınca gerekse lise ve ilkokul 

mezunlarınca gündemi takip etmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. İnsanoğlunun doğuştan 

ve en önemli ihtiyaçlarından olan haberleşme ve bilgilenme gereksinimini son zamanlarda 

internet ve onun sunduğu farklı olanaklar karşılamaktadır. Araştırma sonundaki 

bulgularımızda, günümüzün son akımlarından olan online ağların, bunların en önemlilerinden 

biri olduğunu göstermektedir. Hazar tarafından, sosyal medya bağımlılığına yönelik yapılan 

bir araştırmada da benzer bulgulara ulaşılmıştır. Deneklere, sosyal medyayı en çok hangi 

amaçlarla kullandıkları sorulduğunda önemli bir kısmı “bilgi edinmek” seçeneğini 

işaretlemişlerdir (Hazar, 2011: 165) 

 Katılımcılar arasında, sosyal ağlarda kendi isminizi mi kullanıyorsunuz, sorusuna 

yöneltilen cevaplardan ortaya çıkan sonuçta, öğrenim değişkeninin önem arz ettiği ortaya 

çıkmıştır. Üniversite ve lise mezunlarının benzer oranlar ile kendi isimlerini kullandıkları 

saptanmıştır. İlkokul mezunlarında bu oran, önemli ölçüde düşük rakamlarla karşımıza çıksa 

da farklı her öğrenim düzeyindeki kişinin, çoğunlukla kendi ismini kullanmayı tercih ettiği 

görülmektedir. 

 Araştırmada, sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğünüz arkadaşınız var mı, 

sorusu sorulduğunda öğrenim durumu farklı olan kişilerin önemli farkta cevaplar vermediği 

bulgulanmıştır. Bu bulgulardan hareketle, katılımcıların çoğunun sosyal ağlarda tanışıp gerçek 

hayatta görüştüğü arkadaşının olmadığı saptanmıştır. Bu durum gerek üniversite ve lise 

gerekse ilkokul mezunu olsun, sosyal medya kullanıcılarının sanal ortamlardaki 

muhataplarına temkinli yaklaştığının göstergesi olabilir. Ana kütlenin tamamen üniversite 

öğrencileri tarafından oluşturulduğu benzer bir çalışmada ise, araştırma sonuçlarımıza koşut 

bulgularla karşılaşılmıştır. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki farklı bölüm ve farklı 

sınıflara mensup olan öğrencilerin %35,4’ü sosyal ağlar aracılığıyla tanıştığı kişilerle yüz 

yüze görüşürken %47,3’ü görüşmemektedir. %7.2 kişiise bu konunun şu an için belli 

olmadığını ifade etmiştir (Bat ve Vural, 2010: 3365). 

 Katılımcılara, sanal ortamlarda evlenmeyi onaylıyor musunuz, sorusu sorulduğunda 

öğrenim durumu farklı kişilerden gelen cevapların benzerlik taşıdığı görülmektedir. Bulgular, 

kişilerin sanal ortamlarda evlenme durumuna ilişkin geliştirdikleri yaklaşımda öğrenim 

durumunun bir fark unsuru olarak karşımıza çıkmadığını göstermektedir. Farklı öğrenim 

seviyelerindeki katılımcıların sosyal ağlarda tanıştıkları kişilerle evlenmeye onay 
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vermedikleri bulgulanmıştır. Sanal ağlarda tanıştığınız kişiler ile evlenmeyi onaylıyor 

musunuz sorusuna verilen “hayır” yanıtındaki yüksek oranlar ise dikkat çekicidir. Buradan 

hareketle evlilik kurumunun önemini koruduğu, yapılan evlilikte yüz yüze iletişimin ve 

güvenin katılımcılarca önemli bulunduğu sonucu çıkarılabilir.  

 Sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz şekilde etkilediğini düşünen ve farklı 

öğrenim düzeyine sahip olan kişilerin bu hususta benzer görüşler taşıdıkları görülmektedir. 

İlkokul, lise ve üniversite mezunu olan kişilerin büyük çoğunluğunun sanal ortamların 

toplumsal değerleri olumsuz yönde etkileyebileceğini düşündüğü saptanmıştır. İletişim için 

son derece esnek bir alan ve olanakları bol bir ortam olsa da, bilgi edinme arayışına yeni bir 

boyut kazandırmış ve bilgilenme kolaylığı taşıyor olsa da sosyal medya kullanıcılarının, 

online topluluklara dönük tedirginlikleri bu bulgu ile de gözler önüne serilmiştir. Sosyal 

medyanın kullanımına dönük yapılan ve deneklerin üniversite öğrencileri arasından seçildiği 

bir başka çalışmada ise, deneklerin yarısı sosyalleşmelerinde sosyal medyanın rolü olduğu 

konusunda fikir birliğindedir (Hazar, 2011: 167). Dolayısıyla bir ölçüde sosyal medyanın 

toplumsal değerleri olumsuz yönde etkileyebileceği görüşüne katılmamaktadırlar.   

 Katılımcılar arasında internet kullanma durumunun medeni duruma göre farklılık 

gösterip göstermediği incelendiğinde, bekârların evlilere oranla interneti kullanma oranlarının 

daha fazla olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın farklı birçok değişkene gebe olduğu 

tartışılabilir.  

 Bulgular, medeni durumun sosyal medya kullanıcısı olmak üzerinde önemli bir 

değişken olduğunu ispatlamaktadır. Sonuçlar, bekârların evlilere oranla sosyal ağları daha 

fazla kullandıklarını göstermektedir. Bu farklılıkta sosyal ağların kişilere sunduğu olanaklar 

akla gelmektedir. Teknoloji, insanların hayatını hiç olmadığı kadar derinden etkiliyor. 

İnternet-sonrası olarak da adlandırılan dönem, kişilere sanal topluluklar için yaşama imkanı 

veriyor. Bu durum, günlük yaşamda iletişim kurmada ve sosyal ortamlara katılmada güçlük 

yaşayan bireye kolaylıklar sağlayabiliyor. Dahası interaktif iletişim araçları aracılığıyla 

sunulan olanaklar bireye bir gruba ait olduğunu hissettirebiliyor. Bu ve benzer nedenler bugün 

birçok bekarın her hangi bir sanal topluluğa eklemlenme savaşına girdiğini az da olsa 

anlatabilmektedir.  

 Araştırmada, sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunuz, sorusu sorulduğunda 

medeni durumu farklı olan kişilerin önemli farkta cevaplar vermediği bulgulanmıştır. Bu 

bulgulardan hareketle, sosyal medyanın gündemi takip etmek isteyenlere yeni bir boyut 

kazandırdığı sonucu perçinlenmektedir. Çünkü medeni durumları farklı da olsa, sosyal 
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paylaşım sitelerini gündemi takip etmek için kullanan kişilerin fazlalığı göze çarpmaktadır. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin, ana kütle olarak seçildiği bir araştırma da, 

çalışmamızdaki bu bulguyu destekler niteliktedir. Önceliğin saptanmaya çalışıldığı ve 

yanıtlarda en çok işaretlenen şıklara göre sıralanan bu soruda çoğunluğun birinci sırada, bilgi 

alışverişi için kullandıkları sonucu göze çarpmaktadır. (Bat ve Vural, 2010: 3360) 

 Bulgular, sosyal ağ hesabında kendi ismini kullanan kişilerden bekârların evlilere 

kıyasla daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu farklılığın ortaya çıkmasındaki etken, 

evlilerin isim değiştirmeye ya da kod isim kullanmaya bekârlara oranla daha fazla yatkın 

olduğunun göstergesi değildir. Zira medeni durumu farklı olan kişiler arasında “kendi ismimi 

kullanıyorum” diyenlerde önemli bir yüzde farkı, göze çarpmamaktadır. Burada, sosyal ağ 

hesabı olan bekârların evlilerden fazla olması önem arz etmektedir.  MySpace ve Facebook 

gibi popüler sosyal paylaşım sitelerine katılım özellikle gençler arasında son yıllarda 

inanılmaz bir artış göstermiştir (Li, 2007: 1-4). Çünkü gençler zamanının önemli bir kısmını 

sosyal paylaşım ağlarında geçirmektedirler. Bu siteler, kişilerin birbirleri hakkındaki özel 

bilgileri elde edebilmede, özellikle yeni arkadaş edinmede ve eski arkadaşları bulmada sıkça 

kullanmaktadırlar (Morgan ve arkadaşları, 2010: 1). Dolayısıyla gençlerin sosyal medyaya 

daha yatkın oldukları ve bekar olan kişilerin daha ziyade genç oldukları sonuçlarına 

yaslanarak farkın, “sosyal medyaya katılım” durumundan doğduğunu tartışabiliriz.  

 Araştırmada, sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğünüz arkadaşınız var mı, 

sorusu sorulduğunda medeni durumu farklı olan kişilerin önemli farkta cevaplar vermediği 

bulgulanmıştır. Bu bulgulardan hareketle, katılımcıların çoğunun sosyal ağlarda tanışıp gerçek 

hayatta görüştüğü arkadaşının olmadığı saptanmıştır.Gerçek dünyada birey toplumsal baskı 

yüzünden gerçek kendisini arka plana atılabiliyor. Sanal dünyada ise, karakteri seçme 

özgürlüğü olabiliyor. Örneğin, kişiler olmadıkları/olamadıkları ancak kafalarında idealize 

ettikleri bir tipi ya da kabiliyetleri kendilerinde varmış gibi yaşıyor, konuşuyorlar.Bu durumun 

günümüz internet kullanıcılarını, güven problemi ile yüz yüze getirdiği tartışılıyor. Verilerden 

de anlaşılan odur ki, Ereğli’deki sosyal ağ kullanıcıları da, benzer güven sorunsalı ile karşı 

karşıyadır ve bu yüzden sanal topluluklarda ya kimseyle tanışmamakta ya da tanıştıkları ile 

gerçekte görüşmemektedirler. 

 Katılımcılara, sanal ortamlarda evlenmeyi onaylıyor musunuz, sorusu sorulduğunda 

evli ve bekârlardan gelen cevapların benzerlik taşıdığı görülmektedir. Bulgular, kişilerin sanal 

ortamlarda evlenme durumuna ilişkin geliştirdikleri yaklaşımda medeni durum değişkeninin 

bir fark unsuru olarak karşımıza çıkmadığını göstermektedir. Katılımcıların sosyal ağlarda 
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tanıştıkları kişilerle evlenmeye onay vermedikleri bulgulanmıştır. Sanal ağlarda tanıştığınız 

kişiler ile evlenmeyi onaylıyor musunuz sorusuna verilen yüksek oranlardaki “hayır” yanıtı, 

şüphesiz ki birçok değişkene gebedir. Evlilik kurumu gibi resmi kurumların temelinin sosyal 

ağlarda atılmamasını düşünen büyük çoğunluk, online topluluklara güven duymadıklarını da 

bir biçimde sergilemektedirler.  

 Sanal ortamlara ilişkin güven probleminin var olup olmadığı sorusuna dönük bir 

argüman da medeni durum değişkeni ile “sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde 

etkileyebileceği fikrine katılıyor musunuz” sorusu arasındaki bağlantı incelenirken elde 

edilmiştir. Bu soru üzerinde medeni hal değişkeninin önemli bir faktör olmadığı saptanmıştır. 

Evli ve bekâr katılımcılarımız, yüksek oranlarla benzer yanıtı vermişler ve sanal ortamların 

toplumsal değerleri olumsuz biçimde etkileyebileceğini söylemişlerdir.  

 Bulgular, gelir değişkeninin internet kullanma durumunda önemli bir faktör 

olduğunu göstermektedir. Gelir düzeyindeki artış ve internet kullanma oranı birbirine 

koşuttur. Gelir durumu üniversite olan kişilerin, çok büyük bir kısmının internet kullandığı 

bulgulanmıştır. Aylık gelir durumu 1000 ve 2000 TL’nin altında olan ya da 1000 TL’nin 

altına düşen kişilerin aynı zamanda internet kullanıcısı olanlarında oran düşmektedir. Hazar 

da, kullanıcıların gelir durumlarının ve eğitimlerinin yüksek olmasının onların sosyal medyayı 

kullanma durumlarında olumlu sonuçlar doğuracağını vurgulamıştır (Hazar, 2011: 160).  

 Katılımcılara, sosyal ağların herhangi birini kullanıyor musunuz, sorusu 

sorulduğunda medeni durumları farklı olan kişilerin cevaplarında önemli bir farklılığın 

olmadığı görülmektedir. Bulgular, kişilerin sosyal ağlardan herhangi birini kullanma 

durumuna ilişkin geliştirdikleri yaklaşımda medeni durumlarının bir fark unsuru olarak 

karşımıza çıkmadığını göstermektedir. Zira aylık geliri 2000 TL’nin üzerinde olan kişiler ile 

aylık geliri 1000 TL’nin altında olan kişilerin sosyal ağları kullanma oranlarında eşitliğin 

hakim olduğu tespit edilmiştir. İnternetteki, online toplulukların bir türü olarak sosyal ağ 

siteleri gittikçe popüler hale gelmiştir. Sosyal ağ siteleri, insanlar arasında gerçekleşen yüz-

yüze iletişimin yarattığı etkinin benzerini sanal ortamda meydana getirmektedir. Öte yandan 

internet ve sosyal medya, bilgilenerek hayat ile önemli bir kordon kurmak isteyen bireylere 

verimli kaynaklar sunmaktadır. Bireylerin sahip oldukları gelir miktarları farklı da olsa hemen 

herkes bu durumdan faydalanmak ve sosyal ağlarda bir hesabın yöneticisi olmak istemektedir.  

 Aylık gelir değişkeni farklı olan kişilerin benzer amaçlarla sosyal ağları kullandıkları 

ortaya çıkmıştır. Gerek 1000 TL’nin altında gelir sahibi olan kişiler, gerek 1000-2000 TL 
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arasında aylık geliri olan kişiler, gerekse 2000 TL’nin üzerinde geliri olan kişiler sosyal ağları 

en çok “gündemi takip etmek için” kullandıklarını ifade etmişlerdir.  

 Araştırmada, sosyal ağlarda kendi isminizi mi kullanıyorsunuz, sorusu sorulduğunda 

gelir durumu değişkeninin mühim bir belirleyici olmadığı ortaya çıkmıştır. Zira gelir durumu 

farklı olan kişilerin önemli farkta cevaplar vermediği bulgulanmıştır. Aylık gelir durumları 

farklı olan katılımcıların, büyük çoğunluğu sosyal ağlarda kendi isimlerini kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Zaten kimi kaynaklarda Facebook ve MySpace gibi siteler, “kişilerin özel 

hayatlarını ve güvencelerini gönüllü olarak başka kişilerle paylaşabildikleri” bir alan olarak 

tanımlanmıştır (Dwyer ve arkadaşları, 2007: 1). 

Araştırmada, sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştüğünüz arkadaşınız var mı, 

sorusu sorulduğunda gelir durumu farklı olan kişilerin önemli farkta cevaplar vermediği 

bulgulanmıştır. Bu bulgulardan hareketle, katılımcıların çoğunun sosyal ağlarda tanışıp gerçek 

hayatta görüştüğü arkadaşının olmadığı saptanmıştır. Bu durumda, çok büyük bir çoğunluğun 

bu ortamlardaki ilişkilerin samimiyetine güvenmedikleri tartışılabilir. İnternetin geçirgenlik 

özelliğinin; kendini istediği anda ve kolaylıkla gizleyebilen ve bu yolla istediği her türlü sanal 

ortama katılabilen “virüs insanlar” yarattığı tartışılmaktadır. Bu durumun günümüz internet 

kullanıcılarını, güven problemi ile yüz yüze getirdiği belirtilmektedir. Verilerden de anlaşılan 

odur ki, Ereğli’deki sosyal ağ kullanıcıları da, güven sorunsalı ile karşı karşıyadır.  

 Bulgular, katılımcıların aylık ortalama gelirleri farkın, sanal ortamlarda evlenmeyi 

onaylama durumlarında da bir fark ortaya çıkarmadığını göstermektedir. Farklı gelir sahipleri, 

sanal ortamlarda evlenmeyi onaylıyor musunuz, sorusuna hemen hemen aynı oranlarla aynı 

cevabı vermişlerdir. Aylık geliri ister 1000 TL’nin altında olsun, ister 1000-2000 TL arasında 

olsun, isterse 2000 TL’nin üzerinde olsun kişilerin büyük çoğunluğunun sanal ağlarda 

evlenmeye sıcak bakmadığı sonucu çıkmaktadır. Bu durumun farklı etkenleri olduğu gibi ilk 

akla gelen öncelikli unsurun “güven sorunsalı” olduğu tartışılabilir.   

 Sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz biçimde etkileyebileceğini düşünen 

kişi sayısının oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, öğrenim durumu ve medeni 

durum değişkenlerinde olduğu gibi gelir değişkeni de söz konusu fikrin üzerinde belirleyici 

bir unsur olarak karşımıza çıkmamaktadır. Kişilerin aylık ortalama gelirleri ne olursa olsun, 

katılımcıların sanal ortamlara yönelik taşıdıkları kaygılar bu sorudaki yanıtlarına yansımıştır.  
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BÖLÜM V 

SONUÇ 

 Bu bölümde, araştırmada edinilen bulgularla ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. 

Katılımcıların; cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve gelir değişkenleri ile 

online topluluklara katılım oranları ve biçimlerine ilişkin bulgular sonuçlandırılmıştır.  

1. Katılımcılarımızın “internet kullanıp kullanmama” durumlarının incelediğimiz 

değişkenlere göre fark gösterip göstermediğine bakılmıştır.  

 Cinsiyetin internet kullanma durumu üzerinde önemli bir faktör  olmadığı 

sonucu çıkmıştır. İnternet kullandıklarını ifade eden erkek ve kadın 

katılımcılarımızın verdikleri cevaplardaki yakın oranlar dikkat çekmiştir.  

 Katılımcılarımızın öğrenim düzeylerinin internet kullanma durumları üzerinde 

önemli bir etken olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada öğrenim 

düzeyinin artmasına paralel olarak internet kullanma oranının da arttığı 

sonucu çıkmıştır. Bilhassa da ilkokul mezunu olan katılımcılardan internet 

kullanıyor olanları ile üniversite mezunu olan katılımcılardan internet 

kullanıyor olanları arasındaki fark dikkate değer bulunmuştur.  

 Medeni durum değişkeni ile internet kullanma durumu arasında anlamlı bir 

bağ bulunmuştur. Araştırmada, bekarların evlilere oranla interneti daha fazla 

oranla kullandıkları sonucu da yer almıştır.  

  Araştırma neticesinde, aylık ortalama gelir ile internet kullanma durumu 

arasındaki farkta ortaya çıkmıştır. Aylık ortalama geliri, 1000 TL’den az ve 

1000-2000 TL arasında olan kişiler arasında benzerlik saptanmış olsa da 

2000 TL’nin üzerinde kazancı olan katılımcılar ile diğer iki grup arasında 

anlamlı fark bulunmuştur. Aylık ortalama geliri 2000 TL’nin üzerinde olan 

kişilerin internet kullanma oranlarının fazla olduğu, sonuçlar arasındaki 

yerini almıştır. 

2. Katılımcılarımızın “sosyal ağlardan herhangi birini kullanıp kullanmama” 

durumlarının incelediğimiz değişkenlere göre fark gösterip göstermediğine 

bakılmıştır.  

 Cinsiyetin sosyal ağları kullanma durumu üzerinde önemli bir faktör olduğu, 

araştırma sonuçlarındandır. Sosyal ağlardan herhangi birini kullandığını 

belirten erkek katılımcılarımızın oranı kadın katılımcılarımızdan daha 

fazladır.  



53 

 

 Öğrenim durumu ile sosyal ağları kullanma durumları arasında da anlamlı bağ 

bulunmuştur. Araştırmada öğrenim düzeyinin artmasına bağlı olarak sosyal 

ağları kullanma oranının da arttığı sonucu çıkmıştır. Lise mezunu olan ve 

aynı zamanda sosyal ağları kullanıyor olan katılımcılarımız ile üniversite 

mezunu olup sosyal ağları kullanan katılımcılarımız arasındaki fark, ilkokul 

mezunu olan katılımcılarımıza ilişkin kıyaslamada yerini çok daha derin bir 

farka bırakmıştır. Zira ilkokul mezunu olup sosyal ağ kullanıcısı olan 

kişilerin oranı, lise ve üniversite mezunu olup sosyal ağ kullanıcısı olan 

kişilere kıyasla oldukça düşük bulunmuştur.   

 Araştırmada medeni hal değişkeninin, sosyal ağların herhangi birini kullanma 

durumunda belirleyici unsurlardan biri olduğu sonucuna varılmıştır. 

Araştırmada, evli olan katılımcılarımızın yaklaşık yarısı sosyal ağlardan 

herhangi birini kullandıklarını belirtmiştir. Oysa bekar olan 

katılımcılarımızda durum daha farklıdır. Araştırmada, bekarların büyük bir 

çoğunluğunun sosyal ağ kullanıcısı oldukları sonucu da yer almıştır.  

 Araştırma neticesinde, aylık ortalama gelir ile sosyal ağları kullanma durumu 

arasındaki farkta ortaya çıkmıştır. Aylık ortalama geliri, 1000 TL’den az 

olan kişiler ile 2000 TL’den çok olan kişilerin oranlarının hemen hemen 

aynı olduğu saptanmıştır. Aylık ortalama geliri 1000 TL ve 2000 TL 

arasında olan kişilerin, sosyal ağları diğer iki grupta yer alan kişilere göre 

daha az kullandığı sonucu da ortaya çıkmıştır.  

3. Katılımcılarımızın “sosyal ağları hangi amaçla kullandıkları” durumunun, 

incelediğimiz değişkenlere göre fark gösterip göstermediğine bakılmıştır.  

 Cinsiyet ile sosyal ağları kullanma amaçları arasında anlamlı bir bağ 

bulunamamıştır. Sosyal ağ kullanıcısı olan  erkek ve kadın katılımcılarımızın 

verdikleri cevaplardaki yakınlık dikkate değer bulunmuştur. Gerek erkek 

gerekse bayan katılımcılarımız sosyal ağları çoğunlukla gündem takibi için 

kullanmaktadırlar.  

 Araştırmada sosyal ağları kullanma amaçları, öğrenim değişkenine göre 

incelenmiştir.  Öğrenim düzeyi farklı grupların verdikleri yanıtların benzer 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

 Bulgular, medeni durum değişkenindeki farklılıkların, sosyal ağları kullanma 

amaçlarında önemli bir farklılıklar doğurmadığını ispatlamıştır. Farklı 
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oranlarla da olsa gerek evli gerekse bekar katılımcılarımız, sosyal ağları, en 

çok gündemi takip etmek ve zaman geçirmek için en az ise markaları takip 

etmek için kullanmaktadırlar. 

 Araştırma neticesinde, aylık ortalama gelirin sosyal ağların hangi amaçla 

kullanıldığı üzerinde önemli bir etken olup olmadığı da saptanmıştır. Aylık 

ortalama geliri, 1000 TL’den az, 1000-2000 TL arasında ve 2000 TL’den 

çok olan kişiler arasındaki benzerlik araştırma sonunda ortaya çıkmıştır.  

4. Katılımcılarımızın “sosyal ağ hesaplarında kendi isimlerini kullanıp 

kullanmama” durumlarının, incelediğimiz değişkenlere göre fark gösterip 

göstermediğine bakılmıştır. 

 Cinsiyetin, sosyal ağlarda gerçek ismi kullanıp kullanmama durumu üzerinde 

önemli bir etken olmadığı sonucuna varılmıştır. Sosyal ağların herhangi 

birinde hesabı bulunan erkek ve kadın katılımcılarımızın verdikleri 

cevaplardaki yakın oranlar dikkat çekmiştir.  

 Katılımcılarımızın öğrenim durumları ile sosyal ağlarda gerçek isimlerini 

kullanıp kullanmama durumları arasında ise anlamlı bağ bulunmamıştır. 

Üniversite ve lise mezunlarının benzer oranlar ile kendi isimlerini 

kullandıkları saptanmıştır. İlkokul mezunlarında bu oran önemli ölçüde 

düşük rakamlarla karşımıza çıksa da farklı her öğrenim düzeyindeki kişinin, 

çoğunlukla kendi ismini kullanmayı tercih ettiği görülmektedir.   

 Medeni durum değişkeni ile sosyal ağlarda kendi ismini kullanıp kullanmama 

durumu arasında kuvvetli bir ilişki bulunmamıştır. Araştırmada, sosyal ağ 

hesaplarında kendi isimlerini kullanmadıklarını belirten evli ve bekar 

katılımcıların benzer oranlara sahip oldukları görülmüştür.  

 Araştırmada, gelir değişkeninin, sosyal ağlarda gerçek ismi kullanıp 

kullanmama durumu üzerinde kuvvetli bir etken olmadığı sonuçlanmıştır. 

Araştırmada yer alan farklı gelir grupları arasında benzer oranlarla benzer 

sonuçlar tespit edilmiştir.   

5. Katılımcılarımızın “sosyal ağlarda tanışıp gerçek hayatta görüştükleri 

kişilerin olup olmamasının”, incelediğimiz değişkenlere göre fark gösterip 

göstermediğine bakılmıştır. 

 Cinsiyet ile sosyal ağlarda tanıştığı kişilerle gerçek hayatta görüşüp 

görüşmeme durumu arasında anlamlı bir bağ bulunmuştur. Sosyal ağlarda 
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tanıştığı kişilerle gerçek hayatta da görüştüğünü ifade eden erkek 

katılımcılarımızın oranı kadın katılımcılarımızdan daha fazladır.  

 Katılımcıların öğrenim düzeyleriyle, sosyal ağlarda tanıştıkları kişilerle gerçek 

hayatta görüşüp görüşmeme durumları arasında önemli bir farklılık 

bulunmuştur. Sosyal ağlarda tanıştığı kişilerle gerçek hayatta da 

görüştüğünü ifade eden lise mezunu katılımcılarımızın oranı diğer öğrenim 

düzeyine mensup olan katılımcılarımızdan daha fazladır.  

 Araştırmada katılımcıların, medeni durum değişkenleri ile sosyal ağlarda 

tanıştıkları kişilerle gerçek hayatta görüşüp görüşmeme durumu arasında 

kuvvetli bir bağ bulunmamıştır. Araştırmada, gerek evli gerekse bekar 

katılımcıların,  sosyal ağ hesaplarında tanıştıkları kişiler ile gerçek hayatta 

görüşmemeyi tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.  

 Araştırmada gelir değişkeninin, sosyal ağlarda tanıştığı kişiler ile gerçek 

hayatta da görüşme durumunun biçimlenmesinde kuvvetli bir etken olmadığı 

sonuçlanmıştır. Araştırmada yer alan farklı gelir grupları arasında benzer 

oranlarla benzer sonuçlar tespit edilmiştir.   

6. Katılımcılarımızın “sanal ortamlarda evlenmeyi onaylayıp onaylamadığı” , 

durumlarının incelediğimiz değişkenlere göre fark gösterip göstermediğine 

bakılmıştır. 

 Cinsiyetin, sanal ortamlarda evlenmeyi onaylayıp onaylamama durumu 

üzerinde önemli bir faktör olmadığı sonucu çıkmıştır. İnternet 

kullandıklarını ifade eden erkek ve kadın  katılımcılarımızın verdikleri 

cevaplardaki yakın oranlar dikkat çekmiştir.  

 Katılımcılarımızın öğrenim durumları ile sosyal ağlarda evlenmeye yönelik 

yaklaşımları arasında ise anlamlı bağ bulunmamıştır. Farklı öğrenim 

düzeylerinde yer alan farklı kişiler, büyük bir çoğunlukla sanal ortamlarda 

yapılan evliliklere onay vermediklerini açıklamışlardır.  

 Araştırmada katılımcıların, medeni durumlarının, sosyal ağlarda tanışıp 

evlenmeye dönük fikirlerinin biçimlenmesinde önemli bir faktör olmadığı 

sonucuna varılmıştır. Araştırmada, gerek evli gerekse bekâr katılımcıların,  

sosyal ağ hesaplarında tanıştıkları kişiler ile yapılan evlilikleri 

onaylamadıkları, varılan sonuçlar arasındadır.  
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 Araştırmada gelir değişkeninin, sanal ortamlarda evlenmeye yönelik fikirlerin 

biçimlenmesinde kuvvetli bir etken olmadığı sonuçlanmıştır. Araştırmada 

yer alan farklı gelir grupları arasında benzer oranlarla benzer sonuçlar tespit 

edilmiştir.   

7. Katılımcılarımızın “sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz yönde 

etkileyip etkileyemeyeceğine” dönük görüşlerinin, incelediğimiz değişkenlere 

göre fark gösterip göstermediğine bakılmıştır.  

 Sanal ortamların, toplumsal değerleri olumsuz yönde etkileyip 

etkilemeyeceğinin değerlendirilmesinde cinsiyetin önemli bir faktör 

olmadığı sonucu çıkmıştır. İnternet kullandıklarını ifade eden erkek ve 

bayan katılımcılarımız yüksek oranlar ile benzer yanıtlarda buluşmuşlardır.  

 Sanal ortamların, toplumsal değerleri olumsuz yönde etkileyip 

etkilemeyeceğinin değerlendirilmesinde öğrenim durumunun önemli bir 

faktör olmadığı sonucu çıkmıştır. Sanal ortamların toplumsal değerleri 

olumsuz şekilde etkileyebileceğini savunan ve öğrenim düzeyi farklı olan 

katılımcılarımızın yanıtları benzer seçenekte öbeklenmiştir.    

 Medeni durum değişkeninin, sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz 

yönde etkileyip etkilemeyeceğinin değerlendirilmesinde önemli bir faktör 

olmadığı sonucu çıkmıştır. Sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz 

şekilde etkileyebileceğini savunan evli ve bekâr katılımcılarımızın yanıtları 

benzer seçenekte yoğunlaşmıştır.  

 Sanal ortamların toplumsal değerleri olumsuz biçimde etkileyebileceğini 

düşünen kişi sayısının gelir değişkeni ile kuvvetli bağ içinde olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Kişilerin, aylık ortalama gelirleri ne olursa olsun 

katılımcıların sanal ortamlara dönük benzer yaklaşım içinde oldukları 

saptanmıştır.     

 Online toplulukların, günlük yaşamda kolay iletişim kuramayan bireylere iletişim ve 

birçok kişiyle tanışma olanağı sunduğu ortadadır. Çalışmada sosyal paylaşım ağlarının, 

günümüz yaşam tarzının bir parçası olmayı başardığı ve gittikçe önem kazanan bir görüntü 

sergilediği sonucu perçinlenmiştir.  

 Bireylerin sosyal paylaşım ağlarının sunduğu olanaklardan yararlanmak için eğilim 

göstermesi, sanal ortamların, yeni sosyalleşme mekânları olarak algılanmasına yol 

açabilmektedir.  
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 Çalışmada zeminsel ve zamansal anlamda birçok zorunluluğu ortadan kaldıran sanal 

ortamların yolunun, sosyalleşmenin tanımında yer alan öğelerle kesişebildiği görülmüştür. 

Sosyalleşmenin sürece bağlı bir kültürleşme olduğu önermesinden yola çıkılarak 

düşünüldüğünde çalışmada online topluluklar, sosyalleşmenin taze bir tamamlayıcı unsuru 

olarak ön plana çıkmaktadır. Sosyal bağlamlarda yer alan kişilerin sosyal paylaşım ağlarında 

da yer alması, kişileri bir sosyal ağın parçası haline getirmektedir. Bu sosyal ağın online 

ortamlardaki çevrimiçi paylaşımı da sosyalleşmeyi beraberinde getirecektir. Çalışmada 

sosyalleşmenin doğumdan başlayan bir süreç olduğu tanımından yola çıkıldığında online 

toplulukların, bu süreç içerisinde sosyalleşmenin tipik bir biçimi olmadığı anlaşılmıştır. 

Ancak sosyal paylaşım sitelerinin bu doğal süreci çeşitlendiren bir uzam ve sosyalleşme 

demetine yoğunluk kazandıran yeni bir dal olduğu da görülmüştür.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

KAYNAKLAR 

Acun, R. (2011). Her Dem Yeniden Doğmak: Online Sosyal Ağlar ve Kimlik. Millî Folklor. 

Say: 89. Sayfa:67.  

and Philosophical Ethics”, Academy of Management Review, Vol.20, No.2. 

Arslan, H. (1999). Bilim, Bilimsel Bilgi ve İktidar. Doğu-Batı: Düşünce Dergisi. Ankara: 

Semerkant Yayınları. 

Baştan, S. (2000). Yeni İletişim Teknolojilerine Örgüt Yapısı İçinde Uyum Sorunu. Ege 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı. 

Yayınlanmamış Doktora Tezi. 

Bat, M. Ve Vural, B. (2010). Journal of Yasar University. Sayfa: 3348‐3382.  

Bostancı, N. (2002). Siyasetin Arka Yüzü. Ankara: Alternatif Yayınları. 

Boughman, L.(2010). Friend Request or Foe? Confirming the Misuse of Internet and Social 

Networking Sites By Domestic Violence Perpetrators. Widener Law Journal. Vol:19. 

Sayfa:933-966. 

Boyd, D. ve Ellıson, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship, 

Journal ofComputer‐Mediated Communication.Vol: 13. No: 1. 

Buss, A. ve Strauss, N. (2009). Online Communities Handbook: Building Your Business and 

Brand OnThe Web. USA: New Riders Press.  

Carminati, B. Ve arkadaşları. (2006). Rule-Based Access Control for Social Networks. Sayfa: 

1734). LNCS 4278. 

Coser, L. A. (1971). Master of Sociologial Thought. New York: Harcourt Brace Jovanovich 

Inc. December. 

Demir, Ömer ve Mustafa Acar (2005), Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Adres Yayınları. 

Deutsch, Morton (1958), “Trust and Suspicion”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, No.4, 

Dwyer, C. Ve arkadaşları. (2007). Trust and Privacy Concern within Social Networking Sites: 

A Comparison of Facebook and MySpace. Proceeding of the Thirteenh Americas Conference 

on Information System. August. 09.12. 

Enders, A. Ve arkadaşları.(2008). The long tail of social networking. Revenue models of 

social networking sites. European Management Journal.S: 26. 199– 211. 



59 

 

Fıchter, J.(1993). Sosyoloji Nedir?. Konya: Toplum Kitabevi. 

Finin, T. Ve Ding L. (2005). Social Networking on the Semantic Web, The Learning 

Organization, Vol. 12. S: 5. 

Friedman, T. (2006). Dünya Düzdür. İstanbul: Boyner Yayınları. 

Giddens, Antony (2004), Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdili, İstanbul: Ayrıntı 

Gottdıener, M. (2005). Postmodern Göstergeler. Ankara: İmge Kitabevi.  

Hacıefendioğlu, Ş. (2010). Sosyal Paylaşım Sitelerinde Üye Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma. 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi. Sayfa: 56 – 71. 

Hazar, M. (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Çalışması. Ankara: İletişim Kuram ve 

Araştırma Dergisi. Bahar. S: 32. Sayfa: 151- 176. 

Hosmer, Laure Tone (1995), “Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory 

Jalali, A. (2009). Halkla İlişkiler 2.0. Kargozare Ravabat. Ankara: Umumi Yayınevi. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Sistem Yayınları. 

Karadağ, L. (2010). İnternet Sizi Bekliyor. İstanbul: Mess Yayınları.  

Kim, W. Ve arkadaşları. (2010). On Social Web Sites. Information Systems. S:35. Sayfa:215-

236.  

Kirschner, A. ve A.(2010). Facebook and Academic Performance, Computers in Human 

Behavior. Sayfa: 1-9. 

Lewicki, Roy. J. ve Daniel J. McAllister, Robert J. Bies (1998), “Trust and Distrust: New 

Lewis, K. Ve arkadaşları. (2008). Tastes, Ties, and Time: A New Social Network Dataset 

Using Facebook.com. Social Networks. 30. Sayfa:330-342.  

Li, C. (2007). How Consumers Use Social Networks. For Interactive Marketing Professionals. 

June 21. Sayfa: 1-11.  

Liebert, E. (2011). Facebook Masalları. İstanbul: Derin Kitap. 

Maranto, G. ve Mat, B. (2010). Paradox and Promise: MySpace, Facebook, and the 

Sociopolitics of Social Networking in the Writing Classroom, Computers and Composition. 

27. Sayfa: 36-47. 

Misztal, Barbara A. (1996), Trust in Modern Societies, Cambridge: Polity Press. 



60 

 

Morgan, M.E. ve arkadaşları. (2010). Image and Video Dis-closure of Substance Use on 

Social Media Websites. Computers in Human Behavior. Sayfa: 1-7. 

Nalçoğlu, H. (2003). Medya ve Toplum. İstanbul: Ips İletişim Vakfı Yayınları.  

Nirun, N. (1973). Eğitimin Sosyal Temelleri ve Eğitimde Verimlilik Meselesi. Ankara: A.Ü. 

Basımevi. 

Ofcom Office of Communications (2008). Social Networking A quantitative and qualitative 

research report into attitudes, behaviours and use. Research Document Publication. 2 April 

2008. 169. 

Oktay, A. (1987). Toplumsal Değişme ve Basın. İstanbul: B/F/S Yayınları. 

Pfeil, U. Ve arkadaşları. (2009). Age Differences in Online Social Networking-A Study of User 

Profils and the Social Capital Divide among Teenagers and Older Users in MySpace. 

Computers in Human Behavior. S:25. Sayfa: 643-654. 

Robertson, A. (1999). Küreselleşme. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. 

Solis, B. ve Breakenridge, D.(2009). Putting the Public Back in Public Relations. New Jersy: 

FT Press. 

Strauss, J. Ve arkadaşları. (2003). E-Marketing. Third Edition. Pearson Prentice Hall. 

Şerif, M. (1985). Sosyal Kuralların Psikolojisi. İstanbul: Alan Yayıncılık. 

Türk Dil Kurumu, (1988), Türkçe Sözlük,Ankara: Türk Tarih Kurumu BasımEvi. 

Uluç, G. (2003). Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı.İstanbul: Anahtar Kitaplar 

Yayınevi. 

Ulusoy, B. (2003). İletişim Gazetesi. İstanbul. S: 84.  

Wellman, B. ve Wortley, S. (1990). Different Strokes from Different Folks: Community Ties 

and Social Support. American Journal of Sociology. S: 96. Sayfa: 558-88. 

Yau, O. Ve arkadaşları. (2000). Is Relationship Marketing for Everyone. European Journal of 

Marketing. S:9. Sayfa:1111-1127. 

Zafarmand, N. (2010). Halkla İlişkiler Alanında Yeni Mecra ve Uygulamaların Yeri ve 

Önemi: Sosyal Medya ve PR2.0. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. 

Zand, Dale E. (1972), “Trust and Managerial Problem Solving”, Administrative Science 



61 

 

Zekâ, N. (1990). Postmodernizm. İstanbul: Kıyı Yayınları. 

Ziyayeeparvar H. (2009). Elektronik PR Etkileşim Ve Katılım. Birinci Halkla İlişkiler 2.0 

Uluslar arası Konferansı. Kargozare Ravabet. Tahran: Umumi Yayınevi. 

http:// www. checkfacebook.com (23.12.2010). 

http://www.globalsiyaset.com/makaleler/global/evren-çevik-küresel-medya.html 

http://tr. wikipedia.org/wiki/Twitter 

Buyurgan, M. (2009). PR2.0 nedir. http://uzmantv.com/pr-2.0-nedir  

Kırtıllı, İ.(2002). Sanal Topluluklar İçinde Birey. http://ismailk.net/index.php/133/sanal-

topluluklar-icinde-birey 

Mayfıeld, A. (2010). What is Social Media. iCrossing. e‐book. s. 6. http:// www. icrossing. 

co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalsiyaset.com/makaleler/global/evren-çevik-küresel-medya.html
http://tr/
http://www.icrossing/


62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Ek-1: Bilgi Formu 

 

Değerli Katılımcı; 

 

Bu anket çalışması Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında 

hazırlanmıştır. Bu çalışmada, kişilerin sosyal medyaya karşı olan tutum ve davranışlarını 

ölçmeye çalışmanın yanısıra, bireylerin yeni bir iletişim ortamı olan sosyal medyaya ve bu 

ortamı paylaşan kişilere güvenip güvenmediklerinin sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır.   

Bu ankete vereceğiniz cevaplar sadece akademik amaçla kullanılacaktır.  

Katılımınız için teşekkürler. 

 

 

1. Yaşınız ? 

 1.( ) 18'den küçük.    2.( ) 18-25.    3.( ) 26-35.    4.( ) 36-45.     5.( ) 45 ve yukarısı. 

 

2. Cinsiyetiniz ? 

1.( ) Erkek    2. ( ) Bayan 

 

3. Öğrenim durumunuz? 

1.( ) Ortaokul     2.( ) Lise    3.( ) Üniversite    4.( ) Yüksek Lisans ve üzeri 

 

4. Medeni Durumunuz? 

1.( ) Bekar     2.( ) Evli    3.( ) Boşandım      4.( ) Eşimden ayrı yaşıyorum      5.( ) Dul 

 

5. Çalışma Durumunuz? 

1.( ) Çalışıyorum  2.( ) Çalışmıyorum    

 

6. Mesleğiniz? 

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 

7. Aylık ortalama geliriniz? 

1.( ) 1000 TL ve altı     2.( ) 1001-2000    3.( ) 2001-3000   4. ( ) 3001-4000    

5.( ) 4000 TL üzeri 

 

8. Hayatınızın en büyük bölümünü geçirdiğiniz yerleşim yeri hangisidir? 

 1.( ) Büyük sehir    2.( ) İl Merkezi    3.( ) İlçe     4.( ) Köy    5.( ) Diger 

 

7. Annenizin eğitim durumu nedir? 

.......................................................................................................................................................

..... 

 

8. Babanızın eğitim durumu nedir? 
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…………………………………………………………………………………………………

…… 

 

9. Annenizin mesleği nedir? 

…………………………………………………………………………………………………

…… 

 

10. Babanızın mesleği nedir? 

.......................................................................................................................................................

..... 

 

 

11. Evinizde kiminle oturuyorsunuz? 

1.( ) Ailemle     2.( ) Arkadaşımla/Arkadaşlarımla      3.( ) Yalnız kalıyorum 

 

12. İnternet kullanıyor musunuz? 

1.( ) Evet      2.( ) Hayır 

 

13. . İnterneti ne oranda kullanıyorsunuz? 

1.( ) Hiç kullanmıyorum     2.( ) İhtiyaç duydukça       3. ( ) Günde 1-2 Saat        

4.( )Günde 3-4 fazla     5. ( )Günde 5-6 Saat     6. ( )Günde 7-8 Saat      7. ( )Günde 8 Saatten 

fazla 

 

14. İnternete genelde nereden erişiyorsunuz (bağlanıyorsunuz)? 

1. ( ) Okuldan 2. ( ) Evden     3.( ) İnternet Kafe'den    5. ( ) Diger (belirtiniz): 

................................................................................................................................ 

15. İnterneti en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz? 

(Lütfen size en yakın olan seçeneği işaretleyiniz!) 

 

1.( ) Bilgi alışverişi için    2.( ) E-mail alışverişi için    3.( )Gündemi takip etmek için 

4.( ) Sosyal ağlara katılım için    5.( ) Eğlence için (video,oyun…vs)    6. ( ) Resmi hizmetler 

için 

7.( ) Diğer 

(Belirtiniz)………………………………………………………………………………. 

 

16. Sosyal medyanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? 
1. ( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

17. Sosyal ağların (Facebook, Twitter, Myspace…vb) herhangi birini kullanıyor 

musunuz? 
1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

18. Bir sosyal ağda profiliniz varsa hangisinde daha çok zaman harcıyorsunuz? 

1.( ) Facebook    2.( ) Twitter    3.( ) Myspace    4.( ) Linkedin    5.( )Diğer 

 

19. Sosyal ağları hangi sıklıkla kullanıyorsunuz? 

1.( ) Hiç kullanmıyorum     2.( ) İhtiyaç duydukça       3. ( ) Günde 1-2 Saat        

4.( )Günde 3-4 fazla     5. ( )Günde 5-6 Saat     6. ( )Günde 7-8 Saat      7. ( )Günde 8 Saatten 

fazla 
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20. Sosyal ağları hangi amaçla kullanıyorsunz? 

1.( ) Yeni arkadaşlar bulmak    2.( ) Oyun oynamak    3.( ) Online sohbet etmek     

4.( ) Markaları takip etmek    5.( ) Arkadaşlarımı takip etmek    6.( ) Gündemi takip etmek 

7.( ) Paylaşımlarda bulunmak    8.( ) Profil güncellemek    9.( ) Zaman geçirmek     

10.( ) Sosyal ağ hesabım yok 

 

21. Sosyal ağ hesabınızda kendi isminizi mi kullanıyorsunuz? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır    3.( ) Sosyal ağ hesabım yok 

 

22. Sosyal ağ hesabınızda kaç arkadaşınız var? 

1.( ) 100’den az    2.( ) 101-250    3.( ) 251-350    4.( ) 351ve üzeri    5.( ) Sosyal ağ hesabım 

yok 

 

23. Sosyal ağlar aracılığı ile tanışıp gerçek hayatta görüştüğünüz arkadaşınız var mı? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır3.( ) Sosyal ağ hesabım yok 

24. Arkadaşlarınız ya da takip ettiğiniz kişilerin sosyal ağdaki paylaşımlarına dikkat 

edip, takip eder misiniz? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

25.Arkadaşlarınızın ya da takip ettiğiniz kişilerin sosyal ağlardaki paylaşımlarından 

olumlu veya olumsuz etkilenir misiniz? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

26. Bir kişinin sosyal medyada yer alması, ona karşı olan tutumunuzu etkiler mi? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

27. Bir kişinin sosyal medyada yer alması, ona karşı olan tutumunuzu olumlu etkiler 

mi? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır    3.( ) Etkilemez 

 

28. Sizce genel olarak sanal ortamların en büyük problemler nelerdir? 

1. ( ) Hız ve Kapasite Yetersizligi2. ( ) Gizliligin ihlal edilmesi       3. ( ) Güvenlik     

4. ( ) Herkese esit erişim hakkı tanınmaması5. ( ) Aranan bilgiye ulaşılamaması  

6. ( ) Bilginin dogrulugunun süpheli olusu    7. ( ) Pornografik yayın, Siber suçlar vb.  

8. ( ) Diger 

(Belirtiniz)…………………………………………………………………………… 

 

29. Sanal ortamların, bireyleri tembelliğe sevk ettiğine katılıyor musunuz? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

30. Sanal ortamların, suç işleme eğilimini artırabileceği fikrine katılıyor musunuz? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

31. Sanal ortamların, toplumsal değerleri olumsuz yönde etkileyebileceği fikrine 

katılıyor musunuz? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

32. Sanal ortamlarda geçirdiğiniz zamanlar, ailenizle problem yaşamanıza neden oluyor 

mu? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 
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33. Sanal ağlarda geçirdiğiniz zamanlar, sosyal faaliyetlerinizi olumsuz yönde etkiliyor 

mu? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

34. Sanal ağlarda bir hesap oluşturduktan sonra, sosyal çevrenizle ilişkinizde bir azalma 

oldu mu? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

35.Sanal ortamlarda tanışıp evlenmeyi onaylıyor musunuz? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

 

 

36. Sanal ortamlardaki arkadaşlıklar, sizi gerçek arkadaşlıklardan daha çok mutlu eder 

mi? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

37. Sanal ortamlarda kurulan ilişkilerin samimiyetine güveniyor musunuz? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

38. Sanal ortamlarda duygularınızı sosyal ortamlara göre daha kolay mı 

paylaşıyorsunuz? 

1.( ) Evet    2.( ) Hayır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


