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GĠRĠġ 

Son yıllarda dünyada bilim ve teknoloji alanında ve özellikle de iletişim 

teknolojilerinde yaşanan dönüşümler, hızı takip edilemez bir düzeye ulaşmıştır. 

Günümüzde yaygın olarak kullandığımız gazete, radyo ve televizyon gibi iletişim 

araçlarına, kablolu tv, uydu, mikro bilgisayar gibi yeni iletişim teknolojileri 

eklenmiştir. İnsanlar bu yeni iletişim araçları ile oturduğu yerden bütün dünyayı 

takip etmekte ve içeriğini kendileri oluşturduğu ortamlardan dünyanın diğer 

ucundaki kişilere rahatlıkla ulaşabilmektedir. Üstelik insanları sadece eğlendirmek ve 

bilgilendirmekle kalmayan bu yeni iletişim ağları, aynı zamanda onların toplumsal ve 

siyasal hayatlarını da önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. 

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, yeni medya, internet, sosyal medya, 

sosyal ağ gibi pek çok kavramı gündemimize getirmiştir. Kamusal, siyasal ve sivil 

alanın üst düzey yöneticilerinin ve temsilcilerinin Facebook ve Twitter'ı kullanmaya 

başlaması ile birlikte sosyal ağlar devlet kurumlarının ve idarecilerin de görmezden 

gelemeyeceği ortamlar haline gelmiş, bu ortamlardan uzak kalan yönetici ve 

siyasilerin başarı oranı düşmeye başlamıştır. Hal böyle olunca merkezi ve yerel 

yönetim kuruluşlarının sosyal medyayı doğru ve etkili kullanımı daha büyük önem 

kazanmış, etkili bir sosyal medya stratejisi oluşturmanın önemi artmıştır. 

İnsan ve toplumunun değişmekte olduğu günümüzde halkıyla sosyal medya 

ortamından iletişim kurmayan bir merkezî ve yerel yönetim düşünülemez hale 

gelmiştir. Bu noktadan hareketle çalışmamızın amacı, sosyal medyanın kamu idare 

ve kuruluşları tarafından doğru kullanımı ile ilgili bilgiler sunmak ve yönetişim 

ilkeleri kapsamında sosyal medyanın kamu yönetimindeki etkisini Sağlık Bakanlığı 

sosyal medya uygulamalarını inceleyerek ortaya koymaktır.  

Çalışmamızda Sağlık Bakanlığı‟nın sosyal medya araçlarından hangilerini, ne 

kadar süredir ve hangi amaçla kullandığı, sosyal medya platformlarını nasıl yönettiği 

ve bu platformu kullanırken karşılaştığı zorlukların neler olduğu gibi sorulara cevap 

aranmaktadır. Ayrıca sosyal medya araçlarının devletin idari boyutu yoluyla kamusal 

bilgi ve hizmet sunumuna ve siyasi boyutu yoluyla katılım, şeffaflık ve hesap 
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verebilirlik gibi yönetişim ilkelerinin artırılmasına nasıl katkı verebileceği 

incelenmektedir. 

Çalışmanın birinci bölümünde yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi,  sosyal 

medyanın tanımı, ortaya çıkışı, sosyal medya araçları ile sosyal medya ve geleneksel 

medya arasındaki farklar ele alınmaktadır. Yine bu bölümde dünyada ve Türkiye‟de 

iletişim teknolojilerindeki son durum ile sosyal medyaya ilişkin istatistiki bilgilere 

yer verilmektedir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, siyasal iletişimin yeni ortamı olarak sosyal 

medyanın siyaset ile olan ilişkisi ele alınmakta, seçim kampanyalarında sosyal 

medya kullanımı dünya ve Türkiye örnekleri çerçevesinde incelenmektedir. 

Ardından sosyal medyanın politik hareketler üzerindeki rolü Gezi parkı olayları ve 

Arap baharı örneği çerçevesinde ele alınmaktadır.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde kamu yönetimi-sosyal medya ilişkisi 

irdelenerek merkezi ve yerel yönetimlerin sosyal medyada yer almalarının faydaları 

üzerinde durulmaktadır. Ardından yönetişim ilkeleri bağlamında sosyal medya 

ortamlarının kamu hizmetlerine olan katkıları tartışılmaktadır. 

Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde çalışmamızın temel sorularına nitel bir 

yöntem kullanılarak cevap aranmaktadır. Sosyal medyanın kamu idare ve 

kuruluşlarında kullanımına ilişkin alan araştırmalarının azlığı, verilerin 

sayısallaştırılmasının zorluğu gibi nedenler nitel yöntem kullanımını zorunlu hale 

getirmiştir. Bu kapsamda sosyal medya araçlarını aktif olarak kullanan Sağlık 

Bakanlığı‟nın Facebook ve Twitter adreslerindeki paylaşımları ve Sağlık Bakanlığı 

sosyal medya uzmanı ile yapılan röportajdan elde edilen bilgiler ışığında Sağlık 

Bakanlığı sosyal medya uygulamaları incelenmektedir. Bu uygulamalar Gençlik ve 

Spor Bakanlığı‟nın Facebook ve Twitter adreslerindeki paylaşımları ile kıyaslanarak 

genel bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Çalışmamızda sosyal medya araçlarından kullanıcı sayısı daha fazla olması 

sebebiyle Facebook ve Twitter dikkate alınmış, diğer sosyal medya araçları 

çalışmaya dâhil edilememiştir. Tüm sosyal medya araçlarının çalışmaya dâhil 

edilmesi bir imkânsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Sosyal medya araçlarının kamu idarelerinde kulanım düzeyi Sağlık Bakanlığı 

örnek uygulaması çerçevesinde incelenmiş, kıyaslama amaçlı olarak Gençlik ve Spor 

Bakanlığı‟nın paylaşımları da kısaca ele alınmıştır. Ülkemizdeki tüm bakanlıklar 

çalışmaya dâhil edilememiştir. Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın 

seçilme nedeni ise yapılan araştırmalarda diğer bakanlıklara kıyasla sayfa beğeni, 

takipçi sayısı gibi kriterler bakımından sosyal medyayı en iyi kullanan bakanlıklar 

arasında seçilmiş olmalarıdır. 

Son olarak çalışmamızın diğer çalışmalarla olan benzerlik ve farklılıklarına da 

kısaca değinmekte fayda vardır. Çalışmamızın kavramsal boyutunu oluşturan sosyal 

medya konusu pek çok akademik çalışmada ele alınmıştır. Ancak sosyal medya 

alanında yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak sosyal medyanın toplumsal hareketlerdeki 

rolü ve seçim dönemlerinde sosyal medyanın kullanımını incelemiştir. Kamu 

kurumları ve yöneticilerinin sosyal medya ortamlarını kullanımı ve bu kullanımın 

yönetişim ilkelerine olan etkisi henüz inceme konusu olmamıştır. Çalışmamızın bu 

yönüyle kamu kurumlarında sosyal medya kullanımına yönelik araştırmalara da 

öncülük etmesi beklenmektedir. 

Çalışmamızı diğer çalışmalardan farklı kılan bir diğer yönü ise, sosyal medya 

araçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım düzeyini Bakanlığın sosyal medya 

verileri aracılığıyla ve bizzat sosyal medya uzmanının dilinden ele alınarak ortaya 

konulmasıdır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

YENĠ ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN GELĠġĠMĠ VE SOSYAL MEDYA  

 

Küreselleşme ile birlikte gelen ve son yirmi yıldır ülkemizi de etkisi altına alan 

dönüşüm sürecinin önemli bir ayağını bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan 

değişim oluşturmaktadır. Başta mobil cihaz ve internet olmak üzere, küresel düzeyde 

hızla yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımıyla birlikte, geçmişin sadece 

bilgiye erişimi önemli kılan geleneksel iletişim anlayışı günümüzde yerini bilgiyi 

kullanabilmenin önem kazandığı yeni bir anlayışa bırakmış ve buna bağlı olarak bilgi 

yoğun ürün ve hizmetlere olan talep giderek artmış, ülkelerin bilgi tabanlı 

ekonomilere dönüşümleri hızlanmıştır. 

Sürekli gelişen iletişim teknolojileri ve özellikle sanal ortamlar aracılığıyla 

bireyler sadece çevrelerinde olup biten olaylara değil tüm dünyada yaşanan olaylara 

yer ve zaman sınırlaması olmaksızın ulaşma imkânı yakalamıştır. Bu yolla bilginin 

sınırları da ortadan kalkmıştır
1
. 

Yeni iletişim ortamları arasında yer alan sosyal medyayı tanımadan önce 

dünyayı ve ülkemizi saran bu yeni teknolojilerin sosyal yaşama ne ölçüde ve nasıl 

girdiğinden söz etmeliyiz. Bu bölümde öncelikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

dünyada ve ülkemizdeki gelişimine değinilerek yeni medya kavramına vurgu 

yapılmakta, ardından sosyal medya kavramı ayrıntılı olarak ele alınarak sosyal 

medya kullanımına ilişkin çeşitli istatistiklere yer verilmektedir. 

 

1.1. Bilgi Ve ĠletiĢim Teknolojilerindeki Son GeliĢmeler  

Bilgi; “okuma, araştırma, gözlem ve deney sonucunda edinilen ya da 

öğrenilenlerin bütünü”dür2. Diğer bir tanımda bilgi, “verilerin karar alma sürecine 

                                                           
1
 Ebru Özgen (2011), “Halkla İlişkiler ve Yeni Medyanın İşaret Ettiği Sorunlar Üzerine Bir Tartışma”, 

Global Media Journal, Cilt 1, Sayı 2, s.91 
2
 E. Doyle Mc Carthy (2002), Bilgi Kültürü-Yeni Bilgi Sosyolojisi, Çev: F. Yılmaz, Chiviyazıları 

Yayınevi, İstanbul, s. 50 
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destek sunacak bir biçimde anlamlı bir duruma getirilmek üzere analiz edilerek 

işlenmesiyle ulaşılan sonuçlar”dır3. 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgi sürekli üretilebilmekte, iletişim ağları 

içinde taşınabilir, bölünebilir ve paylaşılabilir bir niteliğe bürünmektedir4.  

Bilgi teknolojileri; verilerin kaydedilmesi, saklanması, belirli bir işlem 

sürecinden geçirmek suretiyle bilgiler üretilmesi, üretilen bu bilgilere erişilmesi, 

saklanması, nakledilmesi vb. işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına 

olanak sağlayan teknolojilerdir5. Bu teknolojiler aynı zamanda, bireyler, 

organizasyonlar ve ülkelerarası etkileşimi hızlandıran bilgi tabanlı teknolojilerdir6.  

Bilgisayar teknolojisi, birbirine bağlanan ağlar yoluyla, yeni bir toplumsal 

işleyişin temel dinamiği haline gelerek kullanıcıları tarafından yeni kullanım alanları 

oluşturmaktadır7.  

1450 yılında Johness Gutenberg‟in baskı makinesini icat etmesi ile başlayan 

iletişim teknolojileri gelişimi 1640 yılında ilk kitabın basılması, ardından ilk gazete 

ve ilk derginin basımı ile devam etmiş, 1876 yılında A. Graham Bell‟in telefonun 

temellerini atması, gramafon, mikrofon ve televizyonun icadı ile süregelmiştir8.  

Bilgisayarın icadı ve kullanımının yaygınlaşması bilgi teknolojilerinin gelişimi 

açısından önemli bir milat olmuştur. Bilginin bir araya getirilmesi, depolanması ve 

işlenmesi bilgisayar ile sağlanırken onun dolaşımı, dağıtımı ve paylaşımı internet ile 

hız kazanmıştır9. 

                                                           
3
 Aydın Köksal (1981), BiliĢim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, No: 476, Ankara, s. 

84 
4
 Tülay Bektaş Şeker (2005), “Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Çerçevesinde Bilgiye Erişimin 

Yeni Boyutları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, Konya, s.378 
5
 Kate Benhan, Diana Holmes (1990), Understanding Information Technology, Prentice Hall, 

Second Edition, New York, s.1 
6
 Adem Öğüt (2001), Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s.176 

7
 Göksel Göker, Adem Doğan (2011), “Ağ Toplumunda Örgütlenme: Facebook‟ta Çevrimiçi Tekel 

Eylemi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 25, s.177 
8 

Burçin İspir (2013), Dijital ĠletiĢim Ve Yeni Medya, Ed: Mesude Canan Öztürk, T.C. Anadolu 

Üniversitesi Yayını No: 2956, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1911, 1.Baskı, Eskişehir, s.9-10
 

9 
Fatih Yüksel (2005), “Bilgi Teknolojileri Ve Yerel Yönetimler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve 

Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, Sayı 10, Konya, s.249 
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Bilgi iletişim teknolojilerinin alt yapısını oluşturan internet ise: “yazılı ve 

görsel-işitsel basının özelliklerini taşıyan, fakat buna ek olarak iki yönlü iletişimi 

kolaylaştıran elektronik bir ortamdır”10.  

İnternet‟i: “dünyanın farklı coğrafi mekânlarında bilgisayarların birbirlerine 

bağlanarak oluşturdukları ve milyonlarca kullanıcının aynı anda veya değişik 

zamanlarda kullandığı bir iletişim ağı” olarak tanımlamak da mümkündür11. 

İnternet iletişimi, enformasyonun metin, ses, grafik, video gibi birden çok 

iletişim biçimlerinin bir araya getirilmesiyle yerel, ulusal ve uluslararası erişim 

olanakları içerisinde işleyen ve zaman ile mekân sınırı taşımayan küresel bir iletişim 

biçimidir12. Monolog bir biçimde gerçekleşen iletişim süreci geçirdiği yapısal 

dönüşüm ile birlikte interaktif, çok boyutlu ve karşılıklı bir iletişim süreci haline 

gelmiştir13. 

İnternet, pek çok teknolojiye ilham veren, pek çok teknolojinin içinde 

barındırdığı bir hizmeti tanımlamaktadır14. Birkaç merkezi vericiden, milyonlarca 

alıcıya aynı anda aynı mesajı iletebilmesi nedeni ile radyo, televizyon, gazete, dergi, 

mektup, kısa mesaj gibi bütün diğer iletişim ortamlarını bünyesinde 

barındırmaktadır. 

Günümüzde bir toplumsal buluşma merkezi haline gelen internet aracılığıyla 

insanlar her türlü alışveriş, haberleşme, eğlence, bilgi edinme gibi ihtiyaçlarını 

karşılayabilmenin yanında15, bu ortamlarda artık bilgi üretir konuma da 

gelmişlerdir16. 

 

                                                           
10

 Şeker (2005), a.g.e., s.380 
11

 Cemal Yalçın (2003), “Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla İnternet”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 

27, No:1,  s.77 
12

 Neslihan Yolçu (2011), "12 Eylül Anayasa Referandumunda Siyasal Partilerin İnternet Kullanımı 

ve Kampanya Söylemleri", AJIT-e BiliĢim Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s.11 
13

 Mehmet Emin Babacan, İrfan Haşlak ve İsmail Hira (2011), “Sosyal Medya Ve Arap Baharı”, 

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s.63 
14

 İspir (2013), a.g.e., s.10 
15

 İhsan Karlı (2010), “Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır?”, International 

Conference Of New Media And Ġnteractivity, Bildiri Kitabı, 2010, s.202, 

http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ikarli/bildiri/ikarli18.06.2010_13.45.27bildiri.pdf (09.01.2014) 
16

 Osman Köroğlu (2011), “Yeni Ağ Teknolojileri Bağlamında Yeni İletişim Ortamları ve Bilgi”, 

Ajit-e: The Academic Journal of Information Technologies, Sayı 2, s.11 

http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ikarli/bildiri/ikarli18.06.2010_13.45.27bildiri.pdf
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1.1.1 Ġnternetin Tarihi 

İnternetin temelleri Amerikan Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme 

kolu olan Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri Kurumu'na (DARPA-Defence 

Advanced Research Project Agency) dayanmaktadır. 1969 yılında Amerikan 

Savunma Bakanlığı bilgisayar bilimlerini ve çeşitli askeri araştırma projelerini 

desteklemek için Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı (ARPANET- Advanced 

Research Projects Agency Network) adında Paket Anahtarlamalı Ağ'ı oluşturmaya 

başlamış ve bu ağ, ABD'deki üniversite ve araştırma kuruluşlarının değişik tipteki 

bilgisayarlarını da içererek büyümüş, aynı ağ üzerinde geliştirilen TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol-Aktarım Denetim 

Protokolü/İnternet Protokolü) protokolü, 1983 yılından itibaren ARPANET 

üzerinden kullanılmaya başlanmıştır17.  

İlk internet omurga ağının oluşturulması 1986 yılında NSFNet (National 

Science Foundation – Ulusal Bilim Vakfı) tarafından gerçekleştirilmiştir18. 1989 

yılından sonra halka açık hale gelen internet, 1990'lı yıllardan itibaren büyük bir 

ivme kazanmıştır. 

İnternet üzerindeki bilgi/dosya ve arşivlere kolay ve hızlı erişimin 

sağlanabilmesi amacıyla 1989 yılında CERN‟de (European Laboratory for Particle 

Physics-Avrupa Uygulamalı Fizik Laboratuvarı) başlatılan çalışma, 1991 yılında 

www (World Wide Web) protokolü adı altında kullanılmaya başlanmıştır. World 

Wide Web (kısaca www veya web), birbiriyle bağlantılı, internet üzerinde çalışan ve 

"www" ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servistir.  

İnternet ve web terimleri farklı anlamlara sahiptir. Web sadece internet 

üzerinde çalışan bir servis olup, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim 

Berners-Lee'nin HTML adlı bilgisayar dilini bulup geliştirmesiyle oluşmuştur19.  

1993 yılından bu yana grafiğe dayalı tarayıcıların ortaya çımasıyla birlikte 

hızla gelişimi artan internet 1995 yılında servis sağlayıcı olarak hayatımızdaki yerini 

almıştır20. 
                                                           
17

 “İnternetin Tarihi”, http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/tarihce.php (09.01.2014) 
18

 http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/tarihce.php (30/10/2013) 
19

 “World Wide Web Nedir?”, http://tr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web (10.01.2014) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
http://tr.wikipedia.org/wiki/CERN
http://tr.wikipedia.org/wiki/HTML
http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/tarihce.php
http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/tarihce.php
http://tr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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İnternet‟in Türkiye‟de gelişim sürecine bakılacak olursa; ilk geniş alan ağının, 

1986 yılında tesis edilen EARN (European Academic and Research Network-Avrupa 

Akademik ve Araştırma Ağı)/BITNET (Because It's Time Network-Çünkü ağ 

zamanı) bağlantılı TÜVEKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı) 

olduğu görülmektedir. Bu ağın hat kapasitesinin yetersiz kalması ve teknolojik 

açıdan ihtiyaçlara cevap verememeye başlaması üzerine, 1991 yılı sonlarına doğru 

ODTÜ ve TÜBİTAK, internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın tesis edilmesine 

çalışmışlardır. Bu çerçevede ilk deneysel bağlantı 1992 yılının Ekim ayında X.25 

üzerinden Hollanda'ya yapılmış; PTT'ye 1992 yılında yapılan başvurunun 

sonuçlanmasını takiben, 12 Nisan 1993'de de 64 Kbps kapasiteli kiralık hat ile, 

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, 

ABD'de NSFNet'e TCP/IP protokolü üzerinden Türkiye‟nin ilk internet bağlantısı 

gerçekleştirilmiştir21.  64 kbit/san hızındaki bu hat ODTÜ‟den uzun bir süre ülkenin 

tek çıkışı olmuştur. Daha sonra Ege Üniversitesi (1994), Bilkent (1995), Boğaziçi 

(1995), İTÜ (1996) bağlantıları gerçekleştirilmiştir. 

Türk Telekom‟un 1995 yılında açtığı ihale ile bir şirketler birliği tarafından 

oluşturulan TURNET 1996 Ağustos ayında çalışmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra 

Haziran 1996‟da TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 

(ULAKBİM) adıyla yeni bir merkez kurulmuştur.  

İnternet hem mekândan hem de zamandan bağımsız bir teknoloji olarak 

insanların hayatlarında önemli bir yer teşkil etmektedir22. Günümüzde kablosuz ağ 

teknolojilerinin ve mobil imkânların gelişmesi ile birlikte sadece evimizde sabit bir 

bilgisayar ile değil, bilgisayar olmadan da internet hizmetlerine erişmemiz mümkün 

hale gelmiştir.  

 

1.1.2 Ġnternet Kullanımı Ġle Ġlgili Ġstatistiksel Bilgiler 

Dünya genelinde internet kullanımı günden güne artmaya devam etmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde internet kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir.  
                                                                                                                                                                     
20

 Mahmut Kahraman (2013), Sosyal Medya 101 2.0, MediaCat Kitapları, İstanbul, s.17 
21

 “İnternetin Tarihi”, http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/tarihce.php (09.01.2014) 
22

 İspir (2013), a.g.e., s.11 

http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/tarihce.php
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2012 yılında gelişmiş ülkelerin internet kullanım oranı %73 iken, gelişmekte 

olan ülkelerde bu oran %28‟e ulaşmıştır. Dünya ortalaması ise %39‟dur. Gelişmiş 

ülkelerdeki artış sabit bir seyir izlerken gelişmekte olan ülkelerde artarak devam 

etmektedir. 2002 yılında 6.5 milyar olan dünya nüfusunun %16‟sı internet 

kullanırken, 2010 yılında bu oran %30‟a yükselmiştir23. 

Gelişmekte olan ülkelerin 2014 yılında internet kullanım oranının %32‟e 

yükselmesi beklenirken, gelişmiş ülkelerde bu oranın %78‟lere kadar ulaşacağı 

tahmin edilmektedir (Tablo 1)24. 

 

Tablo-1: Dünya Nüfusunun Ġnternet Kullanımı (2002-2014) 

 2002 2010 2014* 

Dünya Nüfusu 6.5 milyar 6.9 milyar 7.2 milyar 

İnternet Kullanmayanlar % 84 % 70 % 60 

İnternet Kullananlar % 16 % 30 % 40 

Gelişmekte olan ülkeler % 8 % 21 % 32 

Gelişmiş ülkeler % 51 % 67 % 78 

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage, (19.08.2015) 

* tahmini 

 

Dünya genelinde internet kullanım oranındaki artış bakımından 2000-2014 

yılları arasında en önde giden ülkelerin Afrika ve Ortadoğu ülkeleri olduğu 

görülmektedir (Tablo 2). 

 

 

                                                           
23

 Arif Onur Hangişi, “Global İnternet Kullanım İstatistikleri 2013”, 

http://www.arifhangisi.com/global-internet-kullanim-istatistikleri-2013/, (26.04.2014) 
24

 “Measuring the Information Society 2013”, http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf (26.04.2014) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage
http://www.arifhangisi.com/global-internet-kullanim-istatistikleri-2013/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf
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Tablo-2: Dünya Ġnternet Kullanımı ve Nüfus Ġstatistikleri (31/12/2014) 

Ülke 

Nüfus 

2015  

Tahmini  

Ġnternet 

Kullanımı 

(31.12.2000) 

Ġnternet 

Kullanımı 

Son Veriler 

Ġnternet 

Kullanımının 

Nüfusa Oranı 

% 

Büyüme 

(2000-

2012) 

% 

Afrika 
1.158.353.014 4.514.400 318.633.889 27.5 6,958.2 

Asya  
4.032.654.624 114.304.000 1.405.121.036 34.8 1,129.3 

Avrupa 
827.566.464 105.096.093 582.441.059 70.4 454.2 

Ortadoğu 
236.137.235 3.284.800 113.609.510 48.1 3,358.6 

Güney 

Amerika 357.172.209 108.096.800 310.322.257 86.9 187.1 

Latin Amerika 
615.583.127 18.068.919 322.422.164 52.4 1,684.4 

Avustralya 
37.157.120 7.620.480 26.789.942 72.1 251.6 

Toplam  
7.264.623.793 360.985.492 3.079.339.857 42.4 753.0 

Kaynak: http://www.internetworldstats.com/stats.htm, (15.09.2015) 

  

Ülkemizde ise son dönemde sabit ve mobil genişbant internet erişim 

hizmetlerinin yaygınlaşması yolunda önemli mesafe kaydedilmiştir. Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan rapora göre; Türkiye‟de 

2007 yılında 4 milyon 609 bin 85 olan genişbant internet abone sayısı 2012 yılında 

yaklaşık 5 katı bir artışla 20 milyon 5 bin 204‟e yükselmiştir. Mobil genişbant 

internet abone sayısı ise daha dikkat çekici verilere sahiptir. Rapora göre; mobil 

bilgisayardan internet abone sayısı 2011 yılında bir milyon 547 bin 421 iken, 2012 

yılında bu rakam bir milyon 909 bin 530‟a, mobil cepten internet abone sayısı ise 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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2011 yılında 4 milyon 907 bin 380 iken, 2012 yılında 10 milyon 252 bin 370‟e 

yükselmiştir25.  

Bugün Türkiye‟de internet kullanımına yönelik yapılan araştırma sonuçları 

çevrimiçi kitlelerin göz ardı edilemeyecek düzeyde arttığını göstermektedir. 18 

Ağustos 2015 tarihli Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 

sonuçlarına göre; 2015 yılı Nisan ayında 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar 

ve internet kullanım oranları sırasıyla %54,8 ve %55,9‟dur. Bu oranlar 2014 yılında 

sırasıyla %53,5 ve %53,8 idi26. Aynı araştırmaya göre bilgisayar ve internet kullanım 

oranları 2015 yılı Nisan ayında 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %64 ve %65,8 iken, 

kadınlarda %45,6 ve %46,1‟dir.  

Bilgisayar ve internet kullanımı kentsel yerlerde %59 ve %58, kırsal yerlerde 

ise %29,5 ve %28,6‟dır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey-1‟e 

göre bilgisayar ve internet kullanımının en yüksek olduğu bölge %62,1 ve %61,4 ile 

TR1-İstanbul bölgesidir. Bunu %59,8 bilgisayar ve %58,5 internet kullanım oranı ile 

TR5-Batı Anadolu bölgesi takip etmektedir. 

Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 

yaş aralığıdır. Bilgisayar ve internet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha 

yüksektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin İl Bazında Yıllık İstatistik Bülteni, 

http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/yil_istatistikleri/ehsyib.pdf, (09.01.2014) 
26

“Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2013”, 

http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569 (09.01.2014) 

http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/yil_istatistikleri/ehsyib.pdf
http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569
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      ġekil 1. YaĢ Gruplarına Göre Ġnternet EriĢimi Olan Haneler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kaynak: http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569, (10.01.2014) 

 

2013 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2013) 16-74 yaş grubundaki tüm bireyler 

%39,5‟i interneti düzenli olarak (hemen her gün veya haftada en az bir defa) 

kullanmıştır. Aynı dönem ve yaş grubunda internet kullanan bireyler arasında düzenli 

internet kullanım oranı ise %91,6 olup, bu oran kentsel yerlerde %92,6, kırsal 

yerlerde ise %86,7‟dir.  

2013 yılının ilk üç ayında internet kullanan bireylerin ev ve işyeri dışında 

internete kablosuz olarak bağlanmak için %41,1‟i cep telefonu veya akıllı telefon 

kullanırken, %17,1‟i taşınabilir bilgisayar (dizüstü, el bilgisayarı, tablet vb.) 

kullanmıştır.  

Hanelerin 2015 yılı Nisan ayında %96,8‟inde cep telefonu veya akıllı telefon 

bulunurken, sabit telefon bulunma oranı %29,6 olmuştur. Aynı dönemde hanelerin 

%25,2‟sinde masaüstü bilgisayar, %43,2‟sinde taşınabilir bilgisayar ve %20,9‟unda 

internete bağlanabilen TV bulunmaktadır. 

İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2015 yılının ilk üç ayında 

internet kullanan bireylerin %80,9‟u sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj 

gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşırken, bunu %70,2 ile online haber, gazete 

ya da dergi okuma, %66,3 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, %62,1 ile kendi oluşturduğu 
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metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb. içerikleri herhangi bir web sitesine 

paylaşmak üzere yükleme, %59,4 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama takip 

etmektedir. 

İnterneti 2015 yılının ilk üç ayında kullanan bireylerin %74,4‟ü ev ve işyeri 

dışında internete kablosuz olarak bağlanmak için cep telefonu veya akıllı telefon 

kullanırken, %28,9‟u taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.) kullanmıştır. 

Bu oranlar 2014 yılının aynı döneminde sırasıyla %58 ve %28,5 idi. 

2014 yılı Nisan ayı ile 2015 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde 

interneti kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile iletişime 

geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için kullanma oranı %53,2 olmuştur. 

Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2013 Nisan-2014 Mart) %53,3‟tü. Kullanım 

amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %50,5 ile ilk 

sırayı almıştır. 

10. Kalkınma Planına göre, 2012 yılı sonu itibarıyla fiber internet abone sayısı 

645 bini, 2009 yılında sunulmaya başlanan 3G mobil internet hizmeti abone sayısı 

ise 12,2 milyonu aşmıştır. Ayrıca, 10 ve üzeri çalışanı olan işletmeler içerisinde 

internet kullananların oranı % 95 seviyesine yaklaşmıştır27. 

 

Tablo-3: Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Alanında GeliĢmeler ve Hedefler 

 2006 2012 2013 2018 

Genişbant Abone Yoğunluğu (%)¹ 3,8 26,5 45,0 70,0 

Genişbant Erişim Maliyeti/Kişi Başı 

GSYH (%) 

--- 2,0 1,8 1,0 

İnternet Kullanan Bireylerin Oranı (%)
2
 30,1

3
 47,4 50,0 75,0 

Bilgi Teknolojileri Pazarı (Milyar Dolar) 5,1 10,5 11,6 23,0 

Bilgi Teknolojileri İhracatı (Milyar Dolar) 0,1 0,5 0,8 2,0 

e-Ticaret İşlem Hacmi  (Milyar TL)
4
 2,4 30,7 40,0 170,0 

İnternetten Alışveriş Yapanların Oranı  

(%)
5
 

--- 14,3 20,0 70,0 

Kaynak: 2006 ve 2012 yılı verileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TÜİK ve Bankalararası 

Kart Merkezine aittir. 2013 ve 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir. 

(1) Genişbant abone sayısının nüfusa oranı olup,  genişbant abone sayısına mobil genişbant aboneleri 

dâhildir. 

(2) 16-74 yaş aralığında bulunan bireylerin herhangi bir zamanda kullanım oranıdır. 

(3) 2007 yılı verisidir. 

                                                           
27

 10. Kalkınma Planı (2014-2018), http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss476.pdf, 

(25.12.2013) 

http://www.tk.gov.tr/
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss476.pdf
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(4) İnternet üzerinden gerçekleşen kartlı işlemler tutarıdır. 

(5) İnternet kullanan bireylerin son üç ay içinde kişisel kullanım amacıyla internet üzerinden mal veya 

hizmet siparişi verme ya da satın alma oranıdır. 

 

2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden BİT (Bilgi iletişim teknolojileri) 

yatırımları için tahsis edilen ödenek 2013 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 654 milyon TL 

iken, 6 kata yakın bir artış kaydederek 2013 yılı için 3,6 milyar TL‟ye yaklaşmıştır. 

Kamu BİT yatırımlarında 2008 yılı haricinde sürekli bir artış gözlenmektedir. 2012 

yılına kıyasla yüzde 37‟lik bir artışla 2013 yılında kamu BİT yatırımları için 3 milyar 

586 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir28.   

Resmi Gazetede yayımlanan 2014 Yılı Hükümet Programına göre, 2014 

yılında elektronik haberleşme pazarı 18,6 milyar, bilgi teknolojileri pazarı 12 milyar 

ABD Dolarına ulaşacaktır. Elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri pazarının 

toplamda 30,6 milyar ABD Dolarını bulması öngörülmektedir29. 

Türkiye, kişi sayısı olarak internet erişiminde 18 Avrupa ülkesi arasında 6. 

sırada yer almaktadır. İnternet başında geçirilen ortalama zaman bazında ise 

Hollanda ve İngiltere‟den sonra 3.sıradadır. 25 milyona yakın internet kullanıcısı ile 

Türkiye ayda yaklaşık bir güne yakın süreyi internet başında geçirmektedir30.  

Tüm bu veriler ülkemizin bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerlediğini 

göstermektedir. Türkiye‟de internetin bu kadar yoğun bir şekilde kullanılması, 

vatandaşın yeni teknolojiye uyumunu yansıtması açısından önemli bir gösterge 

olmakla birlikte aynı zamanda iyi yönetilmesi gereken bir ortamın varlığını da bize 

bir kez daha göstermektedir. 

Türkiye‟de internet kullanımında hem içerik hem de kullanıcı sayısı 

bakımından olumlu gelişmeler yaşansa da bunlar yeterli görülmemektedir. 

Türkiye‟de yerleşik bireysel ve kurumsal kullanıcıların yaygın, ucuz ve etkin bir 

biçimde birbirleriyle iletişimde bulunması, yurt içi ve yurt dışı bilgi kaynaklarına 

                                                           
28

  Kamu BİT Yatırımları, 2013,   

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Kamu_BIT_Yatirimlari_2013.pdf, (25.12.2013) 
29

 Türkiye Bilişim Derneği 2013 Yılı Değerlendirme Raporu, Ankara, 

http://www.tbd.org.tr/usr_img/temp/2013_TBD_Degerlendirme_Raporu.pdf , (26.04.2014), 
30

 Muhammet Negiz (2013), Bilgi Ekonomisi: Sosyal Medya Analizi, 

http://mnergiz.blogspot.com.tr/2012/03/sosyal-medya-analizi_26.html (30.12.2013), s.22 

http://www.tbd.org.tr/usr_img/temp/2013_TBD_Degerlendirme_Raporu.pdf
http://mnergiz.blogspot.com.tr/2012/03/sosyal-medya-analizi_26.html
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erişmesi amacıyla yüksek kapasiteli ve modern bir internet altyapısı kurulmasına 

gereksinim vardır31. 

 

1.2. Yeni ĠletiĢim Ortamları, Yeni Medya ve Web 2.0 Kavramı 

İngilizce karşılığı „media‟ olarak ifade edilen ve Türkçede „medya‟ olarak 

kullanılan sözcük, “araç”, “orta”, “ortam”, “aracı” anlamlarına gelen „medium‟ 

(Latince medius) sözcüğünün çoğuludur ve çoğunlukla “kitle iletişim araçları” 

kavramı ile birlikte kullanılmaktadır32. 

Medya kavramı, zaman ve mekân içerisinde çok büyük miktarlardaki iletileri 

birbirinden çok farklı yerlerde bulunan alıcı kitlelerine ulaştırabilen araçlar ve 

ortamları tanımlamaktadır33.  

Medya, işlevleri ve konumu itibariyle demokratik rejimlerin gelişmesinde ve 

demokratik bilincin oluşmasında en etkili iletişim araçlarından birisidir34. 

UNESCO‟nun McBride Raporu‟da medyanın demokratik toplumlarda üstlenmesi 

gereken görevler arasında; toplumun habere ve bilgiye demokratik bir şekilde 

ulaşmasını sağlamak, bireyleri toplumsal hayatın bir parçası haline getirmek, 

toplumsal amaçları açıklamak, tartışma ortamı yaratarak bireyi bunun içine çekmek, 

bireylerin eğitim düzeyini artırmak, toplumu bütünleştirmek, kültürel mirası 

korumak ve kişileri eğlendirmek gibi görevler sıralanmıştır35.  

Küreselleşme süreciyle birlikte ekonomik ve siyasal alandaki etkisi artan 

medya toplumu yönlendirmekte, bireylerin sadece bilgilenmelerini ve iyi vakit 

                                                           
31

 İsmail Sevinç (2006), “Bilgi Teknolojileri Kullanımının Kamu Kurumları Üzerindeki Etkileri: 

Kavramsal ve Ampirik Bir Çalışma (Konya Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Konya 
32

 Halil Nalçaoğlu (2008), “Medya Ve Toplum İlişkisini Anlamak Üzerine Bir Çerçeve”, Medya ve 

Toplum, Der. Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 51 
33 

İspir (2013), a.g.e., s.17 
34

 Mesut Yılmaz (2013), “Medya ve Siyaset İlişkilerinin Kamuoyu Üzerindeki Etkileri: KKTC 

Örneği”, Ġnsan ve Toplum Bilimleri AraĢtırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı:2, s.230 
35

 Eylül Aslan, “Sosyal Medyada Demokrasi”, http://callistoblr.blogspot.com.tr/2014/04/sosyal-

medyada-demokrasi.html, (08.10.2014) 

http://callistoblr.blogspot.com.tr/2014/04/sosyal-medyada-demokrasi.html
http://callistoblr.blogspot.com.tr/2014/04/sosyal-medyada-demokrasi.html


16 
 

 
 

geçirmelerini sağlamakla kalmayıp onların, kültürel ve siyasal değerlerini 

geliştirmesini de sağlamaktadır36.  

Medyanın en temel işlevlerinden biri sağlıklı bir siyasal iletişim ortamı 

sağlamaktır. Yöneten–yönetilen ilişkisinde doğru bilgilendirme ve tarafsız 

habercilikle kurulacak iletişim, özgür tartışma ortamının kurulmasına, kamuoyunun 

aydınlanmasına ve serbestçe oluşumuna katkıda bulunacaktır37
. Ancak geleneksel 

medyada hâkim olan tek yönlü iletişim anlayışı nedeniyle kullanıcılar haberlere 

etkileşim sağlayamamakta, medya saydığımız siyasal işlevlerini yerine 

getirememektedir. Çift taraflı etkileşim imkânı sunan yeni medya ortamları ise 

yönetim ve toplum arasında bir köprü işlevi görmektedir.  

İnternet ve sosyal ağlar geleneksel medyadan farklı olarak interaktif bir iletişim 

sağlamakta ve bireylerin fikirlerini paylaşmasını ve başka insanlara duyurmasını, 

tartışmasını, bilgi sahibi olmasını kısaca toplumun demokratikleşmesini 

sağlamaktadır. 

Bugün geleneksel medyanın sadece iletişim ve eğlenmek amacına hizmet eden 

anlayışı yerini yeni bir medya anlayışına bırakmıştır38. 

Geleneksel medya ortamında pasif izleyici, okuyucu, dinleyici konumundaki 

alıcı, yeni medya ortamlarında daha aktif bir konuma geçmiştir39. Çevrimiçi iletişim 

imkânı sunan yeni medya araçları televizyon, radyo ve gazetelerden farklı olarak 

kullanıcılarına sadece mesajı alma değil aynı zamanda gerçek zamanlı olarak yorum 

yapma ve paylaşımda bulunma imkânı sunmaktadır40. 

Teknolojik gelişimin doğal sonucu olarak gelişen ve elektronikleşen iletişim 

araçları, iletişime hız ve kolaylık sağlamış, hızlanan, küreselleşen ve hiç olmadığı 

                                                           
36

 Abdullah Özkan, “Küreselleşme Sürecinde Medya Ve Siyaset: “Medya Gücü”mü, “Gücün 

Medyası”mı?”, 

http://www.tasam.org/trTR/Icerik/777/kuresellesme_surecinde_medya_ve_siyaset_medya_gucumu_g

ucun_medyasimi, (30.03.2014) 
37

 Ahmet Öztürk (2004), “Modern Siyasal Sistemlerde Medyanın İşlev ve Sorunları”, Celal Bayar 

Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Cilt: 11, Sayı:1, s.10 
38

 Filiz Balta Peltekoğlu (2012), “Sosyal Medya Sosyal Değişim”, Sosyal Medya Akademi, Ed.: 

Tolga Kara, Ebru Özgen, Beta Yayınları, İstanbul, s.4 
39 

İspir (2013), a.g.e., s.18 
40

 Azime Telli (2012), „Mısır Devrimi‟nde Sosyal Medyanın Rolü‟, Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 7, s.83
  

http://www.tasam.org/trTR/Icerik/777/kuresellesme_surecinde_medya_ve_siyaset_medya_gucumu_gucun_medyasimi
http://www.tasam.org/trTR/Icerik/777/kuresellesme_surecinde_medya_ve_siyaset_medya_gucumu_gucun_medyasimi
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kadar taşınabilir hale gelen iletişim araçları aynı zamanda kişiler arası iletişimden 

kitlesel iletişime doğru geçişi de mümkün kılmıştır41.  

20. yüzyılda bilişim alanında yaşanan teknolojik değişimlerden iletişim 

kavramı da payını almış ve „yeni‟ olarak ifade edilen iletişim ortamları doğmuştur. 

“Yeni medya” olarak ortaya çıkan kavram internetin etkileşimli iletişim gücünü 

tanımlamakta ve bu güç sosyal medya araçları tarafından kullanılmaktadır42. 

Günümüzde, yeni iletişim ortamları genel adıyla tanımlanan yeni medya 

kavramı, 1970‟li yıllarda, bilgi ve iletişim merkezli araştırmalarda, sosyal, psikolojik, 

ekonomik, politik ve kültürel çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından ortaya 

atılmış bir kavramdır. Bu medyayı yeni kılan teknolojik uygulamalar arasında; CD-

ROM, HTML, akan ortam, sayısal video düzenleme, ağ uygulamaları, DVD video, 

multimedya gibi dijital ortamlar sayılabilir. Multi medya ya da çoklu ortam olarak da 

tanımlanabilecek bu ortamlarda metinler, hareketli görüntüler ve sesli ortamlar bir 

arada yer almaktadır.  

Günümüzde, teknolojideki gelişimden bahsedilirken sadece kullanım değeri 

üzerinden tanımlanan bir araçtan değil, iletişimin yeni ortamlarından 

bahsedilmektedir43. Yani iletişimde yeni olan şey iletişimin kendisinden ziyade, 

gerçekleştiği ortamın değişmiş olmasıdır44. 

Yeni iletişim ortamı: “kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da 

kapsayabilen, kullanıcıların içeriğe ya da uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve 

etkileşim içinde erişebildikleri sistemler” olarak tanımlanmaktadır45.  

                                                           
41

 Sedat Özel (2012), “Yeni Medya”nın Temelleri Üzerine Bir Tartışma”, AJIT-e: Online Academic 

Journal of Information Technology, Cilt: 3, Sayı: 7, s.30 http://www.ajit-

e.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=29 (30.12.2013) 
42

 Erkan Avcı (2012), “Arap Baharında Sosyal Medya Rüzgarı”, (14.01.2014), 

http://www.academia.edu/2112337/Erkan_Avci_-_Arap_Baharinda_Sosyal_Medya_Ruzgari, s.1 
43

 Kadriye Kobak, Serkan Biçer (2008), “Facebook Sosyal Paylaşım Sitesinin Kullanım Nedenleri”, 

ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/105.doc. , s.567 (14.01.2014) 
44

 Sertaçi Öğüt ve N. Emel Dilmen, “Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları”, 

http://www.sertacogut.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Ogut-Dilmen-Sosyalle%C5%9Fmenin-

Yeni-Y%C3%BCz%C3%BC-SosyalPayla%C5%9F%C4%B1m-A%C4%9Flar%C4%B1.pdf, , s.6-7 

(14.01.2014) 
45

 Deniz Yengin (2012), “Sosyal İletişim Aracı olarak Akıllı Telefonların Oluşturduğu Uygulama 

Toplumu Olgusu: WhatsApp Uygulaması”, Sosyal Medya Akademi, Ed.: Tolga Kara, Ebru Özgen, 

Beta Yayınları, 1.Baskı, İstanbul, s.349 

http://www.ajit-e.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=29
http://www.ajit-e.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=29
http://www.academia.edu/2112337/Erkan_Avci_-_Arap_Baharinda_Sosyal_Medya_Ruzgari
http://www.sertacogut.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Ogut-Dilmen-Sosyalle%C5%9Fmenin-Yeni-Y%C3%BCz%C3%BC-Sosyal
http://www.sertacogut.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Ogut-Dilmen-Sosyalle%C5%9Fmenin-Yeni-Y%C3%BCz%C3%BC-Sosyal
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Mattelart‟ın ifadesinde de yer bulduğu gibi yeni iletişim ortamı, “bilginin yeni 

pusulaları” olarak nitelendirilebilir46.  

Yeni iletişim ortamları, sözlü, yazılı, görsel, işitsel iletişim araçlarını 

kapsamakta, e-posta, haber grupları, video konferanslar, web siteleri, arama 

motorları, bloglar, TSS, SMS, MMS gibi yeni iletişim sistemleri günümüzde cep 

telefonları, dizüstü bilgisayar ve tablet cihazlarda kullanıma sunulmaktadır47. 

Günümüzde videotext, teletext, kablolu televizyon, elektronik mektup, iletişim 

uyduları, çoklu ortam ve internet sistemleri vb. gibi yeni iletişim teknolojileri, 

alışılmış radyo ve televizyon yayınlarının güçlerini aşan boyutlara ulaşmıştır. 

Günümüzde gelinen noktada artık televizyonun renkli mi renksiz mi olduğunu değil, 

ekranların dokunmatik olup olmadığına göre tercih yapılır hale gelinmiş, çoklu 

paylaşım ve etkileşim ortamının sağlanması ile eski medya araçlarına nazaran yeni 

medya ortamları daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır48. 

Aristo‟nun konuşan, dinleyen ve konuşulan söz olmak üzere üç öğeden oluşan 

iletişim yapısı yeni iletişim modelleri ile değişime uğramıştır. Yeni iletişim ortamları 

arasında yer alan sosyal paylaşım ağları ile kaynak ve hedef arasındaki belirgin 

ayrım kalkmış, kullanıcılar hem kaynak hem de alıcı olarak etkileşim içerisine 

girebilme imkânına kavuşmuştur49. 

Yeni medya, kültürlerin etkileşimine ve değişimine, küreselleşme süreçlerinin 

hızlanmasına ve yaygınlaşmasına neden olmuş, sebepleri ve etkileriyle birlikte yeni 

bir dönemi başlatmıştır50. Bu yeni iletişim ortamlarının oluşmasında metalaşma 

sayısallaşma, yakınsama ticarileşme, ağ yapılanması sürükleyici etmenler olarak 

görülmektedir51. 

                                                           
46

 A. Mattelart (2004), Bilgi Toplumunun Tarihi, Çev.: Halime Yücel Altınel, İletişim Yayınları, 

İstanbul, s.12 
47

 Özel (2012), a.g.e., s.37 
48  

Göker ve Doğan (2011), a.g.e.
, s.180 

49 
Özgen (2011), a.g.e., s.82 

50
 A.g.e., s.89 

51
 Özel (2012), a.g.e., s.31 
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Enzensberger‟e göre, yeni medya teknolojileri yapıları gereği eşitlikçidir, bu 

nedenle de bilgiye herkes eşit olarak ulaşabilmektedir52.  

Yeni medya kavramını doğru anlayabilmek için öncelikle Web 2.0 

teknolojisinden bahsetmek gerekir. Zira Web 2.0 döneminden sonra medya mekan ve 

zamandan bağımsız bir iletişim aracı haline gelmiştir53. 

 

  ġekil 2. Web‟in GeliĢimi 

   Kaynak: Radar Networks & Nova Spivack, 2007 , www.radarnetworks.com, (10.04.2014)  

 

2004 yılında düzenlenen bir konferansta internetin geleceği tartışılırken Tim 

O‟Reilly tarafından ortaya atılan Web 2.0 kavramı, internette kullanıcıların aktif hale 

geldiği, Web'in kişiselleştirilebildiği ölçüde değer kazandığı, tasarımdan çok içeriğe 

önem verilen yeni nesil web dönemini tarif etmektedir54.  

                                                           
52

 Hans Magnus Enzensberger, “Bir Kitle İletişimi Teorisinin Oluşturucu Öğeleri”, çev. Ünsal Oskay, 

Birikim Dergisi, 58-59, ss.7-37   
53

 Kahraman, a.g.e., s.20 
54

 İbrahim Altunbaş (2013), “Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye Giderken: Sosyal Medya 

ve İnternet”, http://minervadergi.blogspot.com.tr/2013/06/temsili-demokrasiden-katlmc-

demokrasiye.html#more (30.12.203) 

http://www.radarnetworks.com/
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Tim O‟Reilly‟e göre Web 2.0: “Bilgisayar endüstrisinde internetin bir düzlem 

olarak ilerlemesiyle bir işletme devrimi ve bu düzlemin kurallarını başarı için 

anlamaya çalışmaktır”55. 

 „Web 2.0‟ olarak adlandırılan bu yeni web akımı tek taraflı içerik paylaşma 

dönemini simgeleyen “web 1.0.” teknolojisinden farklı olarak kullanıcılarına daha 

aktif olma imkanı sunmakta ve katılımcı, interaktif ve çift yönlü paylaşımı mümkün 

kılmaktadır.  

Web 2.0, internet kullanıcılarının, internette belirli kaynaklardan eriştiği 

içerikleri sadece takip ettiği süreçten, kullanıcıların kendi içeriklerini ürettiği ve 

bunları başkalarıyla paylaştığı bir sürece geçişi anlatmak için kullanılmaktadır56. 

İkinci nesil internet olarak adlandıran Web 2.0 internet anlayışı internetten 

beklentileri değişik bir platforma yönlendirmiştir. Eski, statik web siteleri artık 

kullanıcıları tatmin etmez hale gelmiştir. Daha etkileşimli siteler ve sistemler 

kullanıcının ilgisini çekmeye başlamıştır57. 

Civelek Web 2.0.‟ı “Kullanıcıların içerik sağlayıcıya dönüşmesi kollektif 

bilincin oluşturulması ve demokrasi kültürü açısından çok önemli bir gelişme…” 

olarak tarif ederken diğer tanımlamalarını da aşağıdaki şekilde listelemiştir:58 

- İnternette statik yayıncılıktan katılım mimarisine geçiş.  

- Web‟i küresel beyne dönüştürme süreci.  

- Ziyaretçilerin siteye katılımını sağlamak.  

- Ziyaretçilerle işbirliği yapmak.  

- Kullanıcıların aynı zamanda içerik sağlayıcıya dönüşmesi.  

- Web içeriğini geliştiren kollektif gücün keşfi.  

- Web‟in reklam verenlerin kontrolünden tüketicilerin kontrolüne geçişi.  
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Web 2.0 kavramı, toplumsal iletişim sitelerini, wiki‟leri, iletişim araçlarını, 

yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak ürettikleri sistemi 

tanımlamaktadır. Web 2.0 teknolojisinin klasik örneği, kullanıcıların etkileşimli 

oldukları ve içeriği kendileri tarafından oluşturulan sosyal ağlar arasında yer alan 

çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia‟dır59. BitTorent gibi paylaşım siteleri ve Ekşi 

Sözlük gibi kullanıcıların giriş yaptığı siteler, Facebook, Youtube, Flickr, Blogger 

gibi sosyal ağ siteleri ve Blog adı verilen internet günceleri diğer örnekler arasında 

sayılabilir.  

Web 2.0 kavramı iki unsurdan oluşmaktadır. Birincisi sosyal medyanın ortaya 

çıkması, gelişmesi ve yaygınlık kazanması; ikincisi ise sağlayıcılarla kullanıcılar 

arasında kontrol paylaşımındaki değişimdir60. 

Kısacası Web 2.0 bir konsepttir. Bu konsept üzerine uygulamalar oluşturulmuş, 

uygulamalar oluşturuldukça konsept genişlemiş ve yenilenmiştir. Web 2.0 bilginin 

anlık olarak internete aktarılmasını hedeflediğinden web servisinin güncel olması 

anlık, doğru veriye ulaşılması açısından önemlidir. 

Web 2.0‟ın ilerleyen yıllarda yerini Web 3.0‟a bırakacağı öngörülmektedir. 

Web 3.0‟ın sloganı ise semantik internettir61. Semantik internet ise, web içeriklerinin 

sadece doğal dillerde değil, aynı zamanda ilgili yazılımlar tarafından anlaşılabilir, 

yorumlanabilir ve kullanılabilir bir biçimde ifade edilebileceği, böylece bu 

yazılımların veriyi kolayca bulmasını, paylaşmasını ve bilgiyi birleştirmesini 

sağlamayı amaçlayan, gelişen bir internet eklentisidir62. Örneğin “kırmızı renkli 2005 

model araba” isteğine karşın web uygulamaları tam olarak bunu anlayarak 

kullanıcıya kırmızı renkte 2005 model bütün arabaları sunacaklardır. Günümüzde 

etiketler ile yapılan işlemler buna benzetilebilir63. 
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1.3. Sosyal Medya Kavramı  

Sosyal medya kavramına ilişkin literatürde çok sayıda tanım mevcuttur. Tüm 

bu tanımların ortak noktası ve sosyal medyayı diğer iletişim ortamlarından ayıran 

yönü sosyal medyanın “çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımı” imkânı sunmasıdır.  

Sosyal medya, her çeşit bilginin sosyal ağ siteleri ve hizmetleri kullanılarak 

web ortamında paylaşılmasıdır64. 

Sosyal medya genel olarak kullanıcı tabanlı ve kullanıcıya özel sayfaların 

oluşturulabildiği platformlardır. Oluşturulan bu sayfalara “profil” adı verilmekte ve 

bu profiller vasıtası ile diğer kullanıcılarla iletişim ve etkileşim sağlanmaktadır65. 

Bruns ve Bahnisch‟e göre sosyal medya, “Web 2.0 teknolojisi üzerine kurulan, 

daha derin, sosyal etkileşimi, topluluk oluşumunu ve işbirliği projelerini 

gerçekleştirmeyi sağlayan web siteleri”dir66. 

Lon Safko‟ya göre sosyal medya, çevrimiçi olarak bir araya gelen, bilgi ve 

fikirlerini bu yolla paylaşan insan toplulukları ve bunların faaliyetleri ile 

davranışlarını ifade etmektedir67
. 

Weinverg‟e göre sosyal medya, “bilginin, farklı bakışların/düşüncelerin ve 

deneyimlerin kamu oluşumlu web sitelerince paylaşımına olanak sağlayan ve internet 

dünyasını hızla hayatımıza yerleştiren bir uygulama alanıdır”68. 

Sosyal medya hakkındaki bir diğer tanım Andreas M. Kaplan ve Michael 

Haenlein tarafından yapılmıştır. Kaplan ve Haenlein‟in 2010 yılında yaptığı tespite 

göre sosyal medya; “Web 2.0 üzerindeki teknolojik ve ideolojik içeriklerin kullanıcı 
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merkezli bir şekilde üretildiği ve geliştirildiği internet tabanlı uygulamalar 

bütünüdür”69. 

İnternet ve halkla ilişkilerin sunduğu imkânları bir araya getiren sosyal medya 

„haber, içerik ve bilgiyi paylaşma, okuma ve keşfetme alışkanlıklarının 

değişmesidir‟70. Bu bakımdan internetin günümüzde halkla ilişkileri yeniden halkla 

ilişkilendirdiği söylenmektedir71. 

Çok geniş bir kavram olan sosyal medyanın farklı alanlara göre tanımları ise 

aşağıdaki şekilde yapılmaktadır72: 

 ĠletiĢim yöntemi olarak: Mobil/Web tabanlı ve birbirleriyle etkileşimli 

platformlar kullanılarak sürdürülen sürekli bir iletişim yöntemidir. 

 YaĢam alanı olarak: İnsanların birbirleriyle etkileşimli iletişimlerini 

sürdürdükleri çevrimiçi platform ve araçların yarattığı evren. 

 Araç olarak: Günümüzün en etkili pazarlama kanallarından biri.  

 Yayın platformu olarak: Çok çeşitli bir yayın platformu. 

 Sektör olarak: İçinde sosyal medya uzmanlığı, sosyal medya ajanları ve 

teknoloji şirketleri, stratejistler vs. gibi iş kollarını barındıran başlı başına bir 

sektör. 

Sosyal medya; bireylerin içerik, profil, fikir, bakış açısı, ve algı biçimlerini 

paylaşmak için kullandıkları çevrimiçi araçlardır ki bu araçlar (podcastler

, 

mikrobloglar, ağlar, topluluklar, wikiler ve bookmarklar) etkileşim ve sohbeti 

kolaylaştırmaktadır73.  

Sosyal paylaşım ağları bireylere istedikleri görüş, düşünce ve yorumları 

aktarma, yükledikleri fotoğraf, video ve ses dosyalarını paylaşma imkânı 
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sunmaktadır74. Sosyal medya platformları vasıtasıyla insanlar, ilgi alanları, ortak 

zevkler, hayaller, korkular veya çıkarları çevresinde bir araya gelerek sosyal gruplar 

oluşturur, birbirlerine yardım eder, yardım alır, birbirlerinin sorularına cevap verir ve 

kendi sorularını sorma imkânı elde ederler 75. Bu bakımdan sosyal medya informal 

eğitim yollarından da bir tanesidir.  

 

1.3.1. Sosyal Medyanın Tarihçesi 

İnternetin kapsamını genişletmesi ve her yaştan insanın bu teknoloji ile 

ilgilenmeye başlaması etkileşimli ortamlar olan sosyal paylaşım ağlarının ortaya 

çıkmasını sağlamıştır76. 

Varlığını 2000‟li yıllardan sonra hissetmeye başladığımız sosyal medyanın 

geçmişi 1978 yılında iki arkadaşın BBS isimli bir yazılımı geliştirmelerine kadar 

dayanmaktadır. 1997 yılında SixDegress ile kullanıcı profilleri oluşturmak, diğer 

kullanıcılarla arkadaş olmak amacıyla açılmış ve 2011 yılında kapatılmıştır. MIRC 

adı verilen ve takma isimlerle sohbet ederek başlayan internette sohbet macerası, 

1999 yılında Messenger ile devam etmiş ve sosyal iletişimin ortamı sürekli 

değişmiştir. Skype ve ardından Yonja.com adı verilen soysal paylaşım siteleri 

eskisine göre kendini yenileyerek gelmiş ve zamanla sadece bir eğlence kaynağı 

olmakla sınırlı kaldıkları için yerlerini bir sonraki sosyal ağa bırakmışlardır77. 2002 

yılında Friendster, 2003 yılında MySpace ve LinkedIn, 2004 yılında Facebook, 2005 

yılında YouTube, 2011 yılında Spling kurulmuştur.  

2004 yılında yeni bir paylaşım ağı olarak Flickr faaliyete geçmiş ve 

diğerlerinden farklı olarak resim ve fotoğraf gibi materyalleri de paylaşıma 

sunmuştur. Flickr fotoğrafların postalanmasını, etiketlenmesini ve fotoğraflara yorum 

yapılmasını destekleyen bir ağdır. Bazen dakikada 2000, ayda 2.8 milyon fotoğraf 

yüklenen site web 2.0‟ın en önemli örnekleri arasındadır. Siteye yüklenen fotoğraflar 
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Creative Commons lisansı ile korunmaktadır. YouTube gibi API hizmeti sağlayan 

servis LAMP hizmet paketi üzerine kuruludur. 3 milyona yaklaşan kullanıcı 

potansiyeli ile web‟in önemli siteleri arasındadır78. 

2004 yılında faaliyete geçen ve günümüzde sosyal medya dendiği zaman akla 

ilk gelen sitelerden birisi de Facebook‟tur. Mark Zuckerberg tarafından yayına giren 

site günümüzde halen vazgeçilmez bir sosyal paylaşım ağı olarak listelerde ilk 

sıradaki yerini korumaktadır.   

Facebook, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi 

yapmasını amaçlayan bir sosyal web sitesidir. Facebook “ağlardaki kişilerin 

fotoğraflar, mesajlar, profiller, arkadaş grupları, elektronik postalar ve “duvar” adı 

verilen ziyaretçi girişleri aracılığıyla iletişimine imkân sunan bir web 

platformudur”79. 

Sosyal medya tarihinde başka bir dönüm noktasını 2005 yılı Şubat ayında 

kurulan YouTube oluşturmaktadır. Video paylaşımı ve izlenmesi hizmeti veren site 

Adobe Flash teknolojisini kullanmaktadır. YouTube Web 2.0 düşüncesinin 

gelişmesinde çok faydalı bir örnek oluşturmasının yanı sıra, sistemde kullanılan 

programlama desteği, logosu ve paylaşım mantığı ile çok önemli bir internet 

ürünüdür. YouTube, geliştiriciler için API (Application Programming Interface-

Yazılım programlama arayüzü) hizmeti de sunmaktadır80.  

PayPal şirketinin eski çalışanları tarafından kurulmuş bir video barındırma 

sitesi olan YouTube, finansal gelirini sitesinde videolara eşlik eden reklamlar 

aracılığıyla elde etmektedir. Video paylaşım ağı olarak sosyal medya siteleri arasında 

halen en çok izlenen siteler arasında yer almaktadır.  

Twitter ise 2004 yılında bir grup aktivist tarafından siyasi bir takım kararları 

protesto etmek amacıyla cep telefonlarına kısa mesajla geniş kitlelere fikirlerini 

ulaştırma amacıyla başlatılan ve TXTmob olarak adlandırılan araçtan esinlenerek 

ortaya çıkan bir web sitesi olarak 2006 yılında yazılım mühendisi Jack Dorsay 
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tarafından kurulmuştur81. 140 karakterlik kapasitesi ve sayfalarca yazılabilecek 

sözleri içinde barındıran bir etkiye sahip olması ile hayatımızdaki yerini koruyan bir 

mikro blog sitesidir. Kullanıcılar Twitter‟da çok sayıda gazeteci ve blog sahibine 

doğrudan ulaşabilmekte ve insanların konuştukları konuları takip ederek gündemi 

yakalamaktadır. 

LinkedIn ise, 2003 yılında Reid Hoffman tarafından geliştirilen ve yalnızca iş 

odaklı olarak faaliyet gösteren bir sosyal ağdır. 200‟dan fazla ülkede 150‟den fazla 

endüstri alanında kullanıcılara hizmet vermektedir82. 

Kullanıcıların tamamen profesyonel amaçlarla bir ilişki ağı kurduğu LinkedIn; 

tamamıyla sektörel ve profesyonel araştırma ve bilgilerin paylaşıldığı, akademik 

makalelerin bulunduğu, iş hayatına yönelik dijital bir mecradır. Etkin ve doğru 

kullanıldığı takdirde iş olanaklarının arttırılmasına ve çalışılan alan ile ilgili güncel 

haberlere ve bilgilere ulaşabilme imkânı sağlamaktadır83. 

LinkedIn içinde bireysel kullanıcılar olduğu gibi, pek çok kurum ve şirket de 

bulunmaktadır. Bu kurumlar LinkedIn içinde aktif paylaşımlarda bulunarak iş 

dünyasında bilinirliklerini arttırmaya çalışabildikleri gibi, işe alım süreçlerinde doğru 

kişiye ulaşmak amacıyla da paylaşım yapabilmektedirler. Benzer şekilde bireysel 

kullanıcılar da kendi kişisel özgeçmişlerini ve yeteneklerini profillerinde paylaşarak 

iş dünyasında bulunmak istedikleri sektörleri ve kurumları hedef alabilmektedirler. 
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ġekil 3. Sosyal Ağların Tarihçesi  

 

Kaynak: http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-medya-tarihcesi/ (15.09.2015) 
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1.3.2. Sosyal Medya Araçları 

Yeni medya, internetin etkileşimli iletişim gücünü tanımlayan soyut bir kavram 

olmakla birlikte, bu gücü kullanan araçlar, sosyal medya araçları olarak 

adlandırılmaktadır84. Bu araçlar kullanıcılarına paylaşım hizmeti sunarak kullanıcıları 

arasında etkileşimli iletişim sağlamaktadır. 

Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar, anlık mesajlaşma programları, sohbet 

siteleri, forumlar gibi kullanıcılara aradıkları ve ilgilendikleri içeriklere ulaşma 

imkânı sunan araçlardır. Sayıları artırılabilecek olan bu araçlar arasından öne 

çıkanları aşağıda sıralanmıştır.  

Blog: Yazı bazlı güncelleme ile devamlı güncel haber ve içerik barındıran mini 

web siteleridir85. “Web” ve “log” kelimelerinin birleşmesinden oluşan ve web 

günlüğünü ifade eden weblog kavramı zamanla blog olarak adlandırılır hale 

gelmiştir86. 

Kelime anlamı olarak “web günlüğü” kavramının karşılığı olan bloglar, bir 

veya daha fazla kişi tarafından bir ihtiyaca dönük olarak hazırlanmaktadır. Blog‟ların 

en önemli özellikleri, güncel, samimi ve değerli içerikler sunabilmesidir. Haber ve 

duyurulardan yorum yazılarına, beğenilen sitelerin tanıtımından topluluk fikirlerini 

paylaştıkları bir ortam olma özellikleri ile bloglar esnek bir içerik kullanım imkânı 

sunmaktadır87. 

Blogların ortaya çıkış sebepleri arasında; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

ilerlemeler, internet kullanımının yaygınlaşması, müşterilerin bilinçlenmesi ve daha 

fazla söz sahibi olmak istemeleri gibi unsurlar sayılabilir88. Blog tutmak için bilgi 

paylaşım ihtiyacı, ilgi duyulan konuların paylaşım ihtiyacı, çevrimiçi pazarlama ve 

gelir elde etme isteği gibi nedenler sayılabilir. Farklı kurulum nedenleri kişisel, 
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temasal ve kurumsal olmak üzere farklı türlerdeki blogların varlığını da 

açıklamaktadır. 

Dünyada ve ülkemizde oldukça fazla takip edilen ve okurlarının görüşlerini 

etkileyebilen on binlerce blog yazarı bulunmaktadır. Bloglar vasıtasıyla kişi 

yazdıkları üzerine yapılan yorumlar ile deneyimini artırabilmekte ya da farklı 

konularda kendi fikirlerini geliştirme şansı yakalayabilmektedir. Bloglar kullanım 

alanları açısından alt kategorilere ayrılmaktadır: kişisel bloglar, topluluk blogları, 

gazetecilik blogları ve kurumsal bloglar bunlardan bazılarıdır89. 

Mikro Blog: Anlık ve kısa içerikler ile başkalarıyla içerik paylaşılmasını 

sağlayan bloglara „mikro blog‟ adı verilmektedir. Her bir blog yazısı 140 karakter ile 

sınırlı olan Twitter, Mikro blog servislerinden en çok tanınanıdır. İnsanların anlık 

olarak ne yaptıklarını başkalarıyla paylaşmalarını sağlayan mikro bloglar, özellikle 

profesyoneller tarafından bilgi ve haber paylaşımı amacıyla kullanılmaktadır.  

Mikro Bloglar dünyanın herhangi bir yerinde olan bir gelişmeyi en hızlı 

duyuran platformlar olarak öne çıkmaktadır. Bir iki cümleyle sınırlı içerik ile 

güncellenebilmeleri, cep telefonu ve iPhone gibi mobil araçlar ile kolayca 

kullanılabilmeleri, içeriğin hızlı bir şekilde yayılmasına olanak sağlayarak 

kullanımlarının yaygınlaşmasına neden olmuştur.   

Sosyal Ġmleme Siteleri: İnternet kullanıcılarının beğendikleri internet sitelerini 

ve internet sayfalarını başkalarıyla paylaşmasına olanak sağlayan sitelerdir. 

Kullanıcılarına favori sitelerini saklama, organize etme ve paylaşma hizmeti sunan 

servisler olarak bilinen sosyal imleme siteleri, markaların çevrimiçi etkilerinin 

ölçümlenmesi için iyi bir kriter olarak da kabul edilmektedir90. İnternet kullanıcıları 

bu sitelerde paylaşılan içerikleri oylayarak ve yorumlayarak takip edebilmekte ve bu 

sayede internette yer alan milyonlarca içerik arasından insanların ilgisini çekebilecek 

yazılar, resimler ve videoların ön plana çıkmasını sağlamaktadır. 

Wiki‟ler: Sayfalarının kullanıcıların kendileri tarafından oluşturulduğu ve bir 

kullanıcının diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan sayfaları istediği şekilde 
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değiştirebildiği web sitesidir91. Hawai dilinde “çabuk” anlamına gelen Wiki kelimesi, 

İngilizce “What I know is-Bildiğim kadarıyla” olarak Türkçe‟ye çevrilmekte ve 

Wiki‟ler kişilerin o konu hakkında bildiklerini internet üzerinde yazmasına, herkesin 

üzerinde istediği gibi düzenlemeler yapmasına ve hızlı grup oluşumlarına izin 

vermektedir92. 

Kısacası Wiki, herhangi bir kişi tarafından doğrudan yazılabilen bilgi sayfaları 

topluluğudur. En bilinen örneğini bir anlamda ansiklopedi hizmeti sunan Wikipedia 

oluşturmaktadır. Wikipedia 262 dil ve 12 milyonun üzerinde başlığa sahip bir bilgi 

kaynağıdır93.  

Podcast'ler: Düzenli bir frekansla yayımlanan ve üyelik sistemine dayanan ses 

temelli programlardır. Özellikle video özelliğini destekleyen iPod gibi cihazların 

çoğalması, görüntülü podcasting'in de gelişmesini sağlamaktadır.  

Podcasting, çoğunlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo 

programları, videolar vs.) internet üzerinden -genellikle feed (besleme) yoluyla- 

bilgisayar ve taşınabilir cihazlara (cep telefonu, tablet vs.) indirilebilecek şekilde 

yayınlanmasıdır. Bu şekilde indirilmiş dosyalara „podcast‟ denir. Podcast sözcüğü 

2000'li yıllarda "iPod" sözcüğündeki pod (küçük kapsül) ve "broadcast" (yayın) 

sözcüklerinden oluşturulmuştur. Podcastlar ilk defa iPod için geliştirilmiş olmakla 

birlikte podcast tabiri günümüzde sadece iPod için kullanılmamaktadır94.  

Podcastların eğlence amaçlı kullanımı dışında eğitim amaçlı ve iş amaçlı 

kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Örneğin öğrencilerin çeşitli dersleri podcast olarak 

takip etmesi ya da iş dünyasında çeşitli verilerin podcastlar sayesinde takibi 

mümkündür.  

Ġçerik PaylaĢım Siteleri (Sosyal Ağlar): Web 2.0 teknolojisinin ortaya 

çıkmasıyla birlikte Web 1.0 teknolojisinin arkadaşlık siteleri, IRC sohbet odaları ve 

forumları yeni paylaşım anlayışı çerçevesinde yerini yeni ağlara bırakmıştır. 2004 

yılında açılan Flickr, akıllı telefonlarla da hizmet sunan İnstagram, ayrıca MySpace, 
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Facebook ve Linkedin gibi web siteleri kullanıcılarının bir profil sayfası oluşturarak 

bu sayfalarda kendilerinin belirleyeceği kişilerle, istedikleri gibi iletişime 

geçmelerine izin vermektedir.  

İnternet kullanıcılarının birbirleriyle tanışması, irtibata geçmesi, içerik 

paylaşımında bulunması, tartışma ortamı oluşturması ve ortak ilgi alanlarındaki 

kişilerin bir araya gelebileceği gruplar kurması amacıyla oluşturulan internet siteleri 

sosyal ağlar olarak tanımlanabilir95. 

Türkiye İnternet Konferansı Sosyal Ağlar Konuşmasında Ercüment 

Büyükşener, sosyal ağları kurulmuş olan sosyal ağdaki üyelik şekli, üyelerine verdiği 

hizmetler, eklentiler ve markanın duruşu gibi kriterlere göre beş ayrı kategoride 

sıralamıştır96. 

 

ġekil 4. Sosyal Ağ Kategorileri  
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 Şekil 4‟te de görüleceği üzere sosyal ağlar kullanım amaçlarına göre çeşitlilik 

göstermektedir. Myspace, Skyrock, Facebook gibi siteler sosyal çevre odaklı siteler 

iken, Linkedin, Xıng gibi siteler kariyer ve iş geliştirme amacına hizmet etmektedir.  

 

1.3.3. Sosyal Medya ve Geleneksel Medya Arasındaki Farklar 

Sosyal medya güncel paylaşımların gerçekleştiği bir platformdur ve genel 

olarak aşağıdaki özellikleri ile geleneksel medyadan ayrılmaktadır:97 

 Katılım: Sosyal medyanın katılımcıları vardır. Sürekli paylaşım halinde olan 

insanlar geri bildirim ile aralarında bir topluluk oluşturmaktadır. Oysa 

geleneksel medyada kullanıcılar sadece izleyici konumundadırlar. Geri 

bildirimde bulunamazlar.  

 Açıklık: Sosyal medya katılımcıların sürekli etkileşim halinde olmasına 

imkân sağlayan açıklık özelliğine sahiptir. Bu ortamda katılımcılar 

yorumlama, bilgi paylaşımı ve oylama gibi aktiviteler ile özgürdürler. 

Geleneksel medyada ise bu gibi imkânlar bulunmamaktadır.  

 Çift Taraflı ĠletiĢim: Geleneksel medyada içerik aktarımı da denilen tek 

taraflı iletişim söz konusu iken sosyal medyada iletişim çok taraflıdır. Çift 

yönlü olarak gerçekleştirilen iletişimde içerik tüketicisi olan kullanıcılar aynı 

zamanda tüketecekleri içeriği de kendileri üretmektedir. Geleneksel medyada 

haber üretimi, çoğunlukla uzmanlaşma ve eğitim gerektirmektedir. Sosyal 

medya için bu geçerli değildir, yani herkes sosyal medyada içerik 

üretebilmektedir. 

 Topluluk OluĢturma Ġmkânı: Sosyal medya topluluk oluşturmaya oldukça 

müsait bir ortam sunmaktadır. Geleneksel medya araçları kendi okurlarını 

oluştururken, sosyal medyada aynı düşünce ve görüşü paylaşan insanlar 

medyada bir topluluk oluşturmakta ve medyayı bu anlamda bir araç olarak 

kullanmaktadır. 

 Ucuz ve Hızlı EriĢilebilirlik: Sosyal medya geleneksel medyaya kıyasla 

erişilebilirliği daha kolay ve ucuz bir medya aracıdır. Hem geleneksel medya 
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hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye erişebilmesine 

olanak tanımaktadır. Ancak sosyal medya araçları genel olarak herkes 

tarafından az veya sıfır maliyetle kullanılabilirlik özelliğine sahiptir. 

 Anlık ve Güncellik: Geleneksel medyada üretilen bir içerik artık 

değiştirilemez iken; sosyal medyada üretilen içerikler örneğin yorumlar 

anında değiştirilebilir, silinebilir bir özelliktedir98. 

 Sosyal ağ sitelerini diğer iletişim araçlarından farklı kılan bir diğer yönü de, 

bu ağlar yoluyla bireylerin yabancıları tanımalarına izin vermesinden ziyade, 

kullanıcıların sosyal ağlarda kendilerini açık bir şekilde ifade etmeleri ve 

görünür kılmaları yoluyla kendilerinin tanınmalarına ve görüşlerini 

sunmalarına imkân vermesidir99. 

 

1.3.4. Sosyal Medya Kullanımı Ġle Ġlgili Ġstatistikler 

İletişim ortamları ile toplumların sosyal dinamiklerinin iç içe geçtiği 

günümüzde sosyal veya siyasal toplulukların oluşturduğu kültürün analizi ancak bu 

iletişim ortamlarının analizi ile mümkündür100. 

Sosyal medya kullanımı ülkelerin gelişmişlik düzeyine, iletişim teknolojilerine 

yapılan yatırımlara, siyasi kültürün değişkenliğine, seçmen davranışlarına, siyasi 

parti liderlerinin kişisel özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir101. 

Ülkeler arasında en fazla kullanıcı bulan site sıralaması farklılık 

göstermektedir. Örneğin Brezilya‟da Orkut en fazla ziyaret edilen site iken, 

Japonya‟da Twitter ilk sırada yer almaktadır102. 

                                                           
98

 Ali Korkmaz (2013), “Arap Baharı Sürecinde İnternet ve Sosyal Medyanın Rolü”, International 

Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC), s.2151, 

http://www.academia.edu/3464365/Arap_Bahari_Surecinde_Internet_ve_Sosyal_Medyanin_Rolu 

(30.12.2013) 
99

 D. Boyd,, Ellison, N. (2007), “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, Journal 

of computer-Mediated Communication, Cilt:13, Sayı:1, s.210, 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html, (30.01.2014) 
100

 Varnalı (2012), a.g.e., s.21 
101

 Mehmet Gökhan Genel (2012), “Siyasal İletişim Kampanyalarında Sosyal Medyanın Kullanımı 

(12 Haziran 2011 Seçimleri “twitter” Örneği”, The Turkish Online Journal of Design, Art and 

Communication-TOJDAC, Cilt 4, Sayı 2, s.30 

http://www.academia.edu/3464365/Arap_Bahari_Surecinde_Internet_ve_Sosyal_Medyanin_Rolu
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html


34 
 

 
 

Dünya üzerinde 2.5 milyar insan internet kullanırken bu kullanıcıların 1.8 

milyarının sosyal medya ağlarında hesabı bulunmaktadır. Kıtalar arası olarak internet 

kullanımında Kuzey Amerika % 81‟lik bir oranla başı çekmektedir. İnternet 

kullanımının en az yaygın olduğu bölge ise %12‟lik kullanım ile Güney Asya‟dır. 

İngiltere, %87‟lik bir oranla, internetin en yaygın kullanıldığı ülke olarak lider 

konumdadır. İngiltere‟yi Kanada (%86), Almanya (%84), Güney Kore (%84) ve 

Fransa (%83) izlemektedir. Kalabalık nüfusu ile Çin, internet kullanımında %42‟lik 

bir oranla gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır103. 

Kişisel bilgisayarlar üzerinden internette en çok vakit geçiren ülke, günlük 

ortalama 6.1 saat ile Brezilya‟dır. Mobil cihazlar aracılığıyla internete bağlantıyı 

tercih eden ülkeler ise Güney Amerika ve Arap ülkeleridir. 

Amerika, Fransa, Almanya, Kanada, Brezilya, İtalya ve Japonya gibi gelişmiş 

ülkelerde en çok tercih edilen iki sosyal ağ, Facebook ve Twitter iken, Amerika‟da 

internet kullanıcılarının %85‟inin Facebook‟ta, %46‟sının ise Twitter‟da hesabı 

bulunmaktadır. Amerikalıların sosyal ağlar arasında en çok tercih ettikleri diğer 

siteler ise LinkedIn ve Google+‟dır.  

Rusya‟da 2006 yılında kurulan Vkontakte isimli sosyal ağda, internet 

kullanıcılarının %75‟inin hesabı bulunmaktadır. Vkontakte‟yi %69‟luk kullanım 

oranıyla Odnoklassniki isimli sosyal ağ izlemektedir. Rusya‟da Facebook hesabı olan 

internet kullanıcılarının oranı ise %68‟dir.  

Çin‟de 2009‟da kurulan mikroblog ve sosyal paylaşım sitesi Sina Weibo, 

%83‟lük bir kullanım ile Çinliler tarafından en çok kullanılan sosyal ağ 

konumundadır. Qzone ise 623.3 milyon aktif kullanıcı sayısı ile Çin‟in en büyük 

sosyal ağlarından bir diğeridir. Çin‟de Youtube‟dan daha fazla tercih edilen video 

arama motoru ise Youku‟dur.  
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Hindistan‟da Facebook (%94) ve Twitter‟ın (%67) popülaritesine ek olarak, en 

sık kullanılan sosyal ağlardan biri, 2004 yılında Google bünyesinde kurulan 

Orkut‟dur (%51)104. 

Sosyal medya aktif kullanıcı sayıları her geçen yıl artmaktadır. 2013 yılında 

135 milyon insan daha sosyal ağlarda hesap oluşturmuştur. Facebook, 1,184 

milyarlık güncel aktif kullanıcı sayısı ile sosyal ağlar arasındaki liderliğini 

korumaktadır. Aktif kullanıcı istatistiklerine göre en popüler ilk 10 sosyal medya 

platformları ise şöyledir: 105 

 Facebook (1,184 milyar) 

 QQ (Tencent) (816 milyon) 

 Qzone (632 milyon) 

 Whatsapp (400 milyon) 

 Google+ (300 milyon) 

 Wechat (272 milyon) 

 LinkedIn (259 milyon) 

 Twitter (232 milyon) 

 Tumblr (230 milyon) 

 Tencent Weibo (220 milyon) 

OECD Yönetişim Komitesi tarafından 3 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 

“Hükümetlerin Sosyal Medyadan Yaralanması: Twitter Örneği” isimli raporun 

verilerine göre;106 OECD ülkeleri arasında Twitter kullanımı günden güne 

yaygınlaşmaktadır. 34 OECD ülkesinden 22‟sinin hükümetlerini temsil eden 

(Başkanlık / Başbakanlık makamlarını) Twitter hesapları bulunmakta ve bu hesaplar 

aktif olarak kullanılmaktadır. Bazı hükümetler Twitter‟da haftada en az 70 ileti 

yayınlamaktadır.  
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Hükümetlerin Twitter‟daki popülariteleri de gittikçe artmaktadır. Örneğin, 

“Whitehouse” adlı Twitter hesabı aracılığıyla ABD Hükümeti‟nin 3 milyondan fazla 

takipçisi bulunmaktadır. Birleşik Krallık Hükümeti‟nin takipçilerinin sayısı (2 

milyondan fazla) toplam nüfusunun %3,5‟ine ulaşmış durumdadır. Meksika 

Hükümeti ise haftalık 67 ile 77 arasında ileti yayınlayarak Twitter‟daki en aktif 

kullanıcılardan biri haline gelmiştir.  

Hükümetlerin Twitter‟daki popülaritelerinin değerlendirilmesinde takipçi 

sayılarının ülke nüfuslarına oranı göz önünde bulundurulmaktadır. %3,5‟lik oranla 

üst sırada yer alan Birleşik Krallık Hükümetini, %2‟lik oranla Şili Hükümeti 

izlemektedir. Bu iki ülkeyi sırasıyla Norveç, ABD, Hollanda, İsrail, Meksika, 

İspanya, Rusya, Yunanistan ve Japonya‟nın yönetimleri takip etmektedir.  

Raporda Türkiye hesabının Hindistan, İspanya, Fransa, Hollanda ve Brezilya 

ile benzer şekilde 100.000‟den fazla takipçiye sahip olduğu belirtilmektedir. Diğer 

taraftan, Almanya, Endonezya ve Estonya Hükümetlerinin Twitter faaliyetleri çok 

sınırlıdır. Belçika, Danimarka, İzlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Slovakya, Slovenya, 

İsveç ve İsviçre Hükümetlerinin ise herhangi bir Twitter hesabı bulunmamaktadır. 

Global Web İndex adlı bir araştırma şirketinin 2013 yılı Mart ayında yaptığı 

araştırmaya göre ise sosyal medya sitelerinin istatistikleri aşağıdaki gibidir:107 

 Facebook‟un günlük aktif kullanıcı sayısı 665 milyon iken aylık aktif 

kullanıcı sayısı 1,1 milyarı geçmiştir. Her ay 751 milyon kullanıcı mobil 

cihazlardan siteyi ziyaret etmektedir. Sadece mobil yoldan siteyi kullanan 

aktif kullanıcı sayısı 189 milyondur. Reklam gelirlerinin %30′unu mobil yolla 

katılan ziyaretçiler gerçekleştirmektedir. 

 Twitter, Haziran 2012′den Mart 2013′e kadar %44 büyüme gerçekleştirmiştir. 

Aylık aktif kullanıcı sayısı 228 milyondur. Dünya üzerindeki internet 

kullanıcılarının %21‟i Twitter‟ı kullanmaktadır. Twitter‟ın 500 milyon kayıtlı 

kullanıcısı vardır. 
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 http://www.sosyalmedyauzmani.com/sosyal-medya-istatistikleri-2013/ (30.10.2013) 
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http://www.sosyalmedyauzmani.com/sosyal-medya-istatistikleri-2013/


37 
 

 
 

 You Tube‟nin ise aylık 1 milyar ziyaretçisi vardır. Sitede her ay 6 milyar 

saatlik video izlenmektedir. Siteyi en fazla ziyaret eden kullanıcılar 18-34 yaş 

aralığındadır. 

 Google +‟nın 359 milyon aylık aktif kullanıcısı vardır. Haziran 2012′den 

Mart 2013′e kadar aktif kullanıcı sayısı %33 oranında artmıştır. 

 Linked in‟in ise 200 milyonu aşkın kullanıcısı vardır ve her saniye 2 yeni üye 

eklenmektedir. Kullanıcıların %64′ü Amerika dışında yaşamaktadır. 

Digital Insights  tarafından sosyal medya platformlarıyla ilgili 2013 yılı 

istatistiklerinin yer aldığı bir infografik

 hazırlanmıştır. Facebook, Twitter, Google+, 

Linkedin, Instagram ve Pinterest‟in verileriyle oluşturulan infografik‟deki dikkat 

çekici veriler aşağıdaki gibidir:108 

 Facebook‟un 1.15 milyarın üzerinde kullanıcısı vardır.  

 Facebook kullanıcılarından %23‟ü günde 5 seferden fazla hesaplarına 

girmektedir. 

 Her gün 350 milyon fotoğraf yüklenmektedir. 

 Twitter‟in 288 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcısı vardır. 

 Twitter kullanıcılarının %60‟ı mobil erişimi tercih etmektedir. 

 Günde ortalama gönderilen tweet sayısı 400 milyondur. 

 Yaklaşık 20 milyon twitter kullanıcı hesabı sahtedir. 

 Günlük gönderilen tweet‟lerin hesap başına düşen sayısı 208‟dir. 

 Google+‟nın  343 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunmaktadır.  

 Google+ kullanıcılarının %67‟sini erkek kullanıcılar oluşturmaktadır. 

 LinkedIn gruplarının bugün toplam sayısı 1,5 milyondur. 

 LinkedIn kullanıcılarının %27‟si mobil yoldan giriş sağlamaktadır. 

 Kullanıcıların %81‟i en az bir gruba aittir.  

 Bir kullanıcının ortalama Instagram‟da 40 fotoğrafı bulunmaktadır. 

 Instagram‟da saniyede 1000 yorum yapılmaktadır.  

 Günlük 5 milyondan fazla fotoğraf yüklenmektedir. 

                                                           
 İnfografik, bilginin görsel olarak ifade edildiği ve grafikler aracılığı ile aktarıldığı bir sunum şeklidir. 
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 http://www.nexumcreative.com/2013-sosyal-medya-istatistikleri/ (30.10.2013) 
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 Pinterest kullanıcılarının %69‟u bayanlardan oluşmaktadır. 

 Kullanıcılarının %6‟sı Facebook hesapları ile bağlantı kurmaktadır.  

 

ComScore‟un yaptığı bir araştırma ise Güney Amerika‟daki kullanıcıların 

sosyal ağlarla olan etkileşimini ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmaya göre 

Türkiye‟deki sosyal ağ kullanıcılarının, sitelerde geçirdiği ortalama süreye göre 

ülkemiz dünyada 5. Sırada yer almaktdır. Dünya ortalaması ise 5.2 saattir. 

Arjantin‟deki sosyal ağ kullanıcıları Kasım ayında ortalama 9.8 saat sosyal ağa bağlı 

kalmış iken bu rakam, Brezilya‟da 9.7 saat, Rusya‟da 9.6 saat ve Tayland‟da ise 

durum 8.7 saattir (Tablo 4). 

 

Tablo-4: Sosyal Ağ Kullanıcılarının Kasım Ayında Sosyal Ağa Bağlı Kalma Süreleri 

(15 yaĢ üstü ziyaretçiler)  

Ülke Saat 

Dünya ortalaması 5.2 

Latin Amerika 8.1 

Arjantin 9.8 

Brezilya 9.7 

Rusya 9.6 

Tayland 8.7 

Türkiye  8.6 

Israil 8.2 

Kanada 7.9 

Peru 7.9 

Şili 7.7 

Meksika  7.5 

Kaynak: Sosyal Medya'da Türkiye Nerede ? http://www.aliemrekaya.com/37-sosyal-medya-da-

turkiye-nerede.html, ( 15.12.2013) 

http://www.aliemrekaya.com/37-sosyal-medya-da-turkiye-nerede.html
http://www.aliemrekaya.com/37-sosyal-medya-da-turkiye-nerede.html
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Aynı araştırma sonuçlarına göre Latin Amerika‟da 2011 Aralık ve 2012 Aralık 

dönemlerinin karşılaştırması yapıldığında sosyal ağlar kategorisinde %2‟lik bir artış 

bulunmaktadır. Facebook %7‟lik artış ile birinci sırada yer alıken, Facebook‟u %305 

büyüme ile sosyal iş ağı LinkedIn takip etmektedir. LinkedIn‟in kullanıcı sayısı 35 

bin civarlarındadır. Latin Amerika‟da Twitter bir sene içinde %12 kullanıcı 

kaybetmiştir. 

2011 yılı Ekim ayında comScore‟un yaptığı araştırmaya göre sosyal ağ 

kullanıcıları dünyadaki çevrimiçi nüfusun yüzde 82‟sini oluşturmakta, bu da yaklaşık 

1.2 milyar kullanıcıya tekabül etmektedir. İstatistikler son yıllarda internet kullanım 

alışkanlığının artma oranıyla sosyal ağ kullanımının artma oranının aynı seviyeye 

ulaştığını göstermektedir109. 

Ülkeler arasındaki siyasi ve kültürel farklılıklar ile internete erişim hızı 

farklılıklarına rağmen ortak tek nokta tüm dünya ülkelerinde sosyal ağların kullanım 

oranının sürekli artmasıdır.  İnternette en fazla zaman geçiren ülkeler sıralamasında 

İsrail ilk sırada yer alırken bu ülkeyi Arjantin ve Rusya takip etmektedir. Türkiye ise 

4‟üncü sırada yer almaktadır. 

 

ġekil 5. Sosyal Ağlarda En Fazla Zaman Geçirilen Ülkeler Sıralaması (Ziyaretçi BaĢına 

DüĢen Ortalama Saat) 

Kaynak: http://www.campaigntr.com/2011/12/30/1472/sosyal-ag-kullanimi-nereye-gidiyor/ 

(15.12.2013) 
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 Sezgin (2013), a.g.e. 
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Teknolojik gelişmeler açısından baktığımızda gelecekte paylaşım sitelerine 

girmek için mobil cihazların daha fazla kullanılacağı anlaşılmaktadır. Ekim 2011‟de 

yapılan bir araştırmaya göre Amerika‟da 13 yaş ve üzerinde olan ve mobil cihaz 

kullanan grubun yaklaşık yüzde 31‟i bir ay içinde en az bir kez telefonlarını 

kullanarak sosyal paylaşım sitelerine giriş yapmıştır. Avrupa‟nın önde gelen beş 

ülkesindeki (Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya) cep telefonu kullanıcılarının 

yüzde 25‟i sosyal ağlara cihazları üzerinden giriş yapmaktadır.  

Amerika‟da ve beş Avrupa ülkesinde mobil sosyal ağ kullanımı ve akıllı 

telefon sahibi kişi sayısı aynı oranda artış göstermiştir. Akıllı telefon kullanıcılarının 

yüzde 64‟ü bir ayda en az bir kez telefonlarından sosyal ağlara giriş yaparken, yüzde 

40‟lık kesim her gün hesaplarını telefon üzerinden kontrol etmiştir. Ayrıca 

Amerika‟da akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 22‟si Foursquare ve Facebook Places 

gibi hesapları kullanırken, cep telefonu sahibi toplam nüfusun yalnızca yüzde 10‟u 

bu servislerden yararlanmaktadır. Görüldüğü gibi telefonların akıllanıp bilgisayara 

dönüşmesi sosyal ağ kullanımının artmasına büyük rol oynamıştır. 

Amerikalı araştırma şirketi Emarketer tarafından araştırma, 2014 yılı sonunda 

dünyadaki sosyal ağ kullanıcılarının 1,63 milyar düzeyine ulaşacağını 

öngörmektedir110. 

 

1.3.4.1. Bazı Sosyal Ağlara Ait Ġstatistikler 

Facebook: Microsoft ve Google sitelerinden sonra dünyadaki en büyük 3‟üncü 

web portalıdır. Şu anda dünyadaki global kitlenin yüzde 55‟ine ulaşmış durumda ve 

sosyal ağlarda geçirilen ortalama her 4 dakikanın yaklaşık 3 dakikası Facebook‟ta 

geçirilmektedir. 

Facebook yetkileri tarafından Campaign Türkiye‟ye verilen verilere göre 2014 

Şubat ayı itibariyle elde edilen son Facebook Global istatistikleri aşağıdaki gibidir:
111 

 Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı: 1.23 milyar (Yıllık %16 artış) 

                                                           
110

 Gazanfer Erbaşlar (2013), Sosyal Medya‟da Mısınız? Asosyal Medyada Mısınız?,  Nobel 

Yayınları, 1.Basım, Ankara, s.9 
111

 Yiğit Kaytmaz (2014), “Facebook Türkiye Rakamlarını Açıkladı”, (20.02.2014), 

http://www.campaigntr.com/2014/02/20/68209/facebook-turkiye-rakamlarini-acikladi/, (27.04.2014) 

http://www.campaigntr.com/2014/02/20/68209/facebook-turkiye-rakamlarini-acikladi/
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 Mobilde Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı: 945 milyon (Yıllık %39 artış) 

 Günlük Aktif Kullanıcı Sayısı: 757 milyon (Yıllık %22 artış) 

 Mobilde Günlük Aktif Kullanıcı Sayısı: 556 milyon (Yıllık %48 artış) 

 Her gün kullanıcıların %61 Facebook‟u tekrar kullanmaktadır. 

 Kullanıcıların %77‟si Facebook‟a mobil cihazlarından girmektedir. 

Aynı kaynağın verilerine göre Türkiye‟de çevrimiçi nüfusun yüzde 94′ü 

Facebook kullanmaktadır. Facebook her gün Türkiye‟nin çevrimiçi nüfusunun 

%58‟ine ulaşmaktadır. Haziran 2013′ten Aralık 2013′e kadar aylık aktif kullanıcı 

sayısı %3„lük bir artış ile 33 milyondan 34 milyona çıkmıştır. Haziran 2013′ten 

Aralık 2013′e kadar günlük aktif kullanıcı sayısı %5‟lik artış ile 20 milyondan 21 

milyona çıkmıştır. Aynı dönemler arasında mobilde aktif kullanıcı sayısı ise %9′luk 

artış ile 21 milyondan  23 milyona çıkmıştır. Mobilde günlük aktif kullanıcı sayısı ise 

%26„lık artış ile 9.5 milyondan 12 milyona ulaşmıştır112.  

Twitter: Türkiye‟de Twitter kullanıcı sayısı 2013 yılında %33,3 oranında artış 

göstermiştir. Şubat 2013 itibariyle 9.6 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. Geçen yıl 

bu sayı 7.2 milyon idi. Türk kullanıcılar günde toplam 8 milyon tweet atıyor. 2012 

yılında bu rakam 1.7 milyon idi. Saniyede atılan Türk tweet sayısı ise 92‟ye 

yükselmiş durumdadır. Tweetlerin karakter sayısı geçtiğimiz yıl 64 iken, bu yıl 70‟e 

yükselmiştir. En fazla tweet atılan gün Çarşamba iken, en fazla tweet kadınlar 

tarafından atılmaktadır113. 

LinkedIn: 2011‟de dünyanın 4‟üncü büyük sosyal ağı olmak için Myspace‟i 

satın alan LinkedIn, yerel kitlesi dışında birçok ülkeden kullanıcıya ulaşan siteler 

arasında yer almaktadır. Facebook ve Twitter‟da olduğu gibi kullanıcılarının çoğunu 

Amerikalıların oluşturduğu LinkedIn‟in, en fazla gelişimi Hollanda‟da gösterdiği ve 

oradaki internet kullanıcılarının yüzde 27‟sine ulaştığı bilinmektedir. 

Profesyonel iş ağı LinkedIn, kurulduğu 2002 yılından bu yana toplamda 187 

milyonu aktif olmak üzere 300 milyon kayıtlı kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Kayıtlı 

300 milyon kullanıcının yarısından fazlasını ABD‟li kullanıcılar oluşturmaktadır. 5 
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 Kaytmaz (2014), a.g.e. 
113

 Kahraman (2013), a.g.e., s.45-46 
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yıl önce LinkedIn kullanıcılarının cinsiyet oranı %61 erkek – %31 kız iken; bu rakam 

şu anda %56 erkek – %44 kız olarak dengelenmiştir. 2014 yılı itibari ile toplam 

trafiğin yarısından fazlası artık mobilden gelmektedir (LinkedIn‟a ait 5 farklı mobil 

uygulama bulunuyor: LinkedIn, Contacts, Pulse, Recruiter Mobile ve SlideShare). 

LinkedIn‟in en çok kullanıldığı bölgeler konusunda ise 5 yıl içinde en fazla dikkat 

çeken ülke Brezilya‟dır. Bundan 5 yıl önce ilk 5′te bile olmayan Brezilya hızlı bir 

yükseliş göstererek LinkedIn‟in dünyanın en çok kullanıldığı ülkeler arasında 3. 

sıraya yerleşmiş durumdadır. Birinci sırada yine ABD bulunmaktadır114.  

LinkedIn, henüz Türkiye‟de “çok fazla” yaygın olmasa da gün geçtikçe daha 

fazla kullanıcıya ulaşmakta olan bir platformdur. 24 Şubat 2014 itibariyle 

Türkiye‟deki LinkedIn kullanıcı sayısı, socialbakers istatistiklerine 

göre 2.734.633‟dir115. 

Google +: İlk çıktığında büyük heyecan yaratmış ve tarihteki tüm sosyal 

ağlardan daha kısa sürede 25 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Buna yakın büyüme 

hızını Facebook 36, Twitter 33 ayda yakalamıştır. Google +‟nın şu anda 65 milyon 

üyesi var ve çevrimiçi kullanıcı kitlesinin yüzde 5‟ine sahiptir116. 

 

1.3.4.2. Türk Siyasetçilerine Ait Sosyal Medya Ġstatistikleri 

Önemli sosyal medya istatistikleri sunan „socialbakers‟ isimli siteden alınan 

verilere göre bazı siyasilerin sosyal paylaşım ağı istatistikleri şöyledir: 117 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye‟de sosyal medyayı en etkin 

kullanan siyasilerden biri olarak gösterilebilir. Kendi adına açılmış olan Twitter 

hesabında Gül, anlık paylaşımlar yaparak takipçilerini bilgilendirmiş ve hatta onlarla 

birebir iletişime geçmiştir. Yeri geldiğinde yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile ilgili 

paylaşımlarda bulunan Abdullah Gül, bazen ülke siyasetine yönelik önemli 

açıklamalarını da sosyal medya üzerinden yapmıştır. 
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ġekil 6. Abdullah Gül‟ün Twitter Adresinden Alınan Bir Görüntü  

Kaynak: https://twitter.com/cbabdullahgul , (Erişim Tarihi: 15.09.2015) 

 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‟ün 4 yıllık bir geçmişe sahip olan 

@cbabdullahgul isimli Twitter hesabının takipçi sayısı 15 Eylül 2015 tarihi itibariyle 

6 milyon 812 bin 616, atılan tweet sayısı bin 558‟dir
118

.  

Recep Tayyip Erdoğan‟ın başbakanlık dönemini kapsayan ve 4 yıllık bir 

geçmişe sahip olan @RT_Erdogan isimli Twitter hesabının takipçi sayısı 3 milyon 

786 bin 792, atılan tweet sayısı ise 2 bin 621‟dir119.  

15 Eylül 2015 tarihli verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın 

@RT_Erdogan isimli Twitter hesabının takipçi sayısı 6 milyon 957 bin 197, atılan 

tweet sayısı ise 3 bin 654‟tür
120

. 
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Tablo-5: Takipçi Sayılarına Göre Twitter‟da ilk 10 Siyasi Twitter Hesabı 

 

 Hesap Adı Takipçi sayısı 

1 Abdullah Gül (@cbabdullahgul)  4.090.206 

2 Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan)  3.786.792 

3 Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk)  1.552.047 

4 T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tccankaya)  1.236.031 

5 Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu)  1.122.845 

6 İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek)  1.122.478 

7 Bülent Arınç (@bulent_arinc)  1.025.458 

8 Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli)  739.408 

9 Suat KILIÇ (@suatkilic)  687.190 

10 Hüseyin Avni Mutlu (@Valimutlu)  675.036 

   Kaynak: http://www.socialbakers.com/twitter/l, (Erişim Tarihi: 25.12.2013) 

 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‟nun 3,5 yıllık bir 

geçmişe sahip olan  @kilicdarogluk isimli Twitter hesabının takipçi sayısı 1 milyon 

552 bin 47, atılan tweet sayısı ise bin 953‟tür121. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli‟nin 3 yıllık bir 

geçmişe sahip olan @dbdevletbahceli isimli Twitter hesabının takipçi sayısı 739 bin 

408, atılan tweet sayısı ise 963‟tür122. 

Aynı sitenin Facebook istatistiklerine siyasi açıdan bakıldığında; takipçi 

sayısına göre yapılan sıralamada Recep Tayyip Erdoğan‟ın 2 milyon 789 bin 192 

takipçi ile Facebook‟ta ilk sırada yer alırken, muhalefet lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu‟nun bir milyon 542 bin 498 kişi ile ikinci sırada yer aldığı 

görülmektedir.  
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Tablo-6: Takipçi Sayılarına Göre Facebook‟ta Ġlk 10 Siyasi Facebook Hesabı 

 Hesap Adı  Takipçi sayısı 

1 Recep Tayyip Erdoğan  2.789.192 

2 Kemal Kılıçdaroğlu  1.542.498 

3 Abdullah Gül  1.386.091 

4 Osmanlı İmparatorluğu  1.258.200 

5 Deniz Gezmiş  626.458 

6 Milliyetçi Hareket Partisi  641.076 

7 AK Parti'yi Seviyoruz  612.205 

8 Polis Özel Harekat  514.692 

9 Ernesto Che Guevara  485.158 

10 Türkiye Gençlik Birliği (TGB)  373.313 

 Kaynak: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/turkey (Erişim Tarihi: 25.12.2013) 

 

Dışişleri Bakanlığı Facebook'ta resmi yayın yapan bir sayfaya sahip ve her 

geçen gün bu devlet birimlerinin sayısı artmaktadır. 

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Sosyal Medya ve Çalışma 

Grubu'nun, 18 Mart - 1 Nisan 2013 tarihleri arasında hazırladığı rapora göre;123 

 TBMM‟de görev yapan milletvekillerinin %55‟inin kendi adıyla Twitter 

hesabı bulunmaktadır. 

 Meclisteki Twitter kompozisyonunun siyasi partilere göre dağılımında Ak 

Parti birinci sırada yer almaktadır. Ak Partili milletvekillerin Twitter kullanan 

toplam milletvekillerine oranı %56, CHP milletvekillerinin %30, MHP 

milletvekillerinin %8 ve BDP milletvekillerinin %5‟dir. 

                                                           
123

 Özgür Çetin (2013), Milletvekillerinin Yarısı Twitter'da, http://shiftdelete.net/milletvekillerinin-

yarisi-twitterda-44497.html (30.10.2013)  
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 Siyasi partilere göre meclisteki milletvekili sayısına oranla en çok Twitter 

hesabına sahip siyasi parti CHP‟dir. CHP milletvekillerinin %67‟sinin, BDP 

milletvekillerinin %55‟inin, Ak Parti milletvekillerinin %51‟inin, MHP 

milletvekillerinin %47‟sinin, Twitter hesabı bulunmaktadır. 

 Milletvekillerinin yarıya yakını (%48.5) genel seçimlerin yapıldığı 2011 

yılının ilk dört ayında Twitter hesabı açmıştır. Ak Parti milletvekillerinin 

Twitter‟da 6 milyon 878 bin 849, CHP milletvekillerinin 2 milyon 377 bin 

693, MHP milletvekillerinin 773 bin 753 ve BDP‟nin 741 bin 945 takipçisi 

bulunmaktadır. Ak Parti milletvekilleri diğer siyasi partilerle 

karşılaştırıldığında Twitter‟da daha çok kişi takip etmektedir. 

 Twitter‟daki toplam mesajların %56‟sı Ak Parti, %29‟u CHP, %10„u MHP 

ve %5‟i BDP milletvekilleri tarafından paylaşılmıştır. Milletvekillerinin 

günlük ortalama tweet sayısı 2,4. Günlük ortalama en çok tweet atan 

milletvekilleri her gün ortalama 34 tweet ile Ak Parti‟li Şirin Ünal ve 31,5 

tweet ile Fatma Şahin‟dir.  

 Milletvekillerinin Twitter paylaşımlarının ortalama saati 14:33‟tür. 

Milletvekillerinin %39‟unun Twitter‟da en aktif olduğu günler Cumartesi ve 

Pazar, en pasif oldukları gün ise Pazartesi günüdür (%9). 

 

Türkiye‟de sosyal medya kullanımı yaygınlaşmaya devam ederken devletin 

resmi kurumları da sosyal ağlar üzerinde yer almaktadır. Papilion Digital'in 

yayınladığı rapora göre, ülkemizdeki bakanlıklardan 14'ünün Twitter, 8'inin 

Facebook, 3'ünün ise Youtube hesabına sahip olduğu belirtilmektedir. Bakanlıkların 

çoğunluğunun Twitter hesabı bulunmakla birlikte aktif olarak faaliyete geçirilmediği, 

sadece Sağlık Bakanlığı‟nın Twitter hesabının onaylanmış hesap olduğu, hiçbir 

bakanlığın Facebook sayfasının onaylı olmadığı ifade edilmektedir124. 
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ġekil 7. Bakanlıkların Twitter ve Facebook Hesapları 

Kaynak: Arslan,  Duygu (2013), http://sosyalmedya.co/bakanliklar-sosyal-medyaanalizi/  

(25/12.2013) 

Aynı rapora göre milletvekillerin yüzde 55'inin Twitter'da kendi adıyla hesabı 

bulunurken, Mecliste erkek milletvekillerinin yüzde 54'ünün, kadın vekillerin ise 

yüzde 58'inin Twitter hesabı bulunmaktadır. Kadın milletvekillerinin ortalama 

takipçi sayısı 18 bin 447 iken erkek milletvekillerinin takipçi sayısı ise 39 bin 43‟tür. 

En fazla takip edilen kadın milletvekilleri takipçi sayılarına göre sırayla Ak Parti'li 

Fatma Şahin (205.401), CHP'li Şafak Pavey (183.048), CHP'li Emine Ülker Tarhan 

(77.448), BDP'li Sebahat Tuncel (52.368), Ak Parti'li Nimet Baş‟dır (205.401)125. 

Twitter'da atılan toplam tweet‟lerin yüzde 56'sı Ak Parti, yüzde 29'u CHP, 

yüzde 10'u MHP ve yüzde 5'i BDP milletvekillerince paylaşılmıştır. En çok tweet 

                                                           
125
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atan vekiller arasında ise, MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 12 bin 974 

tweetle birinci sırada yer almaktadır. Türkkan'ı 10 bin 660 tweetle Ak Parti 

Milletvekili Veysel Eroğlu takip etmektedir126.  

Milletvekillerinin takipçilerine cevap veriş oranı partilere göre şöyledir: Ak 

Parti 3.61, BDP 3.5, CHP 3.38 ve MHP 3.28. Milletvekillerinin takipçileriyle 

etkileşime geçme oranı ortalaması 3.5‟tir. MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan 

8 puan ile milletvekilleri arasında takipçilerine en fazla yanıt verme puanına sahiptir. 

Türkkan'ın ardından Ak Parti Milletvekili Veysel Eroğlu, CHP İstanbul Milletvekili 

Faik Tunay, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Iğdır Milletvekili Sinan 

Oğan milletvekilleri arasında en yüksek cevap veriş puanına sahiptir127. 

Youtube istatistiklerinde ise farklı bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Üsküdar 

belediyesi bir milyon 212 bin 334 adet video yüklemesi ve 189 abonesi ile ilk sırada 

yer alırken, Cumhuriyet Halk Partisi 373 abonesi ve 172 bin 554 video yüklemesi ile 

ikinci sırada yer almaktadır. Sıralamayı Pendik Belediyesi, Maltepe Belediyesi ve 

cbabdullahgul's channel takip etmektedir. 

Kısaca değerlendirilecek olursa;  20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim, bilgisayarlaşma oranının ve internete 

erişim imkânlarının artmasıyla birlikte toplumsal hayatı önemli oranda 

şekillendirmiştir128.  

Yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği yenilikçi ortamın bir sonucu olan sosyal 

medya sadece günlük yaşamımızda ve iş dünyasında değil aynı zamanda siyasi 

hayatımızda da yerini almıştır. Kurum ve kuruluşların yanı sıra siyasiler ve 

yöneticiler de karar alma ve ikna etme süreçlerinde sosyal medya araçlarına 

başvurmaya başlamıştır.  

 

 

                                                           
126

 A.g.e. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

SĠYASET-SOSYAL MEDYA ĠLĠġKĠSĠ 

 

Çalışmamızın bu bölümünde sosyal medya-siyaset ilişkisi ele alınmaktadır. Bu 

kapsamda öncelikle siyasal iletişimin yeni ortamı olan sosyal medyanın seçim 

kampanyalarında kullanımı dünya ve Türkiye örnekleri çerçevesinde incelenmekte, 

ardından sosyal medyanın politik hareketlerdeki rolü Gezi Parkı olayları ve Arap 

Baharı örnekleri ile değerlendirilmektedir. 

 

2.1. Siyasal ĠletiĢimin Yeni Ortamı Olarak Sosyal Medya 

Günümüzde siyasi partiler, merkezi ve yerel yönetimler, baskı grupları siyasal 

katılımı arttırmak, halkı siyasal gelişmeler hakkında bilgilendirmek, onların desteğini 

sağlamak ve kamuoyu oluşturmak için siyasal iletişim faaliyetlerinde 

bulunmaktadır129.  

Siyasal iletişim “belli ideolojik amaçları, toplumda belli gruplara, kitlelere, 

ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, 

uygulamaya koymak üzere siyasal aktörler tarafından çeşitli iletim tür ve 

tekniklerinin kullanılması ile yapılan iletişim” olarak tanımlanır ve temelde bir ikna 

sürecidir130
. Propaganda, tanıtım veya söylevlerden oluşan bu siyasal ikna sürecinde 

medya önemli bir rol oynamaktadır.  

Partiler ya da adaylar seçimler esnasında seçmenin karşısına kendi 

düşüncelerini, projelerini anlatmak için çıkarken bazen yüz yüze iletişim teknikleri 

ile hareket ederken, bazen de iletişim teknolojilerinin kendilerine sunduğu imkânları 

kullanarak seçmenlerin bulundukları farklı iletişim ortamlarını kullanmayı tercih 

etmektedir.  
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Yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları, 

paylaşım ve tartışmanın esas olduğu yeni bir medya ortamı sunmaktadır. Sosyal 

medya olarak adlandırılan bu yeni medya ortamı, sürekli güncellenebilmesi, çoklu 

kullanıma açık olması, sanal paylaşıma olanak tanıması gibi özellikleri ile 

siyasetçiler için ideal bir siyasal iletişim aracı olarak ortaya çıkmaktadır131. 

Yeni iletişim teknolojileri arasında öne çıkan sosyal medya sayesinde bilgiyi 

yaymak ve yeni bilgilerin edinilmesi, çok hızlı ve ucuz bir hal aldığı için siyasilerin 

halk ile olan ilişkilerinde önemli bir iletişim kolaylığı sağlamaktadır132.  

Sosyal medya kullanımının siyasilerce öncelikli amacı internet üzerindeki 

kitleye ulaşmak, ardından onların desteğini kazanmak için onlarla iletişime 

geçmektir. Sosyal medya araçları sayesinde siyasi-ekonomik sistemi yönetenler, 

istedikleri zaman ve mekânda hedef kitlelere kolaylıkla ulaşabilmekte ve verilmek 

istenilen mesaj gereken zaman ve mekânda alıcıya ulaşmaktadır133. 

Potansiyel seçmen kitlesinin bir araya geldiği interaktif ortamlar olan sosyal 

medya ortamlarında varlık gösteren adaylar rakiplerine göre seçim yarışında bir adım 

önde ilerlemektedir.  Özellikle kararsız seçmenlerin oy potansiyeli ve siyasi görüşü 

yeni yeni şekillenen genç kesimin durumu düşünüldüğünde sosyal ağlarla seçmeni 

etkilemenin önemi daha da artmaktadır.  

Sosyal medyayı etkili bir siyasal iletişim aracı haline getiren özellikleri 

arasında;134 

 Kısa sürede daha geniş kitleye ulaşma imkânı sunması, 

 Seçmenlerin sosyal medya araçlarını kullanarak görüşlerini rahatça ifade 

edebilmesi, 

 Seçmen tepkilerinin daha rahat ölçülmesine imkân vermesi, 
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 Politikacıların daha çok kişi tarafından tanınmasına olanak sağlaması gibi 

özellikler sayılabilir. 

 

2.2. Sosyal Medyanın Seçim Kampanyalarında Kullanımı 

Temel amacı hedef kitlelerdeki eylem ya da düşünce değişiklerini 

gerçekleştirmek olan propaganda, iletişim araç ve metotlarından doğrudan etkilenen 

bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır135
.  

Seçim kampanyaları siyasal iletişimin en yoğun yaşandığı dönemler olduğu 

için seçim propagandası yürütürken doğru iletişim araçlarının seçimi oldukça 

önemlidir. 

Bilgi ve fikir paylaşma, benzer düşünceler etrafında gruplaşma olanakları 

sunan sosyal medya araçları, siyasi kampanyalarda siyasetçiler tarafından sıklıkla 

tercih edilen bir seçim propagandası aracı haline gelmiştir.  

Sosyal medya, siyasiler için yeni bir ilgi çekme, hayranları ve takipçileri 

arttırma ve oy verenleri etkileme yöntemi haline gelmiştir.  

Sosyal ağlar özellikle seçim dönemlerinde siyasetçilere kendilerini 

tanıtabilecekleri, fikir ve amaçlarını anlatabilecekleri ve bunun karşılığında seçmenin 

nabzını ölçebilecekleri bir ortam sağlamaktadır
136

. Böylece siyasetçiler seçimlerden 

önce aldıkları geri bildirim sayesinde alacakları oy oranını daha tutarlı bir şekilde 

tahmin etme şansına da sahip olmaktadır. 

Benzer şekilde seçmenler de sosyal medya ağları  kullanarak görüşlerini daha 

rahat ifade edebilmekte,  diğer bireylerin yazılarını veya siyasetçilerin paylaşımlarını 

yorumlayabilmekte ve cevaplayabilmektedir137
.  

Liderler ve parti yetkilileri hedef kitleyi, partiyi ve seçim beklentilerini göz 

önüne alarak, sadece seçim dönemleri yaklaştığında değil, uzun soluklu bir çalışma 
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ile sosyal medyayı ağırlıklı olarak çalışmalarına dâhil ettikleri takdirde başarıya 

ulaşabilmektedir.  

Siyaset karşılıklı etkileşimi gerekli kıldığı için, siyasilerin bu süreçte 

Twitter‟da takipçilerini mesaj göndererek onlardan gelecek tepkiyi ve geri bildirimi 

dikkate almadan hareket etmeleri doğru bir seçim stratejisi olmayacaktır. Ayrıca 

siyasi başarı için siyasetteki iletişim ve etkileşimin devamlılığı esastır138
. 

Elbette, seçimlerin sonucu sadece sosyal medya stratejilerine bağlı değildir. 

Seçmenlerin oy vermelerinde belirleyici olan etkenlerin sayısı çok fazladır. Ancak 

günümüzde mobil telefonların ortaya çıkışıyla birlikte sosyal medya araçlarının 

giderek daha yaygın olarak kullanıldığı düşüldüğünde, siyasal kampanya tasarımında 

bu araçların önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.  

Sosyal medyanın geleneksel propaganda araçlarına göre öne çıkan avantajları 

arasında139
: 

 Bu araçlarla iletişimin ücretsiz ya da çok düşük maliyetli olması, 

 Daha geniş bir kitleye hitap etme imkânı sunması, 

 Kullanım kolaylığı sunması,  

 Herhangi bir zaman ve mekân sınırının olmaması, 

 Hedef kitlenin tepkisinin ölçebilmede sunduğu hız ve kolaylık, 

 Katılımı artıran özelliği ile kampanyaların başarısını artırması gibi özellikler 

sıralanabilir. 

 

Sosyal medyanın propaganda aracı olarak kullanılmasının avantajları yanında 

bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi sosyal medya 

ortamlarında yalan haber ve bilgi kirliliğinin çok yoğun olarak yaşanıyor olmasıdır. 

Bu da kitlelerin çok yanlış şekilde yönlendirilmesine yol açmaktadır. Ayrıca özellikle 

seçim dönemlerinde kararsız seçmenlerin durumu düşünüldüğünde sosyal medya 
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ortamlarında paylaşılan bilgilerin yanlışlığı bu seçmenleri olumsuz etkileyebilmekte 

ve olumsuz sonuçları beraberinde getirmektedir140
.  

Sosyal medya kullanımının demografik dağılımına baktığımızda bu ortamların 

daha çok gençler tarafından kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle sosyal medya 

araçlarından yürütülen seçim kampanyalarında bu ortamları kullanmayan önemli bir 

kitle bu kampanyaların dışında kalmaktadır.  

Tüm bu avantaj ve dezavantajlar göz önünde bulundurulduğunda; günümüzde 

sosyal medya araçlarının partiler ve siyasiler açısından seçim kampanyalarda 

görmezden gelinemeyecek araçlar haline geldiği ancak bu araçların geleneksel 

propaganda araçlarıyla entegre edilmeden tek başına kullanıldığında istenen faydayı 

sağlayamayacağı söylenebilir. 

 

2.2.1. Dünya Örnekleri 

2.2.1.1. 2008 ABD BaĢkanlık Seçimleri ve Obama Örneği 

Sosyal medyanın siyaset üzerindeki artan etkisini gösteren örneklerden en 

bilineni şüphesiz ki ABD Başkanlık seçimlerinde sosyal ağları etkili bir şekilde 

kullanarak halkının %52 desteğini ve en büyük bağışı alan Obama‟nın seçim 

kampanyasıdır141. Obama‟nın geniş tabanlı kampanyaları YouTube ve internet 

gösterisinin katılımcı demokraside oynadığı rolü göstermesi açısından oldukça 

önemlidir. 

Seçimlerde yürütülen iletişim stratejisi Obama‟yı 2009 yılında Başkanlık 

koltuğuna taşımış ve pek çok dünya liderine sosyal medya araçları ile seçmene nasıl 

ulaşılabileceği konusunda örnek teşkil etmiştir. Obama‟nın seçim kampanyası sosyal 

medyanın seçim kampanyalarında kullanımının en iyi örneği olarak tarihe geçmiş ve 

benzer başarısını bir sonraki seçimlere de yansıtmıştır. Üstelik bu başarısı 

Uluslararası Cannes Lions Reklam Festivali‟inde ödüle layık görülmüş, Obama‟nın 

                                                           
140

 Köseoğlu ve Al (2013), a.g.e., s.120-121 
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seçim kampanyalarını sosyal medyada yürüten ve aynı zamanda Facebook‟un kurucu 

ortağı olan Chris Hughes ise 2008 yılının en iyi pazarlamacısı seçilmiştir142
.  

Obama kendisinden önceki Amerikan Başkanlarından farklı bir iletişim yolunu 

tercih ederek seçim çalışmalarının önemli bir kısmını sosyal medya üzerinden 

yürütmüş ve özellikle Twitter hesabıyla ve web sitesiyle birçok seçmene ulaşmayı 

başarmıştır. Obama, Twitter hesabı olan dünya üzerindeki ilk başkan olmuştur. Şu 

anda Twitter‟da en çok takipçisi olan ilk 10 kişi arasında yer almaktadır.  

Obama Facebook arkadaş sayısında, YouTube izlenme sayısında ve web 

sitelerinin ziyaretçi sayısında, en yakın rakibi McChain‟in 4 katından fazla bir sayıya 

ulaşmış, 156 milyon doları offline ve 500 milyon doları çevrimiçi olmak üzere 750 

milyon doların üzerinde bağış toplamıştır143.  

Obama mitinglerde bilet almak için gelen destekçilerinin e-posta adreslerini, 

telefon ve diğer bilgilerini temin ederek önemli bir veri bankası oluşturmuş ve bu 

veri bankası sayesinde çevrimiçi araçları etkin bir şekilde kullanmıştır144. 

İnternet üzerinden dağıtılan William James Adams Jr‟ın “Yes We Can” (evet 

yapabiliriz) isimli müzik videosu Obama kampanyasının sloganlarından biri haline 

gelmiştir145
.  

Obama'nın "Four more years" (dört yıl daha) diyerek eşine sarıldığı ve 

gülümsediği bir fotoğrafı gösteren mesajının Twitter tarihinin en çok paylaşılan (400 

binden fazla) mesajı haline gelmesi, sosyal paylaşım ağlarının liderlere kendilerini 

halk ile bütünleştirmelerinde önemli bir fırsat sunduğunu göstermektedir. 
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     ġekil 8. ABD BaĢkanı Obama'nin Twitter'da Yazdigi Tweeti Olarak Kabul Edilen 

Seçim Zaferi Sloganı Görseli 

Kaynak: http://www.snipview.com/q/Four%20More%20Years, (15.09.2015) 

 

Hillary Clinton ilk göreve başladığında ABD dışişlerinin sadece bir web sitesi 

bulunurken, görevi bıraktığında bakanlığın 11 ayrı dilde 200 Twitter hesabı, 300 

Facebook sayfası ve çeşitli sayılarda YouTube, Tumblr ve Flickr hesapları 

bulunduğu bilinmektedir.  

Obama seçim kampanyası için önemli bir mali kaynak ayırmış, dijital 

reklamlar için 8 milyon dolar harcanmış, yarım milyon dolarlık mali kaynak 

YouTube ve Facebook gibi sosyal ağlara yönlendirilmiştir. 4 milyon dolarlık kaynak 

ise “Google” ve “Yahoo” gibi arama motorlarına yönlendirilmiştir146
.  

 

2.2.1.2. 2013 Ġtalya Seçimleri (BeĢ Yıldız Hareketi) 

Sosyal medya araçlarının seçim kampanyalarında kullanımının bir başka 

örneğini 2013 yılında İtalya‟da yapılan seçimler oluşturmaktadır. İtalya‟da, „Beş 

Yıldız Hareketi‟ (Movimento 5 Stelle) olarak bilinen hareket, sosyal medyanın 
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 Abdullah Özkan (2010), "Sosyal Medya Komut ve Komuta Siyasetini Sona Erdirdi", Türkiye 
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yardımıyla örgütlenen gençlerin inancı ve mücadelesiyle sandıktan birinci parti 

olarak çıkmış ve ABD‟de Obama‟nın başlattığı başarının benzerini İtalya‟da 

gerçekleştirmiştir.  

Siyasi partilerin savurganlıktan vazgeçip, seçim kampanyaları için sosyal 

medyayı kullanması gerektiğini düşünen eski komedyen ve sivri dilli bir hiciv ustası 

olan Beppe Grillo

 2013 yılında yapılan seçimlerde yüzde 25.5 oranında oy alarak 

meclisteki birinci parti olmuştur. Bu oran İtalya‟da bir partinin tek başına aldığı en 

yüksek oy oranıdır. Seçim sonucunda çoğu birbirini tanımayan ve daha önce hiç 

siyaset yapmamış olan 108 milletvekili ve 54 senatör bir araya gelmiştir. 

Seçim kampanyasında Grillo, rakiplerinin aksine televizyon ve gazete gibi 

geleneksel kampanya platformları yerine Facebook ve Twitter gibi sosyal medya 

araçlarını kullanmayı tercih etmiştir. Siyasi bir kimliği ve geçmişi olmayan 

Grillo‟nun seçimlerden beklenenin çok üzerinde bir başarı elde etmesinde bu 

araçların rolü büyük olmuştur. Bu durum sosyal medyanın, kamuoyu ve gündem 

oluşturmada ne kadar etkili bir mekanizma olduğunu ortaya koymaktadır147
.  

İnternet üzerinden doğrudan demokrasiyi destekleyen Beş Yıldız Hareketi, 

adaylarını da internetten yapılan oylama ile belirlemektedir. Ayrıca şeffaf siyaset ve 

özgür medya yanlısı olan hareket, seçilen adayların altı ayda bir ağ üzerinden 

seçmenlerin desteğini yenileyip yenilemediğini sorarak, yenilememesi halinde istifa 

etmesinden yana bir kültür getirmiştir. Hareket siyasi partilere ve onların oluşturduğu 

siyasetten gelir sağlama kültürüne 5 Yıldızla karşı çıkmaktadır148. 

Partinin seçim kampanya stratejileri arasında televizyon programlarına 

katılmak, televizyon spotu yapmak ve gereksiz yere el ilanı basmak gibi 

kampanyalar bulunmamaktadır.  İtalya‟da seçim kampanyası ağ üzerinde ve bilhassa 

Beppe Grillo'nun bloğu ve sosyal medya aracılığı ile yapılmaktadır149
. 
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Beş yıldız hareketi, 2010 yılında girdiği 16 eyalet ve belediye seçimlerinde 11 

meclis üyesinin seçilmesini sağlamış, 2011 seçimlerinde ise İtalya‟da 53 meclis üye 

sayısına ulaşmıştır. 

Kısacası sosyal medya araçlarının İtalya‟da Beş yıldız hareketi öncülüğünde 

seçimlerde kullanımı, siyasal iletişim araçlarına ve propaganda yöntemlerine bir 

yenisini daha eklemiş, İtalyan halkının şeffaf siyaset beklentileri bir ölçüde 

karşılanmaya başlamıştır.  

 

2.2.1.3. 2010 Polonya BaĢkanlık Seçimleri 

Sosyal medyayı seçim kampanyalarında kullanan ülkeler arasında Polonya, 

farklı bir deneyim olarak incelenmeye değer bir örnek oluşturmaktadır.  

Polonya‟da 2010 yılında Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski‟nin bir uçak 

kazasında hayatını kaybetmesi ile başlayan erken başkanlık seçimi partilerin seçime 

hazırlıksız yakalanmasına yol açmıştır. Bu durum partileri ve liderlerini seçmene 

hızla ulaşabilecekleri yeni medya kanalları arayışına sevk etmiş, seçimlerde sosyal 

medya araçları bazı parti komitelerince kullanılmıştır. Partiler adaylar ile ilgili olarak 

Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde hayran sayfaları oluşturarak 

kampanyalarına destek sağlamışlardır150.  

Seçimlerde internet ortamında oldukça aktif olan Demokratik Sol Birliği 

Partisi‟nin adayı Grzegorz Napieralski, sosyal medya ortamından seçmenlerle 

karşılıklı etkileşim kurarak yürüttüğü kampanyası sayesinde seçim sonucunda 

oylarını %3‟ten %14‟e kadar yükseltmiştir. Ancak Polonya‟da seçimleri sosyal 

medyada karşılıklı paylaşıma ve geri bildirime imkân vermeyen bir web sitesi ile yer 

alan Komorowski kazanmıştır151. Bu tablo sosyal medyanın adayların oylarını 

yükseltmelerinde rol oynadığı fakat seçimleri kazanmak için tek başına sosyal medya 

araçlarının yeterli olmayacağını göstermektedir.  
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2.2.1.4.  2010 Ġngiltere Genel Seçimleri 

İngiltere yasalarına göre parlamento seçimleri beş yılda bir yapılmaktadır. 

Seçim tarihini belirlemek ise başbakanın takdirine bırakılmaktadır. 45 milyonu aşkın 

kişi Avam Kamarası üyesi milletvekillerini belirlemek için oy kullanma hakkına 

sahiptir. İngiltere Avam Kamarası'nın 650 üyesi vardır. Parlamentoda salt çoğunluğa 

ulaşan, diğer tüm partilerin milletvekili toplamını sayıca aşan parti, yeni hükümeti 

kurma hakkını kazanmaktadır. Eğer hiç bir parti tek başına bu sayıya ulaşamazsa, bu 

durumda normalde, en çok milletvekili olan parti başbakanı belirlemektedir152
. 

İngiltere‟de, 1997 yılından beri iktidarda olan İşçi Partisi 6 Mayıs 2010 

seçimlerinde yerini Muhafazakâr Parti ile Liberal Demokrat Parti‟nin oluşturduğu 

koalisyona bırakmıştır.  Liberal Demokratların beklenmedik çıkışının etkisi altındaki 

seçimlerde Muhafazakar Parti 36.1 oy oranıyla birinci olurken onu yüzde 29 ile İşçi 

Partisi ve yüzde 23 ile Liberal Demokrat Parti izlemiştir.  

Muhafazakârlar 650 sandalyeli Avam Kamarası‟nda 306 milletvekili çıkarırken 

İşçi Partisi 258, Liberaller ise 57 milletvekili çıkarmıştır. Seçimde birinci olmalarına 

rağmen Muhafazakârlar salt çoğunluk için gerekli olan 326‟ya ulaşamadığı için tek 

başına hükümeti kuramamışlardır.  

İngiliz siyasetinde mitinglerle kampanya yürütme geleneği bulunmamaktadır. 

Parti görevlileri genellikle, seçim bölgesinde kapı kapı dolaşarak ya da telefonla 

seçmenlere ulaşmaya çalışmakta, liderler de kritik bulunan seçim bölgelerinde 

düzenlenen mahalli toplantılara katılarak, süpermarketleri, hastaneleri, barları 

dolaşarak seçmenlerle konuşmaktadır.  

2010 yılı seçimlerinde medyanın rolü önceki seçimlere göre oldukça farklı 

olmuştur. Zira ilk kez bu seçimlerde seçime giren parti liderleri Gordon Brown, 

David Cameron, ve Nick Clegg, 90'ar dakikalık canlı tartışma programlarında üç kez 

karşı karşıya gelmişlerdir. Seçimden bir ay önce başlayan parti liderlerinin canlı 
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yayın tartışma programları anketlerin dengesini değiştirmiş, ülke siyasetindeki 

dominant iki partinin yanına Liberal Demokratları da eklemiştir153
.  

Sosyal medya ise ülkede 2010 genel seçimlerinde seçmenlerin oylarını 

kazanmak için Liberal Demokratlar tarafından “Labservative projesi” ve yine bir 

Liberal Demokrat olan hazine sözcüsü Vince Cable‟ın Maliye Bakanı seçilmesi için 

yürütülen “InVinceCable” projesinde ilk kez kullanılmıştır. Farklı siyasi görüşlerden 

bir grup InVinceCable isimli bir çevrimiçi kampanya ile genel seçimlerde Cable‟ı 

meclise Maliye Bakanı olarak sokmayı hedeflemiştir154
. 

Liderlerin televizyonda canlı yayında yürüttükleri tartışmaların ardından 

twitter‟dan atılan tweet‟lerin sayısının artması, liderlerin facebook takipçi sayılarında 

artışın yaşanması sosyal medyanın bu seçimlerde geleneksel medyanın yanında artan 

etkisini ortaya koymuştur.  

Liderlerin televizyonda yaptığı üçüncü tartışma sonucunda, tartışma konuları 

etrafında, saniyede 26.77 tweet atılarak toplamda 154.342 sayısına ulaşılmıştır. 

“Vandalised Conservative Billboards” ismiyle oluşturulan grubun üye sayısı 

123.000‟e ulaşmıştır. Televizyon tartışmaları sonrasında, 10.000 kişilik Facebook 

üyeleri arasında yapılan seçimde kazanan olarak, Clegg ilan edilmiştir155
. 

İngiltere‟de seçimlerde yarışan partilerin, yaklaşık %47‟sinin web üzerinde 

etkinlikleri vardı. Parti adaylarının, %42‟sinin Facebook sayfaları, %35‟inin blogu ve  

%34‟ünün Twitter hesabı bulunmaktaydı156
. 

İngiltere seçimleri deneyimi de göstermektedir ki, seçim kampanyalarında 

sosyal medya kullanımında en iyi sonuç, çevrimiçi ve çevrimdışı faaliyetlerin başarılı 

bir karmasıyla elde edilmektedir. Seçim kampanyasını sadece bir medya aracı ile 

yürüten partilerin ya da adayların sosyal medya araçlarından etkin bir şekilde fayda 

sağlaması mümkün değildir. 
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2010 genel seçimlerinde İngiltere‟de sosyal medya halkın nabzını tutmada 

önemli bir rol üstlenmiş, ancak bu rol zamanla geleneksel medya araçlarına 

müdahale şekline dönüşerek seçim başında kendisinden beklenen faydayı 

sağlamaktan uzak bir hale gelmiştir. 

Ülkede internet kullanan kişi sayısının fazla olması ve ABD Başkanı 

Obama‟nın uyguladığı başarılı seçim kampanyası örneğinden hareketle internet ve 

sosyal medyanın bu seçimlerde önemli rol oynayacağı beklentileri oluşsa da bu 

beklentiler boşa çıkmıştır.  

 

2.2.2. Türkiye Örnekleri 

Amerika‟da başlayan ve sosyal medyanın siyasi kampanyalarda kullanılması 

yönündeki artan girişimler ülkemizde de sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasına 

yol açmıştır157.  

Türkiye‟de internet teknolojisi seçim kampanyası çalışmalarına özellikle 3 

Kasım 2002 seçimleri ile girmiş, ancak bu seçim döneminde de sınırlı ölçüde 

kullanılmıştır. Partilerin seçim kampanyalarında çevrimiçi bilginin elde edilmesi ve 

yayılması amacıyla web sitelerini araç olarak kullandıkları görülmüştür. Ancak yine 

de bu kullanım yeni medya olarak ifade edilen sosyal medya araçlarını çok fazla 

kapsamamış, statik web siteleri ile sınırlı kalmıştır158. 

22 Temmuz 2007 yılı genel seçimlerinden önce YouTube‟nin Türkiye‟den 

erişimi mahkeme kararıyla kapatılmıştır. Dolayısıyla video paylaşımının seçimlerde 

kullanımı da kısıtlanmıştır. Bu dönemde partilerin tek taraflı yayınları, broşürleri, 

programları aracılığı ile seçmenlere ulaşılmaya çalışılmıştır.  

İnternet üzerinden yürütülen 12 Eylül Anayasa referandumu döneminde 

Facebook üzerinde “Referanduma Evet”, “Hayır Diyelim”, “Demokrasi İçin Evet” 

gibi isimlerle pek çok grup açılmıştır.  
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BoomSonar isimli sosyal medya takip programının yaptığı araştırma 

sonuçlarına göre, Facebook üzerinden en yoğun paylaşımın olduğu 9-15 Temmuz 

tarihleri arasında, referandum hakkında 4 binden fazla kullanıcının toplam 6 bin 878 

paylaşımda bulunduğu, Temmuz ayı boyunca referandum ile ilgili 6 bin 279 tweet 

atıldığı görülmüştür159. Bu rakamlar yeni iletişim ortamlarının kullanıcılarına 

kamusal bir tartışma alanı açtığının ya da farklı bir ifade ile kamusal tartışma 

alanlarının sanal dünyaya taşındığının en belirgin örneklerini sunmaktadır160.  

12 Haziran 2011 seçimlerinde ise partilerin kendi sitelerinde parti 

konuşmalarına dair videolar, hedef ve programların anlatıldığı videolar yayınlayarak 

seçmenle çeşitli paylaşımlar yapmaya başladığı görülmüştür161. Bu dönemde seçimi 

%49,89 oy oranı ile birinci olarak kazanan Ak Parti‟nin Facebook‟taki sayfasını 

(www.facebook.com/RecepTayyipErdogan) beğenenlerin sayısının 1 milyon 176 bin 

58 olduğu ifade edilmektedir. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan adına 

açılan resmi Twitter hesabı @RT_Erdogan, seçim döneminde 350 binin üzerinde 

takipçi sayısına ulaşmıştır. Ak Parti‟nin seçim şarkısı olan „Haydi Bi Daha‟ klibi ise 

YouTube‟de bir milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşmıştır162.  

2012 yılı sonunda Mehmet Gökhan Genel tarafından yapılan ve 12 Haziran 

2011 genel seçimlerine yönelik siyasi parti liderlerinin seçim sürecindeki “twitter” 

hesaplarını gözlemleyen araştırma bulgularından bazıları şöyledir: 163 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk isimli twitter adresi 

ile) ilk tweet‟ini 27 Ağustos 2010 tarihinde atmış ve bu tweet‟inde 

programlarını ve önemli konuları takipçileri ile paylaşacağını belirtmiştir. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli isimli twitter adresi 

ile) ilk tweet‟ini 10 Kasım 2010 yılında atmış ve çağın teknolojik gelişimine 

uyduğunu ifade etmiştir. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 
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(@bdpdemirtas isimli tweetter adresi ile) ilk tweet‟ini 11 Aralık 2010 

tarihinde atmıştır.  

 Liderler arasında takip ettikleri kişi sayısı bakımından BDP Genel Başkanı 

Demirtaş‟ın önde geldiği görülmüştür. 

 Araştırma süreci içinde liderlerin toplam tweet sayısı olarak sıralamasında 

MHP Lideri Devlet Bahçeli‟nin önce geldiği görülmüştür.  

 Liderlerin tweet‟lerinin retweetlenme sayısı bakımından en çok retweetlenen 

kişinin MHP Lideri Devlet Bahçeli olduğu görülmüştür.  

 Son olarak seçim kampanyası süresince liderlerin hesaplarına düzenli olarak 

girmedikleri, Kılıçdaroğlu‟nun 120 günlük seçim kampanyası süresince 

sadece 35 gün, Bahçeli‟nin 95 günlük seçim kampanyası süresince sadece 35 

gün ve Demirtaş‟ın 11 günlük seçim kampanyası süresince sadece 9 gün 

takipçilerine mesaj attıkları tespit edilmiştir. 

 

Sosyal paylaşım sitelerine kayıtlı insan sayısındaki artış, parti üyelerini siyasi 

kampanyalarında sosyal medya araçlarını daha fazla kullanmaya sevk etmektedir. Bu 

nedenle günümüzde partilerin bilişim sorumlularının oluşturdukları sosyal medya 

ekipleri ile sosyal medya stratejileri geliştirerek seçimlere hazırlandığı 

görülmektedir. Artık sosyal medyasız bir seçim kampanyası yürütülemez hale 

gelmiştir.  

CHP Tüzük değişikliğiyle her il ve ilçede „bilişim sorumlusu‟ seçmiş, Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri Merkezi‟nde 6 kişilik bir yazılım kadrosu bulundurmaya 

başlamıştır. 6 kişilik profesyonel ODTÜ yazılım ekibi de bu ekibe destek olmaktadır. 

Bununla birlikte sosyal medya çalışmaları için Ankara Genel Merkez‟de 25, 

İstanbul‟da da 11 kişilik ekipleri vardır. CHP internet seçmenine yeni yeni 

oluşturmaya başladığı bilişim gönüllüleriyle çok yönlü etkileşime dayalı bir sosyal 

medya kullanımı ile ulaşmayı planlamaktadır164.  
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MHP Bilgi İletişim Teknolojileri Koordinatörü ve aynı zamanda Genel Başkan 

Devlet Bahçeli‟nin başdanışmanı olan Prof. Dr. Çetin Elmas, 10 kişilik ekibi ile 

yorum ve tweetleri kontrol etmektedir. Çetin Elmas, “diğer medyada yeterince yer 

bulamadıkları için sosyal medyanın kendileri için tek çıkış noktası olduğunu, bu 

yüzden de çok önemsediklerini, dijital mitinglerin kendileri gibi maddi imkânları 

sınırlı partiler için büyük avantaj olacağını” vurgulamaktadır165.  

BDP‟nin sosyal medya ekibi ise, partinin basın komisyonunda görev yapan 3 

uzmandan oluşmaktadır. BDP ekibi 2014 yerel seçimlerinde internet üzerinden 

yoğun bir kampanya yürütmemiştir. 

 

2.3. Sosyal Medya ve Politik Hareketler 

Toplumsal hareketler; birbirleriyle dayanışan, ortak bir fikri ve duyguyu 

paylaşan, haksızlık veya eşitsizlik olarak gördükleri bir meseleyi çözmek için 

seferber olup sorunlarının kaynağı olarak belirledikleri aktör ve/veya kurumlara 

yöneltilmiş protestolar düzenleyen, süreklilik kazanmış enformel toplumsal 

ağlardır166
. 

Bazı sosyal hareketler siyasi gücü eline geçirmek amacı için örgütlenen 

insanlardan oluşarak siyasi bir hareket niteliğine bürünebilmektedir. Günümüzde 

bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm ile birlikte, 

sosyal hareketlerin türü ve niteliği de değiştirmiştir. Hareketin aktörleri, amacı, 

uygulama şekli, süresi ve etki alanı yeni bir boyut kazanmıştır167
.  

İnsanların ekonomik, kültürel ve eğlence amaçlı olarak bir araya gelmelerini 

sağlayan sosyal medya araçlarının, onların belirli toplumsal olay ve sorunlar 

etrafında örgütlenmelerini de kolaylaştırdığı görülmüştür168.  
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Sosyal medya, örgütlü bir toplumsal hareketin haberleşmesi ve örgütlenmesi 

anlamında kolaylık sağlayan bir araç olarak işlev görmektedir169
. Birkaç kişi ile 

başlayan eylemler internet ve sosyal medya aracılığıyla milyonlara ulaşabilmektedir. 

Yeni iletişim teknolojilerinin protesto hareketlerinin koordinasyonunda 

kullanılması oldukça yeni bir olgudur. E-mail listesinin kilit rol oynadığı 1990‟lı 

yılların sonunda Seattle‟de başlayan küreselleşme karşıtı gösteriler bu konuda milat 

olarak kabul edilmektedir.  

Ukrayna‟da 2004 yılında ülkedeki başkanlık seçimlerine itiraz eden topluluklar 

tarafından gerçekleştirilen ve “Turuncu Devrim”

 adı altında gerçekleşen protestolar, 

internet üzerinden ve mobil cihazlarla örgütlenme ile yapılan ilk toplumsal hareketler 

arasında kabul edilmektedir170. Ayrıca sosyal medyanın Filipinler‟de 2001 yılında, 

İran‟da 2009 başkanlık seçimi sonrasında gerçekleşen gösterilerde ve Moldova‟da 

yaşanan olaylarda göstericiler arasında sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Londra 

İsyanları, Arap Baharı, Gezi Parkı eylemleri gibi bilinen örnekler ise sosyal medya 

araçlarını araştırmacılar açısından daha dikkat çekici hale getiren diğer gelişmeler 

olarak gösterilebilir.  

 

2.3.1. Gezi Parkı Olayları 

Gezi Parkı Eylemleri ya da bir başka ifadeyle Gezi direnişi, 27 Mayıs 2013 

tarihinde, iş makinelerinin İstanbul‟daki Taksim Gezi Parkı‟na girmesiyle başlayan 

ve tüm yurda ve dünyaya hızla yayılan bir toplumsal harekettir. Taksim Gezi 

Parkı‟da yapılacak alışveriş merkezi nedeniyle ağaçların kesilmesini protesto etmek 

için sosyal ağlar üzerinden örgütlenen gruba polis müdahale etmiş, bunun üzerine 
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sosyal ağlar üzerinden her kesimden insan eylemlere katılmış ve eylemler yayılarak 

48 ilde 90 farklı noktada yapılmıştır. 

Hareket önceleri masum bir çevreci eylem, direniş olarak başlasa da kısa 

zamanda büyümüş ve daha sonra hükümete muhalif bütün legal ve illegal grupların 

birlikte hükümeti istifaya zorladığı bir harekete dönüşmüştür171
. Gezi Parkı direnişi, 

bu bakımdan seçimle düşürülemeyen iktidara karşı olanların kin ve nefretlerinin dışa 

vurumu olarak değerlendirilmiştir172
. 

Gezi Parkı eylemlerinde internet ve sosyal medya temel iletişim aracı olmuştur. 

Özellikle sosyal paylaşım siteleri twitter ve facebook ile cep telefonları eylemciler 

tarafından temel toplanma ve haberleşme araçları olarak kullanılmıştır.  

Gezi Parkına polis müdahalesinin gerçekleştiği 31 Mayıs 2013 tarihinde, 

dakikada 3 bin tweet atılmıştır. Twitter‟da ön plana çıkan etiketler

 arasında şunlar 

yer almıştır: “#direngezi: 950 bin tweet, #occupygezi: 170 bin tweet, #geziparki: 50 

bin tweet, #BugünTelevizyonlarıKapat: 50 bin tweet173
. Bu etiketlere bakıldığında ilk 

olarak #DirenGeziParkı etiketi ile 30 Mayıs‟ta yaklaşık olarak 150 bin tweet atılırken 

bu rakamın 31 Mayıs‟ta 1,6 milyona ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu etiketle atılan 

toplam tweet 7.3 milyon olup 2 milyonu yabancı dillerde gerçekleşmiştir174
. 

Türkiye‟de günlük yaklaşık 8-10 milyon aralığında seyreden tweet adedi, 31 

Mayıs‟ta 15 milyon, 1 Haziran‟da 27 milyon, 2 Haziran‟da 22 milyona yükselmiştir. 

15 günlük tweet ortalaması normalin 2 katından fazla olmuştur175
. 

 

2.3.2. Arap Baharı  
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Başta Mısır, Tunus ve Libya olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesinde meydana 

gelen siyasi içerikli halk ayaklanmaları ve protestoları, sosyal medya ile örgütlenme 

olayına verilebilecek en iyi örnektir.  

Arap Baharı, “Arap dünyasında baskıcı ve otoriter yönetimlere karşı son 

dönemde meydana gelen farklı ölçeklerdeki halk hareketlerini ifade etmek amacıyla 

kullanılan anonim bir kavramdır”176. 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika‟da diktatör rejimlere karşı başlatılan halk 

hareketlerine Ortadoğu halkının olumlu değerler atfettiği, beklenen ve özlenen 

düzene geçişini simgelediği için „Arap Baharı‟ ismi verilirken yüksek işsizlik ve 

artan yoksulluğa karşı 1848‟de Avrupa‟da gerçekleşen devrimlerden 

esinlenilmiştir177. 

Tunus‟ta 2010 yılının Kasım ayında polisin Sidi Bu Zeyd‟teki protestocularının 

üzerine biber gazı attığına dair haberlerin Facebook ve YouTube üzerinden 

yayılmasıyla olaylar alevlenmeye başlamıştır. Meyve sebze satıcısı, işsiz ve 

üniversite mezunu bir gencin satış arabasına polis tarafından el konulmuş ve gencin 

kendini yakması ile daha da kızışan ortam Tunus‟ta devrimin gerçekleşmesine kadar 

uzanmıştır. Bu devrim ile 23 yıllık Zeynel Abidin Bin Ali‟nin diktatörlük rejimi 

yıkılmıştır. 

Tunus‟ta başlayan olayların sebebi, işsizlik, gıda enflasyonu, siyasi yozlaşma, 

ifade özgürlüğü ve kötü yaşam koşullarıdır. Yarım asırdır süren aile ya da diktatörler 

hanedanına karşı artan öfke, halkın demokratikleşme arzusu ve seçim talepleri Arap 

halkını sabrın sınırlarına taşımıştır178.  

Ortadoğu‟da yaşanan devrimlerden bir diğeri Mısır Devrimi‟dir. Yabancı 

ülkelerin hâkimiyetinden 1952 yılında Britanya Krallığı tarafından desteklenen 
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monarşi rejimini yıkarak kurtulan Mısır, bu tarihten itibaren cumhuriyet ile 

yönetilmiş ancak kralların yerini bu kez diktatörler almıştır179.  

Tunus devriminin bir anlamda öncülük ettiği Mısır Devrimi, 25 Ocak 2011'den 

bu yana Mısır'da devam eden, halkı mevcut yönetime karşı seferber olmaya çağıran 

sokak gösterileri, protestolar ve sivil itaatsizlikler sonucu ortaya çıkmıştır180. 

Gösteriler ve isyanların temel nedenleri arasında; polis şiddeti, olağanüstü hâl, 

işsizlik, asgari ücretlerde azaltma isteği, barınma eksikliği, yiyecek sıkıntısı, 

yolsuzluklar, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve kötü hayat koşulları vardır. İsyan ve 

gösterilerin maliyeti 11 Şubat 2011 tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü 

Mübarek‟in gösteriler nedeniyle istifa etmesi olmuştur. 

Sosyal medya, Mısır‟da kitlelerin geleneksel iletişim araçlarının sahip olmadığı 

hız ve interaktiflik ile tanışmalarını sağlamıştır. Aktivistler sosyal medya sayesinde 

Facebook grupları oluşturmuş, bloglar açmış ve Twitter hesapları aracılığıyla 

ülkedeki durumdan rahatsız olanlardan oluşan bir tartışma platformu 

oluşturmuşlardır181. 

Mısırlı bir protestocunun, sosyal medyanın isyan sürecindeki etkisini şu cümle 

daha iyi anlatmaktadır:  

“Gösteri takvimi için Facebook, organize olmak için Twitter ve sesimizi dünyaya 

duyurmak için YouTube kullanıyoruz”182
. 

Mısır‟da gösterilerin internet üzerinden örgütlenmesini sağlayan adreslerden 

biri de 6 Nisan Gençlik Hareketi olarak bilinen sosyal medya oluşumudur. Arap 

gençlerinin buluşma adresi olan 6 Nisan Gençlik Hareketi, Sırp lider Miloseviç‟e 

karşı mücadele veren bir internet grubudur. 2007 yılında sosyal medya bu grubun 

üyeleri için eylemler ve kitlesel gösterilerin hazırlık sürecinde aktivistler arasında 

bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayan temel bir araç olmuştur183. 

Mısır‟da devletin kendi içinde çevrimiçi bir sistemin oluşturulması 1974‟lere 

kadar uzanırken, Bilişim Teknolojileri ve Komünikasyon Bakanlığı ancak 1999 
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yılında kurulmuş ve bu kurumun girişimleri sayesinde bilgisayar ve internet halk 

kullanımına açılmıştır184. 

Mısır bilişim ve iletişim verilerine göre, ülkenin Aralık 2000‟de 450 bin olan 

internet kullanıcısı sayısı, Şubat 2010 itibariyle 17 milyona ulaşmış,  facebook 

kullanıcı sayısı ise 4 milyonu bulmuştur185. Ülkede internet kullanıcı sayısı ülke 

nüfusunun %25‟inin üstündedir. Ocak-Mart 2011 tarihleri arasında ortalama Twitter 

kullanıcısı sayısı 1 milyon 131 bin 204‟tür. 2010 yılı itibariyle internet 

kullanıcılarının 4,5 milyondan fazlası Facebook kullanmakta, nüfusun %70‟den 

fazlası da cep telefonundan yararlanmaktadır186. 2008 yılı verilerine göre Mısır‟da 

300 bin blog vardır187. İnternet kullanımı açısından dünyada 21.sırada yer alan ülkede 

isyanın önemli bir parçasının internetten organize olması bu verileri doğrular 

niteliktedir188. 

Mısır hükümeti bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirme yolunda adımlar 

atarken halkı bu konuda baskılama yoluna da gitmiştir189. Özellikle sosyal paylaşım 

ağlarına ulaşımı ve internet erişimini sınırlayan hükümet mobil iletişim kanallarını da 

kapatmıştır. 2004 yılında polis teşkilatı içinde “internet polisi” olarak adlandırılan bir 

bölüm oluşturulmuştur. Açık İnternet Girişimi verilerine göre Mısır‟da sadece 2008 

yılında 100‟den fazla blog yazarı tutuklanmıştır190.  

Kısacası sosyal medya kimi ülkelerde hükümetlerin ve şirketlerin baskı altında 

kalmasını sağlarken kimi ülkelerde iktidarların yıkılmasına kadar giden girişimlerin 

aracı olmuştur. Bu girişimler Mısır‟da olduğu gibi hükümetleri interneti kontrol etme 

ve yasalarla kısıtlama arayışları içerisine sokmuş, hatta internetin fişini çekmeye 

kadar sevk etmiştir. Ancak tüm bu önlemler göstericileri sosyal medyadan 

uzaklaştırmaya yetmemiş, cep telefonları üzerinden gelişmeleri paylaşmaya devam 

etmişlerdir. 
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2.3.3. Sosyal Medyanın Politik Hareketlerdeki Rolü 

Gezi Parkı ve Arap Baharı olayları sanal ortamda başlatılan gündem oluşturma 

ve örgütlenme çabalarının meydanlara kadar uzanabildiğinin en açık göstergeleridir. 

Sosyal medyanın çeşitli ülkelerde ve özellikle Arap ülkelerinde meydana gelen 

toplumsal hareketlerdeki rolü üzerine çok sayıda tartışma gündeme gelmiş, sosyal 

medyanın yaşanan devrimlerdeki işlevselliği araştırma konusu yapılmıştır. Bu 

araştırmalar sosyal medyanın diktatörleri devirmedeki etkisinin mutlak bir etki mi 

yoksa sadece araçsal nitelikte bir etki mi olduğunu tespit etmeyi amaçlamıştır. 

Sorunun cevabını bulmaya çalışan pek çok araştırmacı, toplumsal hareketlerin 

gerçekleştiği bölgelerde olayların öncesindeki ve sonrasındaki sosyal medya 

istatistiklerine bakarak görüşlerini desteklemeye çalışmışlardır.  

İstatistiklere göre Mısır‟da devrimin gerçekleştiği son altı ay içerisinde 

Facebook kullanıcı sayısı 5.5 milyondan 8.5 milyon civarına ulaşmıştır. Libya‟da ise 

olayların yaşandığı 2011 yılının ilk aylarında 600 bin olan Twitter kullanıcı sayısı 

birkaç ay sonra 100 binlere düşmüştür191. 

Bugün Ortadoğu ve kuzey Afrika‟daki ülkeleri kapsayan Arap coğrafyası 

nüfusunun %17‟sini oluşturan 60 milyonu aşkın internet kullanıcısı bulunmaktadır. 

25 yaş altı internet nüfusu toplumun yarısından fazlasına ulaşmış durumda olup 

internet kullanım oranı bakımından ülke sıralamasında Mısır, Fas, Suudi Arabistan, 

Sudan Cezayir başta gelen ülkeler arasındadır192.  

Tüm bu rakamlar aktivistlerin ve takipçilerin iletişimini, koordinasyonunu ve 

sızdırılan belgelerin paylaşımlarını Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal paylaşım 

ağlarının kullanarak yaptığını doğrulamaktadır. 

Sosyal medya ortamlarının aktivistler için eylem ve örgütlenme açısından 

uygun medya araçlarından biri olmasının nedenleri arasında; bir kişinin birden çok 
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kişiye bu ortamlar vasıtasıyla hitap edebilmesi, paylaşımın tek elden kontrollü bir 

şekilde herkese aynı anda ulaştırılabilmesi ve tartışma platformlarının 

oluşturulmasına imkân sağlaması gibi nedenler sayılabilir193.  

İnternet ve cep telefonlarının sunduğu imkânları etkin bir şekilde kullanan 

halk, isyanlar sırasında hızlı bir şekilde organize olmaktadır194. Üstelik sosyal ağlar, 

devrimci grupların katılım, örgütlenme ve eğitim masraflarını azaltmasına da imkân 

sağlamaktadır.  

Diğer yandan sosyal medya araçlarının yapısal özelliği ve diğer geleneksel 

iletişim araçlarından farklı olarak etkileşime açık olması, onun kolaylıkla 

yönlendirilebilir, provoke edilebilir ve amacından saptırılabilir bir araç haline 

gelmesini sağlamaktadır. Öyle ki herhangi bir toplumsal hareketin başlattığı meşru 

ve haklı bir davranış, sosyal medya yoluyla amacından saptırılabilmektedir195
.  

Sosyal medya ayaklanmalar ve protestoların kitlesel niteliğe dönüşmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Bilindiği gibi sosyal hareketler, hedefe ulaşabilmek 

için, ortak hareket etme inancı ile beslenen hareketlerdir. Birlikte hareket eden 

insanlar oluşturdukları ortak kimlik ile hareketin dışında kalan kişileri de yanlarına 

çekerek istenen değişim talepleri için güç kazanmış olurlar196. Bu bakımdan sosyal 

medya araçlarının, hem toplumda kolektif eylemlerin önündeki engelleri, hem de 

grup etkisinin önündeki engelleri kaldırdığı söylenebilir197.  

Sosyal medya, sunduğu özgür iletişim ortamı ile halkın sosyo-politik ve 

psikolojik yaşanmışlığı yansıtmakta, sosyal hareketleri birbirine bağlayarak 

toplumsal eylemleri hızlandırmaktadır198.  

Tunus ve Mısır‟da özellikle sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter, 

kitleleri kısa süre içinde örgütleyerek devrik hareketlerin hız kazanmasını 
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sağlamıştır. Tunus‟ta Mısır‟dan farklı olarak eylemler başladıktan sonra sosyal 

medya devreye girmiş ve insanların tepkilerini aktararak organize olmalarına imkân 

sağlamıştır. Zira Mısır‟da Arap Baharı‟ndan önce de sosyal medyada rejim karşıtı 

isyanlar yer almaktaydı.  

Libya‟da ise ancak Kaddafi iktidarının sona ermesinden sonra sosyal medya 

araçları yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır199.  

Libya‟da, internet öncelikle kamuda kullanılmak üzere 1998 yılında ülkeye 

girmiştir. 2000 yılına kadar, internet; genelde otoritelere hizmet ederken bu rakam 

2000 yılı başlarında internetin tüm Libyalılara açılması ile artmıştır. 1998 yılında 

Libya‟daki toplam kullanıcı sayısı 100‟ü geçmezken 2010 başında bu rakam 

350.000‟lere ulaşmıştır200. 

Sosyal medyanın Arap Baharı adı verilen toplumsal olaylardaki etkisini 

abartarak “facebook devrimi” olarak nitelendiren yorumlar yapılmıştır. Sosyal medya 

araçları ve sosyal ağ sitelerinin, El- Cezire gibi uydu televizyonları ve mobil 

telefonları içeren bilişim ve iletişim teknolojileri yoluyla bu eylemler esnasında 

yoğun biçimde kullanılmasından dolayı, olaylar bu isimle anılmıştır201. Ancak sosyal 

ağların demokrasiden uzaklaşan yönetimleri hizaya getirecek kadar güçlendiği ve 

yaşanan olayların „sosyal medya devrimi‟, „Twitter ve Facebook diktatörleri 

deviriyor‟ ifadeleri ile nitelendirilmesi doğru bir yorum olmayacaktır. Zira bölge 

halkının yaşadığı sosyo-ekonomik durum ve olayların altyapısı göz önünde 

bulundurulduğunda devrimlerin farklı nedenleri daha net bir biçimde ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle devrimleri “halk devrimi” olarak kabul etmek daha doğru 

bir yaklaşım olacaktır202. 

Malcolm Gladweel‟e göre, “sosyal medya, radikal ve dönüştürücü bir değişim 

aracı değildir, biz değişimden yana adım atmadığımız sürece sosyal medya statükoyu 
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destekleyen bir araç olacaktır”203. Bu bakımdan internet tek başına bir 

demokratikleşme aracı değildir.  

S. Joseph‟in de belirttiği gibi, “sosyal medya politik eylemlerin sebeplerinden 

biri olmayıp toplumlar tarafından politik eylemlerde bir örgütlenme ve iletişim 

platformu olarak kullanmaktadırlar”204. 

Sosyal medya otoriter rejimler altında yaşayan insanların demokrasi ve sosyal 

adalet taleplerinin fitillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır205. Arap Baharı‟nın 

yaşanmasında Arap ülkelerinin iç dinamikleri ve yönetim zaafları devreye girerken 

halkın tahammül sınırının sonunda olduğu göz ardı edilmemelidir. Sosyal medyanın 

bu olaylarda halkın mücadelelerini haklı bir zemine oturtmalarında, hızlı organize 

olma ve bilgi alışverişi sağlamalarında, toplum üyelerinin tek ses olmasında başat bir 

araç olduğu görülmüştür206.  

Sosyal medya olaylarda devrime taraftar kazandırmış, isteksiz olanları 

mobilize ederek kitle hareketlerine ivme kazandırmıştır207.  

Sosyal ağlar, ifade özgürlüğü gibi evrensel değerlerin vurgulandığı 

ortamlardır208. Bu ortamlar insanların diktatörlüğe karşı iradelerini 

güçlendirmelerinde ifade özgürlüğünün bir anlamda kalesi haline gelmiştir.  

Her protesto hareketinin temelinde, bireylerin sokaktaki kaosa katılmaya ve 

hükümete karşı direnmeye teşvik etmek yatar. Sosyal medya, örgütleyicilerin benzer 

fikirli insanları az bir masrafla harekete dâhil etmesini sağlamıştır fakat insanların 

harekete geçmesinde tamamen etkili değildir. Zira sosyal medyada örgütlenen bir 

protesto eyleminin başarılı olması için sosyal medya üyeliğini sokak eylemine 

dönüştürmesi gerekmektedir209. 
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Arap Baharı‟nda sosyal ağların birbiriyle ilgili iki fonksiyon icra ettiği 

söylenebilir. Bunlar; protestoların örgütlenmesi ve protestocuların taleplerini 

uluslararası alanda görünür hale getirmesidir. Facebook, Twitter, YouTube, Flickr 

gibi sosyal medya araçları, bir yandan aktivistleri gözden uzak tutup yönetimin 

gazabından korurken öte yandan halkın hızla mobilize edilmesini sağlamıştır. Bu 

bağlamda Arap Baharı‟nda görülen aktivizm, yöntemleri itibariyle eski, aktörleri ve 

kullandığı araçlar itibariyle yeni bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır210. 

Hiçbir devrim, iletişim araçları olmaksızın, protestoya teşvik olmadan 

gerçekleşmez. Sosyal medya halka ulaşmak ve onları etkileyerek organize etmek için 

kullanılmasının yanında211, sosyal medya muhalif politik sesleri duyurmakta212 

devrimin ideolojik mesajını, eğitim programı ve eylem planını kitlelere yaymak için 

de kullanılmaktadır213. 

Toplumsal eylemler, demokrasinin yaşanarak öğrenilmesi için en uygun zemini 

teşkil eden yapılanmalar olduğu için ayrı bir öneme sahiptir. Bu durum eylemler için 

uygun ortamı oluşturan iletişim ortamlarını da önemli bir konuma yükselmektedir214.  

Kısaca özetlemek gerekirse; günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri 

yönetimlere ve siyasetçilere destek sağlayan araçlar olmaktan daha çok onların 

başarılarını belirleyen başat araçlar haline gelmişlerdir215
. Her siyasetçi sosyal 

medyayı kullanmak zorunda olmamakla birlikte bu mecraları geleneksel seçim 

kampanyaları ile entegre bir biçimde kullananların siyaset yarışında öne geçtiği 

ortadadır. ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton‟ın sosyal medya için „akıllı güç 

(smart power)‟ tabirini kullanması sosyal medya araçlarının siyaset ve devlet 

yönetiminin bir parçası haline geldiğinin önemli bir göstergesidir216
.  
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Diğer yandan az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde yaşayan bireyler yeni 

medya teknolojilerinin sunduğu imkânlar sayesinde gelişmiş ülkelerdeki demokrasi 

seviyesini öğrenmiş, bu durum devrim ve isyanları beraberinde getirmiştir. Taksim 

Gezi Parkındaki eylemlerde ve 2011 yılından beri Avrupa ülkeleri, ABD ve 

Ortadoğu ülkelerindeki eylemlerde twitter ve facebook gibi sosyal ağlar cep 

telefonları ile birlikte temel toplanma ve haberleşme araçları olarak kullanılmıştır. 

Yaşanan toplumsal hareketleri „Facebook devrimi‟ olarak yorumlayanlar olsa 

da, eylemler bireysel temel hak ve özgürlükler ile demokrasi kültürünün eksikliğini 

ve özlemini yansıtmıştır217. Twitter ve facebook gibi sosyal ağlar eylemler sırasında 

kitlelerin anında toplanmasını ve yönlendirilmesini sağlamıştır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAMU YÖNETĠMĠ-SOSYAL MEDYA ĠLĠġKĠSĠ 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte kamu 

kurum ve kuruluşları, geleneksel medya araçlarının yanı sıra yeni medya araçlarını 

kriz yönetimi, kurum imajı, kurum kimliği, tanıtma, bilgilendirme, haber verme gibi 

halkla ilişkiler faaliyetleri için yaygın bir şekilde kullanmaya başlamıştır218
.  

Yeni medya araçları arasında yer alan sosyal medya günümüzde sadece özel 

sektör tarafından ya da eğlence amaçlı olarak kullanılan bir platform olmanın çok 

ötesine geçmiş, kamu hizmeti alan ve kamudan beklentisi artan aktif yurttaşın da 

günlük kullanımına açılmaya başlamıştır. 

Çalışmamızın bu bölümünde öncelikle sosyal medya araçlarının kamu idare ve 

kuruluşları tarafından kullanımının önemine değinilerek merkezi ve yerel yönetim 

kuruluşlarının sosyal medya kullanımı konusu ele alınmaktadır. Ardından sosyal 

medya-kamu yönetimi ilişkisi yönetişim ilkeleri bakımından irdelenerek, sosyal 

medya kullanımının kamu hizmetlerine olan katkısı ortaya konulmakta ve son olarak 

kamu idarelerinin sosyal medya kullanımında dikkat etmesi gereken ilkeler 

sıralanmaktadır.  

  

3.1. Merkezi Yönetim KuruluĢları ve Sosyal Medya 

Bu kısımda kamu kurumlarında sosyal medya kullanımı konusu ele 

alınmaktadır. Öncelikle devlet 2.0. kavramı incelenerek ardından merkezi idarelerde 
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sosyal medya kullanımına ilişkin örnekler verilerek bu kullanımın faydalarına 

değinilmektedir. 

 

3.1.1. Devlet 2.0. Kavramı 

Küreselleşme birçok alanı olduğu gibi kamu yönetimi alanını ve dolayısıyla 

Türk Kamu Yönetimini de derinden etkilemiştir. Küreselleşme ile birlikte devletin 

rolü değişmiş, geleneksel kamu yönetimi anlayışı yerini yeni kamu işletmeciliği 

anlayışına bırakmış, kamu kaynaklarının etkili, verimli kullanımının önemi artmış, 

hesap verebilirlik, saydamlık gibi kavramlar ön plana çıkmıştır219. Söz konusu 

değişim ile birlikte kamu yönetimleri değişik toplumsal aktörlerle işbirliği içerisinde 

politikalar oluşturan, yerinden yönetime ağırlık veren, katılımcı, hesap verebilen, 

şeffaf ve paylaşımcı bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. 

Yeni yönetim anlayışının ortaya çıkardığı performans odaklı yönetim, stratejik 

yönetim, sonuç odaklılık gibi ilkeler etkin, bağımsız, saydam, denetlenebilen bir 

kamu hizmeti ortaya çıkarma amacına hizmet etmektedir. 

Bilgi çağı toplumunun en temel ilkeleri arasında yer alan katılımcılık, şeffaflık, 

vatandaş odaklılık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olan “yönetişim” anlayışı, 

merkezi ve yerel yönetimlerin yeniden yapılanmaları ve hizmet sunumlarını 

elektronik ortama yansıttıkları e-devlet, e-belediyecilik uygulamaları, toplam kalite 

yönetimi, Yerel Gündem 21 gibi pek çok uygulama ile son yıllarda artan oranda 

uygulanmaya başlamıştır220. 

Klasik kamu yönetimin temelini oluşturan yöneten-yönetilen ayrımı yönetişim 

paradigmasıyla birlikte erimeye başlamıştır. Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişmelerin de hızlandırdığı bu süreçte E-devlet, devletin işini kolaylaştırmıştır.  

E-devlet uygulamaları kamu hizmetlerine ulaşmak konusunda yurttaşların 

durumunun iyileşmesini sağlamıştır; ancak bu iyileşme artan beklentileri karşılamak 
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için yeterli olmamıştır. Sosyal medyanın bireylere sunduğu etkileşim ve ortak 

hareket ederek içerik oluşturma olanakları, bu kişilerin e-Devlet uygulamalarında da 

benzer özellikleri aramasına ve bunları talep etmesine yol açmıştır221. Bu bakımdan 

sosyal medya araçları e-Devlet uygulamalarında gelişim sağlanmasının da önünü 

açmaktadır. 

E-devlet anlayışı mobil ve kablosuz teknolojilerdeki gelişmeler ile giderek 

daha farklı boyutlara ulaşmıştır. Tek yönlü bilgi aktarımına dayanan web 1.0 

teknolojisinin yerini alan web 2.0 teknolojisi çift yönlü anlık iletişim dönemini 

başlatmıştır222. 

Web 2.0 uygulamaları Web 1.0‟ın aksine sadece bilgi verme mantığı üzerine 

kurulu olmayıp aynı zamanda ziyaretçilerine sitede yer alan bilgiler hakkında yorum 

yapma, bilgi ekleme, hatta bilgileri değiştirme, gerçek zamanlı olarak veri paylaşımı 

gerçekleştirme imkanı da sunmaktadır.  

Web 2.0 devlet düzenlemelerini ve vatandaş deneyimlerini de radikal olarak 

değiştiren ve yenileyen bir dönüşümdür. Web 2.0 araçları; esnek yapılarıyla eski 

değer zincirlerini, tüketici alışkanlıklarını ve iş yapma modellerini değiştirmekle 

kalmayıp aynı zamanda devlette var olan katı bürokrasi ve hiyerarşiyi de esnek ağ ve 

katılımcı ortamlara dönüştürmüştür223.  

Web 2.0 teknolojisinin ortaya çıkardığı dönüşümün bir sonucu olarak devlet-

odaklı anlayışı sembolize eden “devlet 1.0”dan, yurttaş-odaklı anlayışı simgeleyen 

“devlet 2.0” anlayışına geçilmiştir. Kişiye özel hizmet anlayışı olarak da bilinen bu 

yeni devlet anlayışı tıpkı özel sektörde müşterinin güçlenmesini sağladığı gibi 

kamuda da vatandaşın elini güçlendirmiştir. 
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Devlet 2.0, Web 2.0 teknolojisine dayanan e-devlet uygulamalarını ifade 

etmektedir. Bu uygulamaların en temel özelliği kamu hizmetlerine dair tüm 

süreçlerde yurttaşın aktif katılımını sağlamasıdır224.  

2005 yılında Eggers tarafından “devleti dönüştüren dijital bir devrim” olarak 

nitelendirilen Devlet 2.0 kavramı, Mergel tarafından “reklamı yapılmamış ve bu 

nedenle farkına varılmamış teknolojinin, tüm Amerika‟da, şehir salonlarının, devlet 

evlerinin, okulların ve federal kuruluşların davranış ve misyonunu değiştirmekte 

oluşunu” tanımlamaktadır225. 

Devlette sosyal medya kullanımı, devletin vatandaşlarıyla katılımcı,  şeffaf ve 

işbirliği halinde olmasını sağlarken226, vatandaşın da daha katılımlı, hızlı ve yatay 

hiyerarşik bir zeminde mesajlarını siyasilere ulaştırmasını sağlamaktadır227. 

Web 2.0 uygulamaları hükümette yalnızca halkla ilişkiler ve kamu 

hizmetlerinin duyurularının yapılması gibi rutin konularda değil aynı zamanda 

istihbarat hizmetleri, gözden geçirme ve halkın kararlara katılımını sağlamak gibi ana 

görevler için de kullanılmaktadır228. 

Web 2.0 araçları kamu kurumlarının kendi içinde bilgi yönetimini artırması, 

dışarıda ise paydaşlarla hükümet etkileşimini zenginleştirmesi yoluyla hizmet 

sunumu ve politika yapımını iyileştirmeye yardımcı olmaktadır229. Hükümetler bu 

araçlar sayesinde insanlarla daha yerel ve organik bir biçimde doğrudan bağlantıya 

girme imkânı bulmuştur. Bu aracı az kullanmak ya da çok kullanmak tercih meselesi 

gibi görünse de bundan tamamen soyutlanmak kurum ve yöneticileri için pek akıllı 

bir davranış gibi görünmemektedir.  
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Ağlara dayalı ve ağlar yoluyla işleyen bir toplumun yine ağlar üzerinde 

örgütlenmesi kaçınılmazdır. Ağa dayalı bir toplumda, ağlar içerisinde olmamak ya da 

olamamak örgütlenmelerin başarısı ya da başarısızlığı üzerinde doğrudan etki 

etmektedir230. Zira kişisel ve kurumsal başarı sosyal medya kullanımı yoluyla 

yakalanabildiği gibi, kullanım dışı kalmak da kurumsal başarısızlığın sebebi 

olabilmektedir. 

 

3.1.2. Kamu Ġdare ve KuruluĢlarında Sosyal Medya Kullanımının 

Faydaları 

Kamu idare ve kuruluşlarının sosyal medya kullanımı e-devletin idari boyutu 

olan kamusal bilgi ve hizmet sunumuna doğrudan katkı sağlarken, aynı zamanda 

siyasi boyutu yoluyla demokratik katılım, denetim, şeffaflık ve hesap verebilirliğin 

artmasına dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Şöyle ki sosyal medya araçları hızlı, 

kolay ve masrafsız bir iletişim yöntemi olma özelliği ile kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından halka bilgi ve hizmet sunumunda öncelikli olarak tercih edilen medya 

araçlarından biri haline gelmiştir. Ayrıca sosyal medya araçları kamu yönetiminde 

özellikle:  

 Yeni katılım kanalları açmak,  

 Vatandaşları karar verme süreçlerine daha çok dâhil etmek, 

 Mevcut devlet-vatandaş etkileşimini artırmak,  

 Kamu kurumlarının şeffaflık ve hesap verebilirliğini artırmak bakımından 

önemli fırsatlar sunmaktadır231. 

Bilgisayar teknolojisi ve onun getirdiği yeni sosyal ağlar demokratik katılım 

düzeyinin yükselmesine ve katılımcı demokrasinin daha işlevsel hale gelmesine 

katkıda bulunmaktadır232
.  

Demokratik katılımdan bahsedebilmek için bilgilendirme, karar alma 

süreçlerinde yer alma mekanizmalarının ve politik gündemi etkileyebilme gücünün 
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bulunması gerektiği düşünüldüğünde bu şartları sağlayan ve kolaylaştıran medya 

araçlarının katılıma olumlu katkı sağladığından da söz edilebilir.  

Bilgilendirme tek taraflı bilgi sunma olayı iken, müzakere yurttaşın devletten 

aldığı bilgiye karşılık verdiği, geri besleme sağladığı iki yönlü bir iletişim sürecidir. 

Sunduğu çevrimiçi katılım kanalları ile sosyal medya ortamları yurttaşı, salt bir 

vatandaş konumundan sıyırarak aktif katılım sağlayan partner bir vatandaş 

konumuna ulaştırmaktadır. 

Sosyal medya, devlet kurumları ve pek çok sivil toplum kuruluşlarına farklı 

kesimlerden vatandaşlara tek bir ortamda ulaşabilme imkânı sunmaktadır. Devlet 

vatandaşlarla bağlantı kurma, onları bilgilendirme, onlarla etkileşimi artırma 

amacıyla internet hizmetlerini artan oranda kullanırken, mobil telefonlar, kablosuz 

iletişim, taşınabilir multimedya araçları bu kullanımı kolaylaştırmıştır233
.  

Yöneticiler, sosyal ağlar arasında yer alan Twitter‟ın sunduğu araçlar 

vasıtasıyla resmi bilgileri takipçilerine daha derli toplu şekilde sunmakta, ilgili 

belgelere ve web sayfalarına atıfta bulunabilmekte ve böylece kullanıcıların 

mesajların içeriğini daha rahat anlamalarına ve mesajlara daha sağlıklı şekilde yanıt 

vermelerine imkân tanımaktadır. Bu sayede yöneticiler rutin olarak yürüttükleri basın 

ve halkla ilişkiler çalışmalarını çevrim içi ortamlar vasıtasıyla desteklemiş 

olmaktadır. 

Sosyal medya ortamları devlet ve vatandaşlar arasındaki etkileşimi de 

dönüşüme uğratmıştır234. Günümüzde yurttaş bir müşteriden ziyade kamu 

hizmetinden faydalanan, kamusal etkinliklerin verimliliğini ve performansını 

denetleyen, yönetsel, siyasal ve demokratik süreçlerin içinde yer alan „aktif bir 

yurttaş‟ konumuna ulaşmıştır235. Kamunun karar alma süreçlerine ve kamu 

hizmetlerine daha kolay ve kesintisiz olarak ulaşmak isteyen bu aktif yurttaş, kamu 

hizmetlerinin sadece yararlanıcısı değil aynı zamanda yönlendiricisi haline gelmiştir.  
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Kamu hizmetlerine erişim konusunda sıkıntı yaşayan gruplar sosyal medyayı 

bir geçiş yolu olarak görmektedir236. Bu bakımdan sosyal medya araçlarının medya 

ve politikadan dışlanmış grup ve bireylere, olağan politik tartışmaların kapsamında 

yer almayan fikirleri yayma ve muhalif fikir ve gruplara kapalı tutulan diyalog ve 

tartışmalara katılma olanağı veren araçlar olduğu ifade edilebilir237.  

Günümüzde sosyal medya olarak adlandırılan Facebook ve Twitter gibi ağlar 

birer sanal/kamusal mekân haline gelmişlerdir238. Sosyal medyanın bireylerin özel 

ilgi alanlarına odaklaşmasını sağlayan, görüşlerini rahatlıkla dile getirebildikleri, 

bireyler arasında etkileşimi ve doğrudan toplumsallaşmayı sağlayan bir alan olma 

özelliği onun yeni kamusal alan olarak görülmesini sağlamıştır239. 

Habermas‟ın kamusal alan yaklaşımında belirtiği anlamıyla özel şahıslardan 

oluşmuş kamusal toplulukların tartıştığı alan olarak internet, ortak ilgi ve konular 

üzerinde yapılacak görüş alışverişine imkân sağlaması ile kamuoyu oluşumunun da 

önünü açmaktadır240.  

Uçkan‟ın da belirttiği gibi: “Gayri merkezi ağ yapısı ve alternatif fikirlerin 

dolaşımına izin vermesi bakımından internet, kendi başına bir kamusal alan olarak 

ortaya çıkmasa da, kamusallığın çeşitlenmesi ve yurttaş katılımı açısından 

demokratik imkânlar içermektedir”241
.  

Sosyal medya ortamları, sadece kişisel iletişim bakımından değil, aynı 

zamanda örgüt içi iletişimin de hızlı ve katılıma açık olarak sağlanmasına imkân 

sağlayarak yeni bir kamusal alan olma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan sivil 

toplum örgütlerince de geniş bir kullanım alanı bulabilmektedir. Bugün pek çok sivil 
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toplum kuruluşu sosyal medya üzerinden organize olmakta, dernek kurmayıp sosyal 

medya üzerinden oluşturulan gruplar ile faaliyet ve etkinliklerini sürdürmektedir.  

Sosyal medya örgüt haberlerini duyurma, görüş bildirme, kamuoyu oluşturma, 

kriz yönetimi, üyeleri yönlendirme, yeni üye kazanımı, diğer örgütlerle iletişim 

kurma gibi pek çok farklı hizmeti örgütlere sunabilmektedir242.  

 

3.1.3. Kamuda Sosyal Medya Kullanım Örnekleri 

Hükümetler gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı 

olanaklardan yararlanarak kamu hizmetlerini daha “etkin” ve daha “katılımcı” hale 

getirebilmek için politika belgeleri oluşturmakta, inisiyatifler geliştirmekte ve 

projeler hayata geçirmektedirler. 

Günümüzde kamu idare ve kuruluşları sosyal medya ortamlarındaki yerlerini 

her geçen gün sağlamlaştırmakta ve sosyal medya araçlarını hizmet ve politikalarını 

destekleyecek ve güçlendirecek önemli bir unsur olarak görmektedir.  

Dünya ülkelerinden pek çoğunda sosyal medya kamu kurumları ve siyasi 

liderlerce aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin Kanada‟da en çok siyasiler 

sosyal medyada aktif olarak yer almaktadır. Bazı devlet daireleri hükümet 

faaliyetlerini sosyal medyaya entegre etmek için adım atmaktadır. Örneğin 

Gov.politmitter.ca isimli hesap Kanada hükümetinin kurum ve kuruluşları tarafından 

sosyal medyada yürütülen faaliyetleri izleyen bir araçtır243.  

Avusturalya hükümeti yerel ve federal düzeyde hükümetin vatandaş ile işbirliği 

yapmak için sosyal medyayı nasıl kullanabileceği konusunda başarılı bir örnektir. 

Ülkede 200‟ün üzerinde hükümet ajansının Twitter hesabı, 20 ajansın Facebook 

hesabı, 50 ajansın blog sayfası ve 30 ajansın YouTube hesabı bulunmaktadır. 

Melbourne Şehir Konseyi işbirlikçi Wiki platformu ile Melbourne‟in gelecek 10 

yıllık planının oluşturulmasında vatandaşlarla girişimde bulunmaktadır. Başbakan‟ın 
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Victoria‟daki ofisi Twitter, Facebook, YouTube ve bloglar kullanmakta, anahtar 

konular ve hizmet sunumu konusunda vatandaş ile bu ortamlarda sohbet 

etmektedir244.  

Rus hükümetinde de benzer şekilde modernleşme ve teknoloji kullanımını 

artırma gayretinin bir parçası olarak bakanlıklar ve ajanslar çevrimiçi bir varlığı 

geliştirmek için yoğun çaba sarf etmektedir. Kamu kurumları ülkede resmi web 

sitelerine ilave olarak sosyal ağ sayfaları ve blog topluluk hesapları 

oluşturmaktadır245. 

New York‟ta ve California‟da uygulanan e-devlet 2.0 projeleri de iyi örnekler 

arasındadır. E-hükümet bilgi sistemleri sayesinde bu eyaletlerdeki stratejik kamusal 

bilgiler hızla halka açılmakta ve vatandaşlar bulundukları bölge hakkında sağlıktan 

eğitime, ulaşımdan kültürel faaliyetlere kadar pek çok konuda gerekli bilgilere 

hızlıca ulaşabilmektedir. Ayrıca pek çok kamu kurumu YouTube üzerine kurumlarını 

ve verdikleri hizmetleri tanıtıcı videolar koyarak kendi köşelerini oluşturmaktadır. 

Kazakistan‟da 2010 yılında geliştirilen sisteme göre vatandaşlar blog 

şeklindeki site üzerinden bürokratlara soru sorup yine aynı şekilde cevap 

alabilmektedirler. Ayrıca sitede bürokratlara kaç soru sorulduğu ve kaçının 

cevaplandığı gibi istatistiksel verilere de yer verilmektedir. Sitenin adresi ise 

“www.blogs.e.gov.kz/” şeklindedir246
. 

Kamu çalışanlarının sosyal medyayı kullanabilmeleri amacıyla 2008 yılında 

İngiltere‟de bir yönetmelik çıkartılmıştır. Bu tarihten önce ise kamu çalışanlarının 

internet günlüğü (blog) açmaları ya da meslek alanlarıyla ilgili çevrimiçi forumlara 

girmeleri engellenmiştir. 

ABD‟de Tarım İdaresi‟nin Ulusal Organik Program‟daki organik standartlar ve 

Orman İdaresi‟nin kırsal alan koruma düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmalarda 

kamunun görüşüne başvurulduğu görülmektedir. Bu çalışmalara göre internet 
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çevresel karar alma sürecini etkileyen üç tip çatışma alanında etkili olmuştur. Bu 

alanlar ise federal kurumlara olan güven, tekniklerin kullanımı ve toplumsal 

değerlerin rolüdür247
.  

ABD‟de kamu bilgi teknolojileri birimleri içinde en iyi uygulamalardan biri 

HowTo.gov sitesidir. Sitede kamu internet sitesi içeriği, sosyal medya kullanımı, 

mobil uygulama geliştirme, uygulama programlama ara yüzleri gibi pek çok konuda 

bilgi sağlanmakta, en iyi uygulamalar paylaşılmaktadır. Ayrıca, ABD‟de kamu bilgi 

teknolojisi stratejisi kapsamında Elektronik Hizmetler Tavsiye Grubu (Digital 

Services Advisory Group) kurulmuştur.  

Sosyal medya araçları yoluyla kamu kurumları kendilerinden bilgi ve hizmet 

alan vatandaş kitleleri arasında vatandaştan vatandaşa etkileşim kanalları 

kurmaktadır. ABD‟de Savaş Gazileri Kurumu, gazilerin sanal ortamda bir araya 

gelip etkileşime girebilmesi için Facebook, YouTube, Flickr ve Twitter üzerinde 

ağlar kurmuştur248. Ayrıca ABD‟de kamu kurumları vatandaşları bilgilendirmek, 

onların görüş ve şikâyetlerini yorumları yoluyla almak üzere internet günlükleri 

(bloglar) yayımlamaktadırlar. 

Ülkemizde ise sosyal medya bazı kamu kurumları tarafından etkin olarak 

kullanılırken bazıları tarafından henüz hiç kullanılmamaktadır. Kısıtlı kullanım 

alanları arasında deprem ve afetlerde afetzedelere yardım ulaştırılması amacıyla 

sosyal medya kullanımı örnek gösterilebilir. Sosyal medya ortamında yapılan 

kampanyalar yardımın hızını ve miktarını arttırmıştır. Facebook üzerinden Van 

Depremine yapılan yardım kampanyası ile 46 milyon TL yardım toplanmıştır249. 

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında “Kamu Hizmetlerinde 

Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” başlığı altında, “e-Devlet Hizmetlerinde Mobil 

Platformlar ve Sosyal Medyadan Yararlanılması” eylemine yer verilmiştir. Bu 
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amaçla kamu kurumlarına yol gösterecek bir rehber hazırlanması, öncelikli 

hizmetlerin bir program dâhilinde mobil ortama aktarılarak ve kullanıcı talepleri 

dikkate alınarak mobil hizmetler ve sosyal medya kullanımının düzenli olarak 

geliştirilmesi planlanmaktadır250
. 

Tüm bu uygulamalardan yola çıkarak kamu idare ve kuruluşlarının sosyal 

medya ortamlarında yapabileceği faaliyetler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Yurttaşlara ulaşmak ve onların desteğini kazanmak için sosyal ağlar üzerinde 

bir takım portallar oluşturmak, 

• Twitter ve Facebook hesapları açarak basın bültenlerini ve önemli haberleri, 

yeni hizmetlerini duyurmak, vatandaşa çağrıda bulunmak, çeşitli nedenlerle doğacak 

kesintiler hakkında önceden bilgi vermek, halkı uyarmak, 

• Kendisine gelen şikâyetleri, kurumun bilgi edinme sayfasına link ile 

yönlendirerek süreci hızlandırmak,  

• Sık sorulan sorulara, sosyal medya araçları ile cevap vermek,  

• Kuruma ve hizmetlerine yönelik tanıtımları çeşitli videolar ile sunmak, 

• Afet durumunda yardımları organize etmek ve bilgi alışverişi sağlamak,  

• Sosyal medya üzerinde kümelenen verilerin analizini yaparak, toplumun anlık 

düşünce ve kaygılarını ölçmek, bu düşünceler ışığında stratejiler belirleyerek hizmet 

sunumuna yansıtmak. 
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3.2. Yerel Yönetim KuruluĢları ve Sosyal Medya 

Yerel yönetimler, “yerel bir topluluğun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

belli bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kurumlardır”251. Daha geniş bir 

tanıma göre yerel yönetimler, “yerel bir topluluğun ortak gereksinmelerini 

karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın seçtiği, 

demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme biçimidir”252. 

Yerel yönetimler merkezi yönetimin dezavantajlarını ortadan kaldırması, 

halkın yönetime etkin katılımını sağlaması bakımından büyük önem taşıyan yönetim 

birimleridir253. Halka en yakın kamu kuruluşları olarak vatandaş ile doğrudan 

etkileşimi en fazla olan kuruluşlardır. Bu bakımdan yerel yönetimlerin halkın yoğun 

olarak yer aldığı sosyal medya ortamlarından uzak kalması düşünülemez. 

Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte giderek artan sayıda 

kamu hizmeti elektronik ortamda vatandaşlara sunulmaya başlamıştır. Günümüzde 

pek çok yerel yönetim birimi elektronik ortamda hizmetlerini geliştirerek yurttaşların 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunmaya başlamıştır. 

Yerel yönetim birimlerinde bilişim teknolojilerinin artan kullanımı ile birlikte 

e-devlete geçiş süreci hızlanmış, gerek yerel yönetim birimi ile diğer kamu ve özel 

sektör kuruluşları arası, gerekse yerel yönetim birimlerinin halk ile olan bilgi 

alışverişinin sağlanmasında kolaylık, ucuzluk, güvenilirlik ve hız yakalanmıştır254.  

Yerel yönetimler, e-devlet uygulamaları kapsamındaki e-belediyecilik ile 

birlikte yepyeni bir sürece girmiştir. Yerel hizmet sunmak amacıyla oluşturulmuş 

idari birimler olan yerel yönetimler bu süreçte, yöre halkının beklentilere cevap 

                                                           
251

 Halil Nadaroğlu (2001), Mahalli Ġdareler, Beta Yayınları, İstanbul, s.1 
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 Ömer Bozkurt ve Tuncay Ergun (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yayınları, Ankara, 

s.259 
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 Bilal Eryılmaz (1998), Kamu Yönetimi, Erkam Yayınevi, İstanbul, s.115 
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 Filiz Tufan Emini ve Mustafa Kocaoğlu (2011), “Bilişim Teknolojileri Kullanımının Hizmet 

Sunumuna Etkileri: Konya İl Özel İdaresi Örneği”, Süleyman Demiral Üniversitesi, Ġktisadi Ve 
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verebilmek ve teknolojik imkânlardan daha iyi yararlanabilmek adına, alışageldikleri 

yöntemleri sorgulamak durumunda kalmışlardır255.  

Bilgi üretiminin öneminin arttığı bu çağda yerel idarelerin de kendi yapılarını 

bu yönde dönüştürmeleri, bilişim teknolojilerinin özellikle yerel hizmet sunumuna 

olan katkılarından azami ölçüde yararlanmaları bir zorunluluk haline gelmiştir256.  

 

3.2.1. Yerel Yönetim KuruluĢlarında Sosyal Medya Kullanımının 

Faydaları 

Günümüzde yerel yönetim birimlerinde verimliliği artırmak ve vatandaşın kısa 

sürede kaliteli hizmet talebine cevap verebilmek için, bilgi teknolojileri kullanımının 

önemi artmıştır. Pek çok yerel yönetim birimi, işleyişini iyileştirmenin dışında, daha 

iyi hizmet verebilmek için oldukça gelişmiş iletişim sistemlerine yatırım yapmakta, 

çağrı merkezi sistemleri kurmaktadır. Yöneticiler kendilerine gelen hizmet 

taleplerinin karşılanma düzeylerini de bu sistemlerin yardımıyla izleyebilmektedir. 

Yerel yönetimlerde bilişim teknolojilerinin kullanımı ile birlikte çalışanların 

yoğunluğunun azaltılması, hizmet sunumunda zaman ve mekân sınırının ortadan 

kaldırılması, halkın beklenti, talep ve şikâyetlerinin daha rahat öğrenilmesi, yerel 

yönetime ait bilgi ve verilerin diğer kurumlar ile paylaşılması sağlanarak, şeffaf, 

vatandaş odaklı, katılımcı, etkin bir yerel yönetim yapısının oluşturulması gibi 

faydalar beklenmektedir257. 

Sosyal ağlar, halkın gerçek ihtiyaçlarını öğrenmek için yerel yöneticilere 

önemli bir fırsat sunmaktadır. İhtiyaçların doğru tespiti kıt kaynakların daha verimli 

kullanılmasını sağlamakta, kırtasiyeciliğin azaltılması ve yerel ihtiyaçların 

                                                           
255

  A. Erdi, S.S. Durduran, C.T. Okka, Ö. Altay (2005), “Yerel Yönetimlerde Bilgi Teknolojisinden 

Yararlanma Ve Kent Bilgi Sistemi İle İlişkisi”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara, s.2 
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zamanında giderilmesi ile birlikte yerel hizmet kalitesinin yükseltilmesine de yardım 

etmektedir258. 

Sosyal ağlar, aynı zamanda vatandaş ile yerel yönetimler arasındaki iletişimi 

güçlendirmekte ve beraberinde birçok sorunun vatandaş desteğiyle çözümünü 

mümkün hale getirebilmektedir259. Bu teknolojiler mesai saatleri dışında iletişimin ve 

bazı hizmetlerin devam ettirilebilmesinde, rüşvet ve yolsuzluk gibi arzu edilmeyen 

durumların giderilmesine de katkı sağlamaktadır260.  

Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin yerine getirilebilmesinde halkın 

memnuniyetinin ne derece sağlanabildiğinin ölçülebilmesi ve düzeltici-önleyici 

faaliyetler geliştirilerek, vatandaş odaklı bir hizmet sunumu gerçekleştirilebilmesi 

noktasında sosyal medyanın sağlayacağı geri bildirim oldukça önemlidir261. 

Yerel düzeyde vatandaşlara en yakın yönetim birimi olan belediyeler için 

sosyal medya araçları, alınan kararların ve sunulan hizmetlerin duyurulmasından 

alınacak kararlara vatandaşın dâhil edilmesine kadar hizmetin her aşamasında etkin 

olarak kullanılabilecek temel bir iletişim aracıdır.  

Yerel yöneticiler sosyal medya ortamlarında yer alarak sadece halkı memnun 

etmiyor aynı zamanda onlardan istekleri konusunda yeni görüşler elde edebilmek 

için de fırsat yakalamış oluyorlar. Bu nedenle halkı konuşturmak ve karşılıklı 

etkileşimde etkinliği yakalamak çok önemlidir. 

Belediyelerin daha kaliteli hizmet sunması ve yerel hizmetlerde etkinlik 

sağlamasının yolu, yerel halk katılımından geçmektedir. Etkileşim sistemi içerisinde 

bilgi alışverişinin ortaya çıkardığı interaktif etkileşim, kentler için yenilik ve 

yaratıcılık fırsatları oluşturmaktadır262. 

Kısacası sosyal medya yöneticilere vatandaşın politika ve projeler hakkındaki 

tavrını ölçme konusunda kısa süreli masrafsız bir yol sunmaktadır. Sosyal medya 

üzerinden yerel yöneticiler halkın nabzını tutmaktadır. 
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3.2.2. Yerel Yönetimlerde Sosyal Medya Kullanımı Örnekleri  

Belediyelerin Twitter kullanımları, vatandaşlarla iletişim ve işbirliği 

sağlamalarında önemli bir unsur olarak görülebilir263. Bu yolla belediyeler 

vatandaşlara yürüttükleri faaliyetler ve etkinlikler hakkında kısa mesajlarla 

duyurularını yapmakta ve geri dönüşümleri de hızlı bir şekilde almaktadır. Vatandaş 

yerel yöneticilerin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda soru ve 

görüşlerini de kolaylıkla dile getirmiş olmakta, bu sayede belediyelerinin halkla 

ilişkiler faaliyeti güçlenmektedir. 

Konya Büyükşehir Belediyesi‟nin şehre kazandıracağı 60 adet yeni ve modern 

tramvayın renklerini Konya halkının belirlemesi için internet üzerinden ve kurulan 

stantlardan tercihte bulunması için başlattığı proje, halkın sosyal medya yoluyla 

görüşünün alınması açısından iyi bir örnek oluşturmaktadır. 

ġekil 9. Konya BüyükĢehir Belediyesi Konyaray‟da Halkın Tramvay Rengi Seçimine 

ĠliĢkin Anket  
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İnternet ve saha çalışmalarında yürütülen anket sonucunda 103 bin 657 kişi oy 

kullanmış, oylama sonucunda 31 bin 28 kişinin tercihte bulunduğu yeşil-beyaz renkli 

tramvay %29.9‟luk tercih oranıyla belediye tarafından yeni tramvayların rengi olarak 

belirlenmiştir.  

Yine Konya‟da Meram Belediyesi tarafından yürütülen 'Hemşehrim Masası' 

uygulamasının, sosyal medyadan halka arz edilmesi, sosyal medya ortamlarının yerel 

hizmetler için kullanımı açısından verilebilecek diğer bir örnektir. Bu uygulama ile 

Meram Belediyesi vatandaşın talep, öneri ve şikâyetlerini Twitter'dan sosyal medya 

aracılığıyla almaya başlamıştır. Vatandaşlar istek, şikâyet ve önerilerini 

“@HemsehrimMasasi” adlı Twitter hesabı aracılığı ile almakta ve bu ortamda 

cevaplandırılmaktadır. 09.09.2015 tarihi itibariyle bu twitter hesabının bin 743 adet 

takipçisi ve bin 434 adet atılmış tweet‟i bulunmaktadır
264

. 

Meram Belediyesi hemşehrilerine daha nitelikli yaşam alanları oluşturmak için 

sosyal medya ortamından onların görüşlerine başvurmaktadır. Hemşehrim masasına 

gönderilen birkaç tweet ve onlara verilen cevaplar aşağıdaki gibidir: 

 - “Ahmed @Penah_ : Aksinne mah. Gazhane sokağı çöplükten geçilmiyor. 3 

aydır buradayım ve bu sokağın temiz halini merak ediyorum”.  

- “@HemsehrimMasası: @Penah_ talebiniz ilgili müdürlüğümüze gereği 

için iletilmiştir. Esenlikler dileriz”. 

 - “Mehmet Avcı  @mehmeta02240247: Lalebahçe mahallesi Erhat sokak ve 

Tenekeci sokakta başlatılan çocuk parkları iki yıldır yapılmamıştır. Dolgusu 

yapıldı. Çalışma yok”. 

- @HemsehrimMasası: @mehmeta02240247, belirtilen alanlara park 

yapılması için ihale işlemleri tamamlanmış olup park yapımları bu yıl 

içinde tamamlanacaktır. 
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ġekil 10. Konya Meram Belediyesi HemĢerim Masası‟na ĠliĢkin Bir Fotoğraf  

 

 

 

 

 

 

 

Benzer bir örnek İstanbul Büyükşehir Belediyesinden verilebilir. Belediyede 

vatandaşların talep, şikâyet, soru ve sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla kurulan 

Beyazmasa uygulaması, sosyal medya üzerinde de müracaatları kabul eden bir 

iletişim noktası haline gelmiştir.  

Beyazmasa'ya 2012 yılı içerisinde sosyal medya üzerinden gelen 10 binin 

üzerindeki müracaatın yüzde 97'si çözüme kavuşturulmuştur. Geriye kalan yüzde 

3'lük kısmı ise çözüm aşamasındadır. Anında cevaplanan soru ve taleplerin dışında 

kayıt altına alınan 6 bin 366 müracaatın 6 bin 169'u sonuca ulaştırılmıştır. 

Belediyenin vatandaşların sosyal medya üzerinden ulaştırdığı mesajların verilerini 

aynı zamanda bir anket olarak değerlendirmekte ve sorunlu alanlarda kalıcı çözüm 

üretmek amacıyla bu verilerden faydalanmaktadır. Böylece normalde sağlanan 

faydanın sürdürülebilirliği de sosyal medya ile artırılmış olmaktadır265. 

Vatandaş ile iletişimi artırmak için tüm iletişim mecralarını etkin bir şekilde 

kullanan belediyelerden biri de Bağcılar Belediyesidir. 746 bin 650 kişilik nüfusuyla 

İstanbul‟un en büyük ilçesi olan Bağcılar‟da yerel yöneticiler, Twitter ve Facebook 

başta olmak üzere pek çok sosyal medya kanalını etkin bir şekilde kullanmaktadır. 
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http://www.haber7.com/yerel-yonetimler/haber/938921-istanbullularin-sorunlarina-sosyal-medyayla-
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Belediyenin gerçekleştirdiği hizmetlerin vatandaşlara duyurulmasında, istek ve 

şikâyetlerin alınmasında iletişimin imkânlarından yararlanılmaktadır.  

 

ġekil 11. Bağcılar Belediyesi Facebook Adresi Kapak Fotoğrafı 

 

Belediyenin facebook sitesinde kapak fotoğrafının değiştiğini haber eden 

yazının altına yapılan yorumda bir vatandaş, engelliler için evde berber hizmetinin 

olup olmadığını sormakta ve cevap olarak mesajla kendisinden iletişim bilgilerinin 

istendiği görülmektedir266
.  

Belediyenin Twitter adresindeki kapakta Belediye başkanının resminin yanında 

“daha şeffaf, daha ulaşılabilir, daha hızlı, daha çözüm odaklı” ifadesinin yer aldığı 

görülmektedir. Twitter hesabı belediyenin Facebook hesabında sunulan bilgileri de 

içermekte, buna ilave olarak nöbetçi eczanelerin listesi, eğitim ve diğer etkinliklerin 

mekan ve zamanı gibi bilgiler de bu hesapta yerel halka sunulmaktadır267
.  
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ġekil 12. Bağcılar Belediyesi Twitter Adresi Kapak Fotoğrafı  

 

Bağcılar Belediyesi‟nin kurumsal facebook ve twitter hesapları sürekli takip 

edilmekte ve özellikle soru, istek ve şikâyetlere anında dönüş yapılmaktadır. Ayrıca 

Bağcılar Belediyesi, özellikle akıllı telefonlar için oluşturulan karekod uygulamasını 

da basılı materyallerde kullanmaktadır.  

Görülüyor ki yerel yönetimlerin halkla ilişkiler birimleri, yeni iletişim 

teknolojilerinin sunduğu imkânlar sayesinde hizmet sundukları kitlelere daha yakın 

olabilme ve onlara doğrudan erişebilme olanağı elde etmektedir.  

Belediyelerin yeni iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanımı, hızlı, şeffaf ve 

çözüm odaklı bir hizmet anlayışını benimsediklerinin bir göstergesidir.  

Günümüzde bir moda haline gelmiş gibi pek çok yerel yönetim organının „bir 

şekilde bulunsun‟ anlayışı ile açtığı sosyal medya hesapları aslında aktif olarak 

kullanıldığında yerel yöneticilere önemli kazanımlar sağlamaktadır. Özellikle 

Facebook ve Twitter gibi halk tarafından yaygın olarak kullanılan sosyal  mecralar 

http://www.marka-marka.org/2012/10/25/twitteri-tanimak/
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başkan ve halk arasında doğrudan temas sağlayarak, etkileşimi mümkün 

kılmaktadır268.  

Sosyal medya, halk ve yerel yönetimin karşılıklı beklentileri içerisinde çok 

önemli bir rol üstlenmektedir. Halkın gerçekten ne istediğiyle ilgilenen, onların 

ihtiyaçları doğrultusunda proje üretmek isteyen yöneticilerin bizzat halktan bilgi 

almaları için sosyal medyayı aktif kullanmaları gerekmektedir. Belediye başkanının 

bir aracıya ihtiyaç duymadan, direkt olarak yönettiği hesaplarda bölge insanının 

sorunlarıyla, şikâyetleriyle, istekleriyle birebir ilgilenmesi seçmende olumlu bir imaj 

oluşturmaktadır.  

Hesap aktif kullanıldığı takdirde belediye ile yahut bizzat Başkanın kendisiyle 

ilgili çıkan negatif haberlerden, yorumlardan haberdar olmasını sağlamanın yanı sıra 

krizi büyütmeden anında müdahale etmeyi de sağlamaktadır269. 

Tüm bu örneklere ilave olarak yerel yöneticilerin sosyal medya ortamlarını 

etkili kullanımı için verilebilecek örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Yerel yönetimler, sosyal medya ortamlarında  yerel yönetimin kurumsal 

yapısı, yöneticiler ve yöre hakkında yapılan  olumlu ve olumsuz 

değerlendirmeleri takip edebilir ve bunun dışında  olumsuzluk faktörlerini de 

çok daha hızlı bir şekilde giderilebilirler270. 

 Belediyelerin Twitter kullanımları, vatandaşlarla iletişim ve işbirliği 

sağlamada benzersiz bir ortam olarak görülmektedir271. Belediye Başkanı ve 

Belediye‟ye ayrı ayrı twitter hesapları açarak hem belediyenin hem de 

Belediye Başkanı‟nın twitter‟ üzerinden takipçileri ile birebir iletişim halinde 

olması, bu yolla tek tek gezerek ulaşma imkânı yakalayamayacağı yöre 

halkına ulaşarak onları dinlemesi ve muhatap alması sağlanabilir. Twitter iki 

yönlü iletişime vatandaşları teşvik edebileceği gibi vatandaşlardan geri 

dönüşüm olmaksızın belediyelerin gerçekleştirdikleri veya 
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gerçekleştirecekleri faaliyetler konusunda onları haberdar etmede geleneksel 

araçların yanında farklı bir araç olarak da kullanılabilmektedir272.  

 Sosyal medya uygulamaları etkin olarak kullanıldığı takdirde yerel yönetim 

birimlerini güçlendirerek onların hizmet sunma kapasitelerini artıracak, yerel 

halkın beklentilerinin daha fazla karşılanması için bir fırsat sunacaktır. 

Örneğin kamu hizmet standartları oluşturulurken vatandaştan görüş ve 

önerileri sosyal medya aracılığıyla alınabilir. Hizmeti hızlı bekleyen 

vatandaşa hizmetin aşamaları hakkında ve bu aşamada geçen sürelerin detayı 

hakkında bilgi vererek çeşitli eleştirilerin de önünü kapatılabilir. Bilgi 

eksikliği olumsuz düşüncelere yol açabildiğinden vatandaşın doğru 

bilgilendirilmesi beklentilerin de doğru yönetilmesini sağlayacaktır. 

 Bilgisayar ortamında kurulacak sanal hizmet büroları ile kamuda hizmet 

sunma anlayışı kökten değişebilir. Yurttaş beklentileri bu bürolar aracılığıyla 

toplanıp halka daha hızlı ve beklentiler çerçevesinde hizmet sunumu 

sağlanabilir. Hizmet kalitesini artıran etmenler arasında; anlaşılırlık, 

güvenilirlik, çabukluk, esneklik ve bilgilendirme vardır273. Bu da beklentilere 

uygun hizmetin hızlı bir şekilde sağlanmasını önemli kılmaktadır. 

 Sosyal medya araçları ile kırtasiyeciliğin, hizmet gecikmelerinin, 

yolsuzluğun, önüne geçilerek hizmetlerde etkinlik ve demokratiklik 

sağlanabilir. 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi her birimine ayrı Twitter adresi açarak 

vatandaşla iletişim kurmak daha hızlı sonuç vermektedir. Twitter sayfalarında 

atılan tweetler, belediyelere konulan şikâyet kutularından daha çabuk 

dolmakta, bazı belediyelerce resmi şikâyet dilekçeleri olarak kabul 

görmektedir. 

 Sosyal medya araçları yerel seçimler öncesinde kararsızları etkilemek için 

ikna edici bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. 
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 Nasıl ki özel şirketler sosyal medyada kurdukları iletişim ve çevrimiçi destek 

hizmeti sayesinde müşteri memnuniyeti ve marka değerlerini arttırıyorsa aynı 

şekilde yerel idareciler de yurttaşlarla arasındaki mesafeyi azaltarak 

ulaşılabilir bir hale gelmekte ve belediyelerinin imajını artırabilmektedir.  

 Mahallelerin sosyal konuları ve ihtiyaçları sosyal medya araçları üzerinden 

tartışılabilir. 

 İhtiyaç sahiplerine, gençlere, özürlülere sosyal paylaşım araçları üzerinden 

ulaşılabilir, hizmet götürme ve var olan hizmetlerin paylaşılması ortamı 

sağlanabilir. 

 Engellilerle Facebook ve Twitter‟da onlar için açılan özel bir hesap üzerinden 

bir iletişim köprüsü kurulup, engellilere daha öncelikli ve çabuk ulaşılabilir, 

sorunlarının çözümü için onlarla istişare yapılabilir. 

 Belediye Başkanı‟nın duyuruları ve halka paylaşmak istediği faaliyet ve 

görüşleri sosyal paylaşım araçları üzerinden çok rahat paylaşılabilir.  

 Yörenin tanıtımını yapmak üzere Wikipedia gibi açık ansiklopedilerde 

belediyeyi ve yöreyi ilgilendiren maddeler girmek veya var olan maddelere 

yenilerini eklemek hatta video bloglarında, YouTube gibi video paylaşım 

sitelerinde ve diğer görsel paylaşım ortamlarında yöre hakkında videolar 

paylaşılabilir274. İsveç hükümetinin resmi Twitter hesabının (@Sweden) her 

hafta bir vatandaş tarafından kullanılması, ülkenin tanıtımını yapan twitter 

mesajları atılması gibi başarılı ve farklı örneklerden bahsetmek 

mümkündür275. 

 Yerel halk yerel idarelerin yaptığı ve yapmayı planladığı tüm faaliyetlerden 

sosyal medya ortamında bilgi alabilmeli, haberdar edilmelidir. Bu faaliyetler 

duyurulurken belediyelerin resmi hesaplarının yani sıra diğer bölgelerdeki 

insanların da bu faaliyetlerden haberdar olması için sosyal ağların 
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duvarlarında paylaşılmalı ve bu sayede örnek belediye algısı 

oluşturulmalıdır276. 

 Sokak hayvanlarının sahiplendirilmeleri ve korunmaları yönündeki 

faaliyetlere katılımcılık sosyal medyada oluşan ortak gruplar ile sağlanabilir. 

 Benzer şekilde sosyal yardımların organize edilmesi yani sosyal yardıma 

ihtiyaç duyan kişilerin tespiti ile yardımda bulunmak isteyen insanların bu 

kişilerle buluşturulması için belediye kendi hesabında çeşitli topluluklar 

oluşturabilir.  

 Sosyal medya ortamlarında mahalle gurupları oluşturularak mahalle sakinleri 

arası iletişim ve uyumun artması, mahalle sakinlerinin yöneticilerin 

faaliyetleri hakkında daha fazla haberdar olmaları sağlanarak mahalle 

sorunlarına ilişkin çözümler üretilebilir. Ayrıca bu ortamlarda kurulan 

iletişim ile mahallenin güvenlik ve emniyeti için mahalle sakinleri ile işbirliği 

yapılabilir.  

 Ev hanımlarının dahi naçizane üretimlerini pazarlayabilmelerine ve çok iyi 

kazançlar elde ederek çevre oluşturmalarına, yurtdışında dahi beğenen 

kitlesine ulaşmasına imkân tanıyan blog, facebook sayfaları yerel 

yönetimlerin elinde birer hazineye dönüşebilir. Bu sayede yörenin tanıtımı 

yapılarak turizme önemli katkılarda bulunulabilir. Belediye‟nin ait olduğu 

kentin öne çıkması onun imajının düzeltilmesi, ancak özelliklerinin tüm 

ülkeye ve dünyaya yayılması ile mümkün olur.  

 

Tüm bu bahsedilen çalışmalar yerel yönetim kuruluşları ve yöneticilerinin 

vizyon sahibi olması, sosyal medya için belirli bir bütçe ve personel kaynağı 

ayırması ile mümkün olacaktır. Zira sosyal medyada başarıya ulaşmak sadece sosyal 

medya hesabı açmak ile sağlanamaz. Sosyal medyada belediyecilik Başkanın çektiği 

fotoğrafların bu ortamlarda yayınlanmasından ibaret olamaz. Sosyal medyada doğru 

bir şekilde yer almak belirli bir uzmanlığı gerektirmekte, bu konuda küçük ölçekli 

belediyelerimizin destek almasını kaçınılmaz kılmaktadır. 
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Belediyelerin sosyal medya araçlarını halkla ilişkiler birimi ve bilgi 

teknolojileri birimlerinin işbirliği içerisinde takip etmesi gerekmektedir. Ayrıca 

sosyal medya araçlarından yararlanmanın ve aktif kullanımın etik kurallarını ve 

kurumsal sınırları doğru bir şekilde oluşturmak oldukça önemlidir. Belediyelerin 

sosyal medyada yer alma amaçları tam olarak tanımlanmalı, en etkili yöntemler 

belirlenerek ve yerel yönetim personeli de bu konuda motive edilerek sosyal 

medyada yer alınmalıdır277. 

Belediyeler halk ile bu ortamlarda nezaket kuralları çerçevesinde konuşmalı, 

olumlu ve olumsuz tüm içeriği paylaşmalı ve dürüst bir şekilde yaptıklarını sıraladığı 

gibi yapamadıklarını da gerekçeleri ile birlikte sıralayabilmelidir. İletişimde 

süreklilik esas olduğu için halk olumsuz da olsa bir cevap aldığında hiç değilse 

muhatap alındığı için mutlu olacak ve güven ortamı sağlanmış olacaktır.  

Belediyeler sosyal ortamlarda manasız ve sonuca götürmeyen tartışmalardan ve 

özellikle rakiplerini kötüleyici, aşağılayıcı ifadelerden kaçınmalıdırlar. Ayrıca 

iletilerde düz bilgi vermek yerine okuyanların yorum yapma ve cevap verme isteğini 

artırıcı içerikler sunmak tercih edilmelidir. 

Günümüzde insanların en büyük bilgi ve başvuru kaynağı, ilk referans noktası 

haline gelen internet görmezden gelinemeyecek kadar önemli hale gelmiştir. 

Tanımadığımız bir ürün ya da kişiyi önce internette aramamız ve o ürün yada kişi 

hakkındaki ilk izlenimimizi bu bilgilere göre oluşturduğumuzu düşündüğümüzde 

internette doğru yer almanın önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu nedenle referans 

noktalarında iyi bir şekilde konumlanmak hem belediye başkanları  ve hem de 

Belediyeler açısından oldukça önemlidir. 

Özetle, sosyal medya ortamları günümüzde vatandaşın istek ve sorunlarını 

ifade edebileceği ortamlar olarak öne çıkmıştır. Bu ortamda yerel yöneticilerin yer 

alması, açık ve dürüst olması, yeni ve farklı şeyler söyleyerek, somut önerilerde 

bulunması, vatandaşın istek ve ihtiyaçlarına yanıt veren içerikler üretmesi, onların da 

ulaşımına açık olması gerekmektedir.  
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3.3. Sosyal Medya Ve Kamu Yönetimi ĠliĢkisinin YönetiĢim Ġlkeleri 

Bağlamında Değerlendirilmesi 

Küreselleşmenin tüm alanlarda olduğu gibi sosyal bilimler disiplininde ortaya 

çıkardığı dönüşümle birlikte “Yönetim” kavramı da değişime uğramış, 1970‟lerde 

“Kamu Yönetimi”, 1980‟lerde “Kamu Politikası ve Yönetimi”, 1990‟larda ise, 

“Yönetişim” kavramları literatürde yer almaya başlamıştır. Klasik kamu yönetimi 

anlayışı yerini yeni kamu yönetimi anlayışına bırakmış, yeni kamu yönetimi modeli 

olarak yönetişim ön plana çıkmıştır.  

Her yeni dönem devletin görev ve sorumluluklarını yeniden tanımlarken, 

merkezi ve yerel yönetimleri de bu görev ve sorumlulukların gerektirdiği donanıma 

sahip olmaya zorlamıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı daha katılımcı, daha şeffaf, 

daha hesap verebilir, vatandaşı karar alma mekanizmalarına daha kolay ve hızlı 

çekebilen, insana değer veren etkin ve verimli bir yönetimi gündeme getirmiştir. 

Yönetişim, toplum-devlet ilişkilerinde karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir 

yönetim tarzını ifade etmektedir278. Yönetim ve yönetmek kavramlarından türemiş 

olan yönetişim kavramı ilk defa Dünya Bankası tarafından yayınlanan 1989 tarihli 

raporda kullanılmıştır.  

Yönetişim, devletin hacmini yeniden belirlemek, devletin vatandaşlarına 

sunduğu kamu hizmetlerine çok aktörlü ve çözüm yönelimli uygulamalarla katılımcı 

bir eksende yaklaşmak amacını güden bir yönetim yaklaşımıdır279. 

Çok aktörlülüğün esas olduğu bir yönetim sistemini ifade eden yönetişim 

kavramı, aynı zamanda katılımcı, hesap verebilir, şeffaf ve müşteri memnuniyetini 

esas alan bir yönetim anlayışını simgelemektedir. 

İyi yönetişim kavramı; “devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin 

bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve 

hesap verme sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların, rekabet ve 

piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet sunum yöntemlerinin ve temel 
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teknolojilerdeki gelişmelere uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni 

ifade etmektedir”280.  

İyi yönetişim, devletler bakımından daha fazla şeffaflığın sağlanması, 

sorumluluk, etkinlik, tarafsızlık ve katılım gibi konulara vurgu yapmaktadır. Siyasal 

sorumluluğun geliştirilmesi, katılımın artırılması etkin işleyen bir hukuk düzenini 

sağlamak için temel teşkil etmektedir281.  

E-demokrasi ve yönetişim kavramları, devletin e-devlet olarak yeniden 

yapılanması sürecinde katılımcılığın artışı, bireylerin bilgi edinebilme olanaklarının 

artışı, böylece karar alma süreçlerinde söz sahibi olması ve gerektiğinde hesap 

sorabilme özgürlüğünü ifade etmektedir. Devletin işletme mantığındaki gibi 

hizmetlerinde hız, esneklik, şeffaflık, güven, katılımcılık, paylaşım ve etkileşim 

imkânı sunması gerçek anlamda e-demokrasi ve e-yönetişimin sağlanabilmesi için en 

temel koşuldur. 

İnternet, içinde barındırdığı bilgi ve iletişim olanakları, ağ yapısından 

kaynaklanan zengin iletişim, adem-i merkezileştirme, şeffaflaştırma ve hesap sorma 

aracı olma potansiyeli ile kamu yönetimi alanı açısından önemli bir teknolojidir282. 

İnternet aracılığı ile siyasi süreç ve kamu hizmetleri hakkındaki bilgilere 

vatandaşların kolayca erişiminin sağlanmasının sonucu olarak bireylerin siyasi 

süreçlere etkin katılımının artması beklenmektedir. 

Yeni yönetim anlayışı çerçevesinde ön plana çıkan şeffaflaşma, hesap 

verebilirlik, demokrasi ve katılımcılık gibi iyi yönetişim ilkeleri internetin sunduğu 

imkânlar ile daha fazla hayata geçirilebilir bir hale gelmiştir283. İnternette bu 

değerlerin hayata geçmesini sağlayan teknolojik altyapı ve akım ise Web 2,0‟dır284.  
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Web 2.0 teknolojisi, e-devletin yurttaş odaklı konuma gelmesinde dönüm 

noktalarından biri olarak yurttaşın günlük hayatını kolaylaştırmasını sağlayan 

teknolojiler bütünüdür285. 

Günümüzde sosyal medya ortamları, kamu yönetimindeki yönetişim ruhunun 

kamu hizmetlerine yansıtılmasında etkin bir rol oynamaktadır. Zira bu sosyal 

paylaşım ağları sayesinde yönetici ve siyasiler toplumun önemli bir kesimine 

ulaşmakta, onların ihtiyaçlarını tespit etmekte, fikirlerini alarak politika üretme 

imkânı elde etmekte ve onlarla artan oranda etkileşim içine girebilmektedir.  

İnternet, ortaya çıkardığı yatay iletişim ortamı ve etkileşimi olanaklı kılması 

sayesinde, bilgiye erişimi kolaylaştırmakta, devleti demokratikleştirerek, yerinden 

yönetimi olanaklı kılmakta, daha saydam ve açık hale getirerek, bürokrasiyi 

zayıflatmaktadır. Kaynak kullanımında verimlilik ve etkinlik sağlanmakta, böylece 

işlemler daha rasyonel duruma gelmektedir286. 

Vatandaşlar günümüzde cep telefonu aracılığıyla pek çok internet sitesine 

yolda, okulda, işyerinde hatta bir restoranda anlık olarak bağlanabilmekte işlemlerini 

bu esnada hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Devlet işlemlerinin bu akıllı 

telefonlar aracılığıyla hızla yapılabilmesi vatandaşa ve devlete kolaylık 

sağlamaktadır287. Bu yolla bürokrasi asgariye indirilmekte, kamuda bilinen „bugün git 

yarın gel‟ anlayışı ortadan kalkmaktadır. 

Geleneksel medyada çok da yer verilmeyen bazı konular, hareketli-hareketsiz 

görüntü kaydedebilme ve sosyal medya araçlarına erişim imkânına sahip mobil 

cihazlar vasıtası ile sosyal medya kullanıcıları tarafından dolaşıma 

sokulabilmektedir288. Bu bakımdan sosyal medya araçları siyasileri ve kamu 

idarecilerini daha dikkatli çalışmaya sevk eden araçlar haline gelmiştir. 

İletişim teknolojilerinin hayatımızı şekillendirdiği günümüzde artık halk da söz 

hakkı elde etmiş, siyasilerin ve yöneticilerin tüm faaliyet ve politikaları hakkında 
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sosyal medya ortamları yoluyla yorum yapmaya, itiraz etmeye, işlemleri 

onaylamaya, onaylamıyorsa nedenini belirtmeye ve diğer kitleleri etkisi altına 

almaya başlamıştır.  

Kısacası kamu idare ve kuruluşlarında sosyal medya araçlarının artan kullanımı 

ile birlikte kamu hizmetlerinin sunumunda katılım, kamu bilgilerine erişim, şeffaflık 

ve hesap verebilirlik gibi yönetişim ilkeleri daha fazla uygulanmaya başlamıştır. 

 

3.3.1. Çevrimiçi Katılım Ve DanıĢma 

Yönetime katılma, bireylerin kendileriyle ve yaşadıkları toplumla ilgili 

alınacak kararlarda ve çıkan problemlerin çözümünde söz sahibi olmaları ve 

yöneticilerle etkileşim içinde bulunmaları demektir289.  

Kamu yönetimi, bireylerin devletle en fazla etkileşim içinde bulundukları bir 

alan olduğu için yurttaşın, kamu yönetiminin karar ve eylemlerini etkileyebilme 

şansına sahip olmaları bir zorunluluktur.  

Gerçek anlamda bir demokratik katılımın en temel şartı hizmeti alan 

konumundaki vatandaşın bu hizmet hakkında bilgilendirilmesidir290. Etkin bir 

katılımın sağlanabilmesi için kamu yönetiminin toplum tarafından çok iyi 

anlaşılması, toplumun istekleri doğrultusunda organize olması gerekir. 

Çevrimiçi kanallar kamuoyunun siyasilerle ve idarecilerle bağlantı kurmasını 

sağlayarak demokratik katılımın önünü açmaktadır. Facebook, Twitter, Youtube gibi 

sosyal medya araçları, halkın yönetime ve kamu hizmetlerinin karar alma süreçlerine 

etkin bir şekilde katılımı açısından önemli fırsatlar sunmaktadır.  

Kamuoyu yoklamaları, halkın beklentilerinin öğrenilmesi, toplantı ve 

konferanslara ilişkin zengin konu tespiti ve hizmet politikası oluşturma noktasında 

sosyal medya ağları, halkın beklenti ve taleplerinin öğrenilmesi amacıyla etkin bir 

şekilde kullanılabilecek iletişim araçları arasında yer almaktadır. 
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Sosyal medya ayrıca, mevcut iktidar ya da sosyal koşullar nedeniyle, kamusal 

hayata katılmakta zorlanan gruplara, yalnızca izleyici rolünde değil, aynı zamanda 

aktör olarak kamusal tartışmalarda yer bulabilme imkânı sunmakta, böylece katılımın 

önündeki engelleri kaldırmaktadır291. Ayrıca sosyal medya ortamları, birey ve sivil 

toplum örgütleri için yeni iletişim ve katılım kanalları açmakta, bu sayede güçlü 

muhalefetin örgütlenmesine de imkân sağlanmaktadır292. 

Danışma ve katılım vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek 

politikalar üretilmesini sağlayarak kamu hizmetlerinde etkinliği artırmaktadır. Sosyal 

medya araçlarının sunduğu imkânlar sayesinde tartışma zeminlerinin oluşturulması 

ve oylamaların yapılması hem fikir oluşumuna hem de karar alma sürecine katkıda 

bulunmaktadır293
. 

Sağlıklı bir demokrasi önemli oranda seçimlere katılım oranının yüksekliğine 

bağlı olsa da demokratik katılımın seçimlerle sınırlı kalmaması Weber‟in de 

belirtmiş olduğu gibi vatandaşın sosyo-politik organizasyonlara olan katılımın 

yüksekliğine bağlıdır294.  

Günümüzde devlete her zaman ulaşabilmek kadar her yerde ulaşabilmek daha 

önemli hale gelmiştir. Kablosuz internet teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte 

mobil telefonlar ve avuçiçi bilgisayarlar ile internet erişimi artmış ve toplum e-devlet 

hizmetlerine her yerde ulaşabilir hale gelmiştir295. Böylece bireylerin bilgi edinme ve 

iletişim yetenekleri zenginleşmiş, yönetişim eskisinden daha fazla uygulanabilir hale 

gelmiştir. 

Çağımız herkesin her yerde ve her zaman istediği ağa bağlanabildiği bir 

çağdır296. Castells‟in de söylediği gibi, “bireyler artık küresel ve yerel olarak örülmüş, 
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birbiriyle bağ(ıntı)lı ağ toplumu içinde yaşamaktadır”297. Ağ toplumu, mikro-

elektronik tabanlı bilişim ve iletişim teknolojileriyle sağlanan yeni bir sosyal yapı ve 

süreçlere sahip bir toplum tipini ifade etmektedir298.  

Toplum ve devlet arasındaki mesafeyi kaldırmak ve kamu hizmet kalitesini 

artırmak yönetimlerin en temel amacını oluşturmaktadır299. Mesafelerin ortadan 

kaldırılması doğrudan demokrasinin de kuvvetlenmesine yol açmaktadır300. 

Halkın daha bilgili olup kendi geleceği ve yönetimi hakkında daha iyi karar 

verebilmesi demokrasinin işlerlik kazanmasını sağlamaktadır. Vatandaşın politik 

gündemi etkileyebilme gücünü artıran araçların vatandaşa sunulması katılımcı 

demokrasi için olumlu bir gelişmedir301.  

Dinamik bir tartışma ortamı sunan sosyal ağlar vasıtasıyla vatandaş memnun 

kalmadığı bir yasa tasarısının geri çevrilmesi için veya yürütme organlarının aldığı 

herhangi bir karara tepki göstermek için birlikte hareket etmekte ve sonuca daha hızlı 

ulaşmaktadır302. 

Temsili demokrasinin sorunları dolayısıyla oluşan yurttaş-yönetim arasındaki 

etkileşim eksikliği ve meşruiyet sorunları ancak yurttaşın aktif katılımının 

sağlanması ile ortadan kaldırılabilir303. 

Kısacası yeni iletişim teknolojileri bilginin demokratikleşmesini 

sağlamaktadır304. Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu bilgiye erişim, iletişim çift 
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yönlü ve gerçek zamanlı oluşu gibi imkânlardan geniş kitlelerin engelleme ile 

karşılaşmadan yararlanması iletişimin demokratikleşme sürecini hızlandırmaktadır305.  

 

3.3.2. Kamu Bilgilerine EriĢim ve ġeffaflık  

Yönetişim yalnız devletin meşruiyetini ve şeklen demokratik yönetimini değil, 

vatandaşların mümkün olan her alanda ve her biçimde yönetime katılımını 

öngörmektedir. Etkin katılımın sağlanabilmesi için bilginin herkese açık ve 

ulaşılabilir olması, belirli bir otorite tarafından kontrol ve filtreye tabi tutulmadan 

halka ulaşabilmesi gerekir306. 

Şeffaflık, kamusal kaynakların nasıl ve hangi amaçlara yönelik olarak 

kullanıldığını ve bu kullanımın sonuçları konusunda vatandaşlara gerekli bilgileri 

sağlayan mekanizmadır. 

Kamu bilgilerine erişim ve şeffaflık ilkeleri birbiriyle yakından ilgili ilkeler 

olup, katılım ve hesap verebilirlik ilkelerinin ön koşuludur. Zira yönetimlerin 

şeffaflığı ancak onların elinde bulundukları bilgi ve belgelere vatandaşların rahatlıkla 

ulaşabilmesi ile sağlanabilir. Halkın eksik bilgilendiği bir yönetim sürecinde idarenin 

hesap verebilirliği de sorgulanır niteliktedir.  

Devletin hesap verme sorumluluğunu sağlayan önemli mekanizmalardan biri 

olan şeffaflık, devletin hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için uyguladığı politikaları 

ve bu politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan bilgiyi düzenli, tutarlı 

ve güvenilir bir biçimde sunmasıdır307
. Şeffaflık ilkesinin gerçekleşmesi için halkın 

yönetime ve onun faaliyetlerine karşı duyarlı, takipçi, sorumlu olmasının yanı sıra, 

kamu iletişim kanallarının açık olması gerekir. 

Olayların amaç ve arka planlarının açıkça ortaya konulmasını sağlayan 

ortamlar olarak sosyal medya şeffaflığın vazgeçilmez aracı haline gelmiştir308. Sosyal 
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medya araçları ile bilgi ve söylemlerin serbestçe ve hızlı dolaşımı siyasi ve idari 

sürecin saydamlaşmasına ve dolayısıyla demokratik sistemin iyileşmesine katkı 

sağlamaktadır309. Zira bilgiye erişim bu araçlar ile doğrudan bir hal almakta ve bu 

araçları kullananlara doğrudan bir temsil imkânı sunmaktadır. 

Halk sosyal medya araçları ile sunulan bilgiyi kendi yorumlamakta onun 

yorumu üzerine başka bir kişi yeni yorumlar ekleyebilmekte ve farklı bakış açıları ile 

söz konusu hizmetin niteliği değişebilmektedir.  

Bilginin kaynağını dönüştüren sosyal medya bilginin alıcılarını aynı zamanda 

bilginin üreticisi haline getirmiştir310. Sosyal medya ortamlarında geleneksel 

medyadan farklı olarak izleyici tarafından şekillenmiş bir bilgi başka izleyicilerin 

yorumuna açılmakta bu durum yönetici ve siyasileri daha şeffaf olmaya zorlamakta, 

geleneksel medyadaki gibi yapılanın abartılarak anlatımı yerine halkın istediği 

hizmeti yapmanın önemi artmaktadır.  

Demokrasinin en önemli gereği olan açıklık için yöneten ile yönetilen arasında 

etkileşimli bir iletişimin var olması gerekmektedir.  İyi yönetişim kavramının 

içerisinde de diyalog ve uzlaşma yatmaktadır. Sosyal ağlar yurttaş ve politikacı 

arasındaki iletişimin çift taraflı olmasına destek olarak şeffaflık, özgürlük ve 

demokrasi taleplerinin yükselmesine sebep olmaktadır311.  

Sosyal medya araçları ile halkın yönetimin faaliyetlerine daha fazla katılımı ile 

birlikte devlet daha sorumlu, şeffaf ve ulaşılabilir bir niteliğe bürünmektedir. Bu 

özelliklere ulaşan devlet halk tafından daha fazla güven duyulan istikrarlı bir konuma 

ulaşmaktadır312.  Üstelik açıklık sadece güven ve hesap verebilirliği sağlamakla 

kalmayarak aynı zamanda iletişimi sağlayacağı için yönetici veya siyasilerin 

faaliyetleri de bu yolla halk tarafından bilinir hale gelmektedir313.  
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Sosyal medya araçları arasında yaygın kullanılan bloglar, şeffaflık ve 

sorumluluk hedeflerini destekleyen özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Bloglar 

parlamenterler ve onların çalışmalarının şeffaflık ve erişilebilirliğini artıran 

uygulamaları oluşturmaktadır314. 

Bertot, Jaeger ve Grimes de sosyal medya araçlarının kullanımı yoluyla kamu 

sektöründe katılım, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanarak yolsuzluğun 

azaltılabileceğini öngörmüşlerdir315. 

Obama‟ya seçimleri kazandıran kampanyanın anahtar temalarından birinin 

şeffaflık olduğu bilinmektedir. Yasama süreci kampanya süresince kamuoyunun 

süreç ile ilgili yorumlarını alabilmek için çevrimiçi hale getirilmiştir. İyileştirme 

Kanunu‟na ait web sitesinde iyileştirme fonlarının nasıl harcandığı belgelenmiştir. 

Bu şekilde oluşturulan şeffaf ortamlar ile kamuoyunun ilgisi çekilmiştir316. Ayrıca 

Obama tarafından Beyaz Saray içerisinde kurulan Kamu İrtibat Bürosu 

(http://www.whitehouse.gov/administration/eop/opl/) farklı sesleri diyaloga katmayı 

ve seçmenle karşılıklı etkileşimi canlı tutmayı hedeflemiştir317. 

 

3.3.3. Hesap Verebilirlik 

İleri demokrasilerde vatandaşlar her türlü bilgiye serbestçe erişim imkânına 

sahiptir ve iktidarlar hesap verme sorumluluğu taşırlar. Temsili demokrasinin, kamu 

yönetiminin daha verimli çalışmasını sağlama konusundaki eksikliği, aldığı 

kararlardan dolayı daha sorumlu olması ihtiyacı yönetişim kavramını doğurmuştur318.  

Kamu yöneticileri kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun 

olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, 

raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından 

sorumludur ve hesap vermek zorundadır. Kamu yönetimleri kendisine yönetme 
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yetkisini veren vatandaşlara karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının 

hesabını rahatlıkla verebilmelidir319.  

Günümüzde iktidarlar kendilerini geçmişe kıyasla daha şeffaf ve hesap 

verebilir bir biçimde konumlandırırken, yeni iletişim araçlarının sunduğu imkânlar 

sayesinde daha önce hiç sahip olmadıkları araçlara sahip olmuşlardır320. Teknolojik 

imkânlar ve e-devlet uygulamaları devletlerin saydamlığına katkı sağlayan 

uygulamalar arasındadır321. 

Yeni medya araçları olarak da ifade edilen sosyal medya araçları yönetici ve 

siyasilerin halk ile etkileşimini artırdığı için onları daha hesap verebilir kılmakta, bu 

ortamlarda hakkında çıkan tartışma ve yorumlara cevap veremeyen liderler hesap 

verebilirliğini yitirmiş olmaktadır. Sosyal medyada susmak ya da yer almamak, 

cevap verememek ve bazen haksız olduğu için ya da söyleyecek söz bulamadığı için 

susmak anlamına gelmektedir.  

Sosyal medya araçları ile politikacı ve yöneticilerin vatandaşa ulaşımı 

kolaylaşırken bu kez hesap verme süreleri kısalmış ve sorumlulukları artmıştır. 

Etkileşimli iletişime dayanan bu yeni siyasal iletişim şeklinde siyasiler vatandaşlarla 

seçim döneminden seçim dönemine karşılaşmak yerine sürekli karşı karşıya 

kaldıklarından yaptıkları tüm yatırım ve faaliyetlerin kendilerini takip eden vatandaşa 

karşı hesabını vermek ve anlık yorumlara karşı cevap vermek zorunda bırakmıştır.  

Sosyal medya araçları sayesinde yurttaşlar iktidarı denetleme, ona isteklerini 

yaptırma noktasında önemli bir araca kavuşmuşlardır. Tıpkı özel sektörde 

müşterilerin şirketlere ürettikleri mal ve hizmetler için geri dönüşte bulunabildiği 

gibi kamuda da vatandaşlar kamusal alanda sunulan hizmetlerle ilgili olarak kamusal 

otoritelere görüş ve önerilerini, şikâyetlerini sunarak onları yönlendirebilme 

imkânına ulaşmışlardır322.  

Avrupa ve Amerika‟da sosyal medya özellikle çevre örgütleri tarafından 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, kolluk hizmetleri 
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alanında yürütülecek pek çok reform çalışmaları için sosyal medya platformları birer 

tartışma ve katılım ortamını sağlamaktadır. ABD‟de yürütülen Open Government

 

projesi yoluyla vatandaşlara sanal katılım yollarının açılması, bu konuda iyi bir 

örnektir. ABD‟li yetkililer bu yöntem ile yolsuzluk ve hesap verilebilirliğin önüne 

geçmeyi hedeflemektedir323.  

ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde sosyal medya platformları güvenlik 

hizmeti sunan kamu birimleri tarafından da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Halk 

suç işlemeden önce kolluk güçleri ile sosyal medya aracılığıyla bilgi alışverişinde 

bulunmaktadır. Örneğin Dallas trafik polisi, trafik ihlali yapan araçların plakaları 

görünür haldeki fotoğraflarının iletilmesini sağlayan bir Facebook sayfası 

oluşturmuştur. Yine polisin şüphelilerle ilgili resim, video ve eşkal bilgilerini kendi 

Facebook sayfasında yayınlaması, suçluların daha hızlı yakalanmasına katkı 

sağlamıştır.  

Bu örnekler bize hizmetlerde başarının yolunun yönetişimden, yönetişimin 

yolunun ise katılımdan geçtiğini, katılımı artırmak için ise sosyal medya araçlarının 

etkili kullanımının şart olduğunu göstermektedir. Bahsi geçen hizmetlerin her 

aşaması halkın gözleri önünde olunca şeffaflık ve hesap verebilirlik de yükselmekte 

bu da kamu kurumlarına ve yöneticilerine duyulan güveni artırmaktadır. 

 

3.4. Kamu Kurumlarının Sosyal Medyada Yer Alırken Dikkat Etmesi 

Gereken Hususlar 

Günümüzde varlığını geniş halk kitlelerine, özellikle gençlere kabul ettirmiş ve 

artan oranda kullanım oranı yakalamış olan sosyal ağlar, bugün önemli bir güç haline 

ulaşmış ve bu gücü elinde toplayanlar ile bu güçten yoksun olanlar arasında bir 

ayrımı ortaya çıkarmıştır. Hal böyle olunca yönetimlerin ve siyasilerin bu 

ortamlardan uzak kalmaları mümkün olamamakta, bu ortamların doğru kullanımları 

önem kazanmaktadır. 
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Günümüzde kamu kurum ve idarecileri açısından sosyal medyada var olmak ya 

da olmamak konusundan ziyade sosyal medyanın yönetimi konusu ön plana 

çıkmaktadır. Önemli olan sosyal medyada daha fazla kişiye ulaşmış olmak değil, bu 

kişiler ile doğru bir şekilde iletişim kurabilmektir. İletişimden istenen faydanın 

sağlanıp sağlanamadığını anlamak için ise istatistikler, analizler, içeriğin etki alanı, 

yorum kalitesi, hizmet memnuniyet düzeyindeki değişim gibi hususlar önem 

kazanmaktadır324.  

Kamu kuruluşlarının sosyal medyada yer alması konusu esasında oldukça 

hassasiyet taşımaktadır. Bu nedenle kamu kurumlarının bu konuda dikkat etmesi 

gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Her kurum kendi içerisinde bir sosyal medya rehberi oluşturmalı, yapılacak 

faaliyetler sıralanmalıdır. Etkili bir sosyal medya stratejisi uzman bir ekip 

tarafından oluşturulmalı, hem görsel anlamda hem de içerik oluşturma 

konusunda tüm süreç uzman ekipler tarafından yönetilmelidir. 

 Tüm çalışanlar, kurumun sosyal medyadaki varlığı ile ilgilendirilmeli ve 

sosyal medya uzmanı tarafından verilecek kurumsal bir eğitime tabi 

tutulmalıdır. 

 Etkili bir sosyal paylaşım ancak karşılıklı iletişimde edinilen geri dönüşümler 

ile sağlanacağından geri bildirim sisteminin doğru şekilde yönetilmesi esastır. 

Halkın yaptığı yorumların raporlanması, ilgili yöneticilere düzenli olarak 

iletilmesi, analizlerinin yapılması gerekmektedir. Zira sosyal medya yoluyla 

vatandaşlardan görüş ve geribildirim almak kolaydır. İşin zor tarafı, alınan bu 

dönüşleri yasalar ve uygulamaların içine yedirmek kısmıdır. 

 Sosyal medya araçları, sadece şu anda mevcut hizmetlere yönelik bir 

geribildirim kanalı olarak kalmamalı, başka ne gibi kamusal bilgi ve 

hizmetlerin hangi yenilikçi yöntem ve teknolojilerle verilebileceğini 

sorgulayan bir yapıya kavuşturulmalıdır. 
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 Güvenlik önemleri en yüksek seviyede tutulmalı, özellikle takipçilerin ve 

çalışanların veri güvenliği sağlanmalı, takipçilerin de güveni kazanılmalıdır. 

 Kurum, sosyal medyadaki varlığını kabul etmeli ve kamuya aktaracağı tüm 

duyuru ve hatırlatmaları, sosyal medya kanallarında da yapmalıdır.  

 Siyasiler ve yöneticiler sosyal medyayı sadece bir “demeç verme” platformu 

olarak görmemeli ona zaman ayırmalı, etkileşimden kaçınmamalıdır. 

 Kurum personeli sosyal medya ortamlarında kullandıkları dil ve paylaştıkları 

verilere özen göstermeli, görevlerinin gerektirdiği ciddiyet ve düzeyi söylem 

ve paylaşımlarında özenle korumalıdır. 

 Sosyal medya kullanımlarının seçim, referandum dönemlerinde artması 

anlaşılır olmakla birlikte kullanımda süreklilik halk tarafından daha gerçekçi 

bulunacak ve amacına ulaşacaktır. İletişimde süreklilik güveni tesis edecektir.  

 Siyasiler halk tarafından doğru anlaşılmak ve bu ortamlarda doğru 

paylaşımları yakalamak için halkın internet okuryazarlığının artırılması 

yönünde çaba sarf etmelidir. Örneğin okullarda verilebilecek ve içeriği sosyal 

medya uzmanları tarafından hazırlanacak derslerle, küçük yaştan itibaren 

içerik üreten internet kullanıcılarının, hem kendi güvenliğini koruyacak hem 

de toplumu etkileyecek yönlendirmelerden uzak kalması sağlanmalıdır325. 

 Zaman zaman sosyal ağlar üzerinde de dile getirilen, önyargı, ırkçılık ve 

ayrımcılık gibi alt kümelere bölünebilen “nefret söylemi”nin önlenmesine 

yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Teknolojiye erişimi olmayan ve teknolojiyi katma değer elde edecek şekilde 

kullanamayan kitlelerin sorununu ifade eden “bilişim uçurumu” kavramı, 

sosyal medya için de geçerlidir. Geleneksel medya araçları sosyal medyada 

öne çıkan yorum ve tepkilere yer vererek bu araçları kullanmayanları da 

bilgilendirmektedir. Ancak bu kişiler arasında bilgi farklılığını ortadan 

kaldırmamaktadır. Bu bakımdan sosyal medya araçları ile geleneksel medya 
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 Hakkı Alkan (2013), “Twitter‟ı Doğru Okumak”, http://shiftdelete.net/twitteri-dogru-okumak-

46889.html (30.10.2013) 
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araçlarının bir arada kullanımına özen gösterilmeli, iki medya ortamında 

farklı duruşlar sergilenmemesine özen gösterilmelidir. 

 Sosyal medya araçlarında sergilenen kişisel verilerin mahremiyeti ve 

kurumsal verilerin gizlilik ve güvenliği ile ilgili kurallara titizlikle 

uyulmalıdır. Sosyal medya kullanımında devletin sınırlarının nerede bittiği ve 

vatandaş topluluklarının sınırlarının nerede başladığı doğru bir şekilde 

belirlenmelidir.  

 

Kısaca özetlemek gerekirse; kamu hizmetlerini vatandaşın ayağına getiren 

sosyal medya, sunduğu etkileşimli iletişim ortamları ve anında tepkiyi iletebilme 

yönü ile vatandaşın aktif katılımını artırmakta, bu yolla kamu idarelerini de daha 

demokratik ve yönetişim ilkeleri çerçevesinde hizmet sunan bir konuma 

ulaştırmaktadır.  

Sosyal medya araçlarını kullanarak katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik 

düzeylerini artırmak isteyen merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarının bu araçlardan 

verimli olarak yararlanmaları ise ancak doğru bir sosyal medya yönetimi ile 

sağlanmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SAĞLIK BAKANLIĞI‟NIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA ĠLĠġKĠN 

NĠTEL BĠR ARAġTIRMA 

 

Son yıllarda iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte ortaya çıkan 

yeni medya araçları, kamu kurumlarına vatandaş ile ilişkilerini geliştirme noktasında 

önemli fırsatlar sunmaktadır. Yeni iletişim araçları arasında özellikle zaman ve 

mekân sınırlaması olmaksızın paylaşım, etkileşim ve tartışma imkânı sunması 

nedeniyle sosyal medya araçları ön plana çıkmaktadır. Bu araçlar daha katılımcı, 

daha şeffaf, daha hesap verebilir, vatandaşı karar alma mekanizmalarına daha kolay 

ve hızlı çekebilme yönüyle gittikçe daha fazla kamu kurumu tarafından tercih edilir 

hale gelmektedir.  

Ülkemizde sosyal medya araçlarının kamu kurumları tarafından kullanımı son 

birkaç yıldır yaygınlaşmakla birlikte halen sınırlı düzeydedir. Kalkınma Bakanlığı 

tarafından hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, 

kamu hizmetlerinin sunumunda mobil teknolojilerden ve sosyal medya imkânların-

dan etkin biçimde yararlanılması yönünde bir adım atılmıştır. Bu eylem planına göre 

kamu kurumları tarafından yürütülen e-devlet uygulamalarının sosyal medya 

uygulamaları ile daha etkin hale getirilmesi, kamu hizmetlerinin mobil ortamda 

sunumunun sağlanması amaçlanmaktadır
326

. 

Çalışmamızın uygulama kısmını oluşturan bu bölümde öncelikle Sağlık 

Bakanlığı sosyal medya uzmanının görüşlerine başvurularak Bakanlığın sosyal 

medya araçlarını kullanımına ilişkin bilgi verilmekte, ardından Bakanlığın Facebook 

ve Twitter hesaplarında paylaşılan etkinlik ve görseller incelenerek bu uygulamaların 

Bakanlığın hizmetlerine olan yansımaları yönetişim ilkelerine olan katkıları 

bakımından detaylı bir analize tabi tutulmaktadır. Ardından Gençlik ve Spor 

Bakanlığı‟nın Facebook ve Twitter hesaplar ile Sağlık Bakanlığı Facebook ve 

Twitter hesapları karşılaştırılarak kullanımdaki farklılıklara vurgu yapılmakta ve 

başarılı bir sosyal medya uygulamasına ilişkin öneriler sıralanmaktadır. 
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4.1. AraĢtırma Modeli  

Araştırma nitel olarak oluşturulmuş ve yürütülmüştür. Nitel araştırmalarda 

gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleri 

kullanılmakta ve algılar doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmaya çalışılmaktadır327
. 

 

4.2. ÇalıĢma Grubu 

Görüşme, genellikle iki, fakat bazen daha fazla kişi arasında olabilen, birinin 

diğerlerinden bilgi almak amacıyla yönlendirdiği amaçlı bir sohbettir. Bu çalışmada 

Sağlık Bakanlığı sosyal medya uzmanı ile görüşme yapılmış, Bakanlığın sosyal 

medya hesaplarındaki takibi ve etkinlikleri hakkında en fazla ve doğru bilgiye 

kendisinden ulaşılabileceği anlaşıldığından başka bir çalışan ile görüşme 

yapılmamıştır. 

Görüşme, çalışmamızda Sağlık Bakanlığı‟nın Facebook ve Twitter ortamlarını 

niçin, nasıl ve ne şekilde kullandığını ve kullanımda karşılaşılan zorlukları ortaya 

çıkarmayı amaçlayan bir veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmamızda 

görüşmeden elde edilen bulgulara ilave olarak Sağlık Bakanlığı‟nın Facebook ve 

Twitter hesapları üzerinden yapılan gözlem ve inceleme sonucu elde edilen veriler ve 

görseller de kullanılmıştır.  

Görüşme sırasında yapılandırılmamış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yani 

Sağlık Bakanlığı sosyal medya uzmanına açık uçlu, yönlendirilmemiş sorular 

yöneltilmiş ve sohbet tarzı bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmamızda kamu kurumları arasından görüşme yapmak üzere Sağlık 

Bakanlığı‟nın seçilme nedeni, özel bir dijital medya ajansı olan Papillon Digital 

şirketi tarafından Başbakanlık ve bakanlıkların sosyal medya kullanımıyla ilgili 

olarak hazırlanan raporda Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal paylaşım 
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 A. Yıldırım ve H. Şimşek (2003), Sosyal Bilimlerde Nitel AraĢtırma Yöntemleri, Ankara, 

Seçkin Yayıncılık, s.19 
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115 
 

 
 

sitelerinde başarılı bir performans sergileyerek diğer kamu kurumları arasından öne 

çıkmasıdır328.  

Papillon Digital şirketi tarafından hazırlanan çalışma kapsamında Başbakanlık 

ve bakanlıkların sosyal medya kullanımı konusunda, öncelikle internet sitelerindeki 

linklere bakılarak resmi hesapları tespit edilerek link vermeyen bakanlıkların sosyal 

medya hesapları için "Resmi hesaptır" bilgisinin bulunup bulunmadığı dikkate 

alınmış, bu bilginin yer aldığı sosyal medyadaki hesaplar "resmi", bunun dışında 

kalanlar ise "sahte" kabul edilmiştir
329

.  

Raporda Facebook'u en iyi kullanan ilk 3 bakanlık belirlenirken kapak tasarımı, 

"hakkımızda" içeriğinin doldurulup doldurulmadığı, paylaşımların görsel ve içeriksel 

kalitesi, sayfa beğeni sayısı ve sayfadaki kitleyle etkileşim seviyesi ile düzenli ileti 

paylaşılıp paylaşılmadığına bakıldığı belirtilmiştir. Twitter'ı en iyi kullanan 

bakanlıklar tespit edilirken, hesapların kurumsal kimlik ve Facebook tasarımıyla 

uyumu, düzenli paylaşım yapılıp yapılmadığı, atılan tweetlerin kalitesi ve sayısı gibi 

kriterler dikkate alınmış, Youtube'u en iyi kullanan bakanlık seçilirken ise abone, 

yüklenen video ve izlenme sayısı baz alınmıştır. Facebook ve Twitter hesaplarının 

ayrı yönetilmesi, değerlendirmede esas alınırken iki farklı sosyal mecranın yapısı 

farklı olduğu için buna uygun paylaşım yapılıp yapılmadığına da dikkat edilmiştir
330

. 

Sosyal medyayı en iyi kullanan bakanlıklar belirlenirken her 3 mecrada 

bulunan ve bu 3 mecrayı da sayfa beğeni, takip beğeni, paylaşım ve ileti sayısı, 

hesabın güncel olup olmadığı gibi kriterlere uygun şekilde kullanan bakanlıklar 

sıralanmıştır.  

Rapora göre ülkemizde 14 bakanlığın resmi Twitter hesabı bulunmaktadır. 

Fakat birçoğu resmi bir hesap bulunması için açılıp sonrasında aktif olarak faaliyete 

geçirilmemiş hesaplardır. İçlerinden yalnızca Sağlık Bakanlığı hesabı onaylanmış 

hesaptır. Facebook'ta 22 bakanlıktan yalnızca 8 bakanlığın resmi Facebook sayfası 

bulunmaktadır. Henüz hiçbir bakanlığın sayfası onaylanmış sayfa değildir. 

Youtube'ta ise yalnızca 3 bakanlığın hesabı bulunmaktadır. Bulunan hesapların hepsi 
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 http://www.webrazzi.com/2013/07/01/bakanliklar-sosyal-medya-infografik/, (08.10.2014) 
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 http://www.haber7.com/internet/haber/1045678-sosyal-medyayi-en-iyi-kullanan-bakanliklar 

(Erişim Tarihi:04.10.2014) 
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de aktif olarak faaliyet göstermektedir. Facebook‟u en iyi kullanan ilk üç bakanlık 

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gençlik ve Spor 

Bakanlığı‟dır. Twitter‟ı en iyi kullanan ilk üç bakanlık ise Sağlık Bakanlığı, Dışişleri 

Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı‟dır
331

. 

 

4.3. Veri Toplama Aracının GeliĢtirilmesi  

Veri toplama aracı olarak görüşme ve gözlem verileri kullanılmıştır. Görüşme 

Ankara‟da Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Basın Müşavirliği servisinde 23.06.2014 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. Görüşme yaklaşık 3 saat sürmüştür. 

Görüşme sırasında Sağlık Bakanlığı sosyal medya uzmanı ile ek sorular ile yarı 

yapılandırılmış görüşme sağlanmıştır. Kısa ve temel olması hedeflenen soruların her 

biri farklı verileri elde etmek üzere hazırlanmıştır. Sağlık Bakanlığı sosyal medya 

uzmanına yöneltilen sorular şu şekildedir:  

 Bakanlığınız sosyal medya araçlarından hangilerini ne kadar süredir 

kullanmaktadır? Niçin?  

 Sosyal medya araçları Bakanlığınız bünyesinde hangi birim tarafından 

kullanılmaktadır?  

 Bakanlığınızın sosyal medya uygulamalarının kurumunuzda yönetişim 

ilkelerini daha uygulanabilir kıldığına inanıyor musunuz? 

 Sosyal medya araçlarını kullanırken karşılaştığınız zorluklar ve uygulamada 

dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir? 

 

Çalışmamızda ayrıca gözlem yoluyla Sağlık Bakanlığı‟nın Facebook ve 

Twitter adresleri aktif bir şekilde kullanılmaya başlandığı Nisan 2012 yılından bu 

yana yürüttükleri etkinlikler, paylaşımlar takipçi sayısı ve beğeni sayısına göre ve 

görsel sunumları da dikkate alınarak incelemeye tabi tutulmuştur.  
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 http://www.yunusbecit.com/wp-content/uploads/2015/05/Bakanl%C4%B1klar-SM-Son.pdf, 

(Erişim Tarihi:30.10.2014) 
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4.4. Verilerin Analizi  

Araştırmada sorulara verilen cevaplar nitel araştırma tekniklerden içerik analizi 

kullanılarak çözümlenmiştir. Sağlık Bakanlığı‟nın sosyal medya uzmanından elde 

edilen veriler gözlem yoluyla elde edilen verilerle de desteklenerek sosyal medya 

kullanımına ilişkin bulgu ve yorumlar geliştirilmiştir.   

 

4.5. Bulgular Ve Yorumlar  

Sağlık Bakanlığı‟nın sosyal medya araçlarını kullanım düzeyi ve başarısını 

ölçmek için Bakanlığın sosyal medya uzmanı ile yapılan birebir görüşme ve 

Bakanlık sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter‟daki paylaşımlarının 

temel alındığı bu çalışmada öncelikle genel düşünceler ortaya konulmuş, alt başlıklar 

görüşme ve gözlem sonucunda ortaya çıkan verilere göre şekillendirilmiştir.  

Kendisiyle görüşülen Sağlık Bakanlığı sosyal medya uzmanına ilk olarak 

“Bakanlığınız sosyal medya araçlarından hangilerini ne kadar süredir 

kullanmaktadır?, Niçin?” sorusu yöneltilmiştir.  

Sağlık Bakanlığı 12.04.2012 tarihinde Facebook ve Twitter‟a katılmıştır. 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı‟ndan anında haber alabilmek ve gelişmeleri takip etmek için 

hizmet veren sosyal medya adresleri şöyledir: 

 http://www.facebook.com/saglikbakanligi, 

 https://twitter.com/saglikbakanligi 

 http://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi 

 http://instagram.com/saglikbakanligi 

 https://tr.foursquare.com/saglikbakanligi 

Görüşme neticesinde edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı sosyal medya 

araçlarından Facebook ve Twitter‟ın daha sık kullanılan araçlar olduğu, Bakanlığın 

sosyal medya hesaplarının basın müşavirliği servisi tarafından özellikle de görüşme 

yapılan sosyal medya uzmanı tarafından yürütüldüğü, bu konuda Bakanlık 

bünyesinde oluşturulmuş ayrı bir birim bulunmadığı bilgisine ulaşılmıştır. 

http://www.facebook.com/saglikbakanligi
https://twitter.com/saglikbakanligi
http://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi
http://instagram.com/saglikbakanligi
https://tr.foursquare.com/saglikbakanligi
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Sağlık Bakanlığı‟nın sosyal medya araçlarını kullanma amacı ise kuruluş ve 

faaliyet amaçları ile paralellik arz etmektedir. Şöyle ki Sağlık Bakanlığı 3 Mayıs 

1920 tarihinde kurulmuştur. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların 

Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2.maddesine 

göre Bakanlığın görevi halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık 

risklerinin azaltılması ve önlenmesidir.  

Son yıllarda ülkemizde sağlık hizmetlerinin kuruluşunda ve gelişmesinde 

önemli değişimler yaşanmıştır. Bugün Sağlık Bakanlığı uyguladığı Sağlıkta 

Dönüşüm Programını çerçevesinde, insan odaklı bir yaklaşımla sağlık hizmetlerine 

hakkaniyetli erişimi amaç edinen kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti 

anlayışı ile hizmet vermektedir.  

2013 yılı faaliyet raporunda belirtildiğine göre Sağlık Bakanlığı‟nın stratejik 

hedefi; “vatandaşların hastalıklardan korunması, hastalananların iyileştirilmesi ve 

sağlığın geliştirilmesi için sağlıklı yaşama hakkından herkesin faydalanmasını 

sağlamak”tır332. 

Sağlık Bakanlığı‟nın vizyonu; “sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin 

sağlık hakkına kolayca eriştiği bir Türkiye”dir. Misyonu ise; “insan merkezli 

yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına 

zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmaktır333.  

Sağlık Bakanlığı 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planında 4 ayrı stratejik 

amaç belirlemiştir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:334 

 Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını 

teşvik etmek, 

 Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak, 
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 Sağlık Bakanlığı 2013 Yıl Faaliyet Raporu, s.3 

http://www.sgb.saglik.gov.tr/content/files/faaliyet_raporu_2013/index.html, (Erişim Tarihi: 

08.10.2014) 
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Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Palanı, s.66-67, 

http://www.sgb.saglik.gov.tr/content/files/stratejikplan20132017/index.html, (Erişim Tarihi: 

08.10.2014) 
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 A.g.e., s.15-18 
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 İnsan merkezli bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve 

beklentilerine cevap vermek, 

 Türkiye‟nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı 

olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek. 

 

Sağlık Bakanlığı‟nın belirlemiş olduğu bu hedeflerden özellikle üçüncü hedef 

olan „insan merkezli bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve 

beklentilerine cevap verme‟ hedefi konumuz açısından yakından incelenmeye 

değerdir. Zira Bakanlık bu amaç kapsamında bir dizi hedef belirlemiştir. Bu 

hedeflerden birisi de „bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını 

sağlamak için rolünü güçlendirmek‟tir. Bakanlığın bu hedefe ulaşmak için belirlediği 

stratejiler arasında;335 

 

 Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımlarını sağlamak 

amacıyla eğitim, bilgilendirme ve medya kampanyaları düzenlemek, 

 Hasta hakları birimlerini bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek 

şekilde iyileştirmek, 

 Bireyin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen sağlık iletişim kanallarını 

geliştirmek ve bu kapsamda özellikle Sağlık Bakanlığı'nın web ve sosyal 

paylaşım sitelerini bireyin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde 

iyileştirmek gibi stratejilerin yer alması oldukça dikkat çekicidir. 

 

Görüldüğü gibi insan merkezli bir anlayışla hizmet sunmayı amaçlayan Sağlık 

Bakanlığı günümüzde insanların yoğun olarak tercih ettiği iletişim kanallarından biri 

haline gelen sosyal medya ortamlarını görmezden gelmeyerek stratejik hedefleri 

arasına sosyal ağ hesaplarını vatandaşın ihtiyaç ve beklentilerine göre iyileştirme 

hedefini de eklemiştir. Bu ise kamu idare ve kuruluşlarının kamu hizmet sunum 

kalitesini iyileştirme çabaları açısından örnek teşkil eden bir uygulamadır.  

                                                           
335

 A.g.e., s.107 
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Sağlık Bakanlığı‟nın stratejik planında tasarladığı temel ilke ve değerler 

arasında; evrensellik, hakkaniyet, dayanışma, saygınlık, iş ahlakı, sürdürülebilirlik, 

kanıta dayanırlık, kalite ve verimlilik ile sağlıkta inovasyon gibi ilkelerin yanı sıra 

katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkeler de sıralanmıştır336. Stratejik 

planda bu ilkelere yer verilmiş olması yönetişim ilkelerini gerçekleştirmeye verilen 

önemi göstermektedir.  

 

4.5.1. Sağlık Bakanlığı Sosyal Medya Uygulamaları 

Çalışmanın bu kısmında kendisiyle görüşülen Sağlık Bakanlığı sosyal medya 

uzmanından edinilen bilgiler ve Bakanlığın diğer sosyal medya araçlarına nazaran 

daha aktif olarak kullandığı Facebook ve Twitter hesaplarındaki paylaşımları 

çerçevesinde Bakanlığın sosyal medya uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir. 

 

4.5.1.1. Sağlık Bakanlığı Facebook Uygulamaları 

Sağlık Bakanlığı‟nın “https://tr-tr.facebook.com/saglikbakanligi/” linki ile 

ulaşılan facebook sayfası incelendiğinde öncelikle Bakanlığın internet sitesi linkine 

ve 1923 yılından bu yana görev yapmış olan Sağlık Bakanlarının isimlerine yer 

verildiği görülmektedir.  

Sağlık Bakanı‟nın başsağlığı, basın açıklamaları, bayram mesajları gibi pek 

çok duyurularının yanı sıra Bakanın yurtiçi ve yurtdışı gezi ve diğer faaliyetlerine 

ilişkin fotoğrafları da sayfada takipçilerin dikkatine sunulmaktadır.  

Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı‟nın faaliyet alanına giren birçok konu hakkında 

facebook hesabından bilgi edinerek sağlık alanındaki son gelişmeleri yakından takip 

etme imkânı bulmaktadır.  

Sağlık Bakanlığı yürüttüğü görevleri sosyal medya ortamlarında bir anlamda 

eğlenceli birer aktiviteye dönüştürmektedir. Örneğin sigara bırakma kampanyaları, 

obezite ile mücadele gibi konularda oluşturulan bilgilendirici paylaşımlar ile halkın 

katılımının geniş ölçüde sağlanarak çok faydalı sonuçlar alınabildiği görülmektedir. 

                                                           
336 

A.g.e., s.68 

https://tr-tr.facebook.com/saglikbakanligi/
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Sağlık alanındaki önemli gün ve haftalar sosyal medya ortamında aktif şekilde 

kutlanırken, doktor, hemşire ve ebe gibi sağlık personelini ilgilendiren önemli gün ve 

haftalar da bu tür kutlamalara dâhil edilerek hem hizmet sunan hem de bu hizmetten 

yararlanan kişilerin memnuniyeti artırılmaktadır. 

Bakanlık vatandaş açısından önemli olan hiçbir detayı atlamadan sosyal medya 

ağında gündemine taşımakta ve sayfasında oluşturduğu albüm ve diğer kampanyalar 

ile onlarla sıcak ve samimi bir iletişim ortamı oluşturmaktadır. 

Aşağıdaki fotoğraf Bakanlığın Facebook sayfasının 8 Ekim 2014 tarihinde yer 

verdiği bir kapak fotoğrafıdır. Kurban bayramı dolayısıyla Sağlık Bakanı Dr. 

Mehmet Müezzinoğlu‟nun verdiği hoşgörü, barış ve paylaşmayı tema alan bayram 

mesajı, bir çocuğun doktoru muayene ettiğini resmeden fotoğraf ile sempatik bir 

şekilde takipçilere sunulmaktadır. Bakan Müezzinoğlu‟nun bu mesajı 8 Ekim 2014 

tarihinde alınan verilere göre bin 28 adet beğeni ve 93 paylaşım almıştır. 

 

ġekil 13. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramında Seçilen Facebook Kapak Fotoğrafı 

 Bakanlık “#HastanedeBayram” isimli etkinliği ile nöbet tutan tüm sağlık 

çalışanlarının yanında olduğunu hissettirerek onları nöbetlerinde yalnız olmadığı 

mesajını vermektedir. Bu fotoğraflar ayrıca bayramı nöbet tutarak geçiren sağlık 

personeli ile vatandaş arasındaki anlayış ve hoşgörüyü de artırmaktadır. 

https://www.facebook.com/hashtag/hastanedebayram
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ġekil 14. Sağlık Bakanlığı Hastanede Bayram Etkinliği Görseli  

 

Benzer şekilde Sağlık Bakanlığı, “Hastanede/Ambulansta Bayram” isimli 

albümüne bayramda çalışan Sağlık çalışanlarının fotoğraflarını eklemiştir. Bu 

fotoğraflar 8 Ekim 2014 tarihi itibariyle 178 paylaşım ve 297 yorum almıştır337. 

“#Kurbanbayramınızsağlıklıolsun” etiketi ile vatandaşa kurban etlerinin uzun 

süre saklanması konusunda uyulması gereken hijyen şartlarından bahsedilerek bu 

konuda vatandaş detaylı olarak bilgilendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
337

 https://www.facebook.com/saglikbakanligi/timeline?ref=page_internal, (24.12.2014) 

https://www.facebook.com/saglikbakanligi
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.726619500706781.1073741854.361974300504638&type=1
https://www.facebook.com/hashtag/kurbanbayram%C4%B1nda
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/timeline?ref=page_internal
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ġekil 15. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramında Sağlıklı Beslenme Etkinliği Görseli  

 

    

Bakanlık “Kurban Bayramınız Sağlıklı Olsun” başlıklı mesajı ile her bayramda 

sağlık çalışanlarının vatandaşın hizmetinde olacağını belirtirken, vatandaşları sağlık 

açısından alınması gereken önlemler konusunda da uyarmakta ve önleyici sağlık 

hizmetini de bu yolla sunmaktadır. 

 

ġekil 16. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramınız Sağlıklı Olsun Mesajı Görseli  

 

Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi Sağlık Bakanlığı tüm çocukların dünya 

çocuk gününü kutlamaktadır. 

https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/728339880534743/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/ms.c.eJwFwYcNACAAArCPDDIC~;v~_YbTnpbYhc65SjnIs4HD5l7wZR.bps.a.367254496643285.72898.361974300504638/728234510545280/?type=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/726850630683668/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/728339880534743/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/ms.c.eJwFwYcNACAAArCPDDIC~;v~_YbTnpbYhc65SjnIs4HD5l7wZR.bps.a.367254496643285.72898.361974300504638/728234510545280/?type=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/726850630683668/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/728339880534743/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/ms.c.eJwFwYcNACAAArCPDDIC~;v~_YbTnpbYhc65SjnIs4HD5l7wZR.bps.a.367254496643285.72898.361974300504638/728234510545280/?type=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/726850630683668/?type=1&relevant_count=1
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ġekil 17. Sağlık Bakanlığı Dünya Çocuk Günü Kutlaması Görseli  

 

Bakanlığın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutlayan etiketi ise 8 Ekim 2014 

tarihi itibariyle bin 211 kez paylaşılırken, 45 kişiden yorum almıştır.  

 

ġekil 18. Sağlık Bakanlığı Dünya YaĢlılar Günü Kutlama Görseli  

 

 

Sağlık Bakanlığı meme kanseri bilinçlenme ayı olarak belirlediği Ekim ayında 

başlattığı bir kampanya ile Facebook ortamından bu kanser türünün erken teşhis ile 

önceleyebileceğini  “Tarama 1 Saatinizi, #Kanser Hayatınızı Alır” mesajı ile 

vatandaşa iletmektedir. Bu konunun sayfada 8 Ekim 2014 tarihi itibariyle 896 adet 

https://www.facebook.com/hashtag/kanser
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/727770760591655/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/725360930832638/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/727770760591655/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/725360930832638/?type=1&relevant_count=1
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paylaşım ve 16 yorum almış olması konunun öneminin takipçiler tarafından oldukça 

iyi anlaşılmış olduğunu göstermektedir.  

 

ġekil 19. Sağlık Bakanlığı Meme Kanseri Bilinçlendirme Etkinliği Görseli  

 

Bakanlık meme kanseri bilinçlendirme ayı etkinlikleri kapsamında yürüttüğü 

tüm çalışmaları sosyal medya ortamına taşımıştır. Örneğin 1 Ekim‟de 

“Kapadokya'daki tüm balonlar Hastalarla El Ele, Kanser Sana Güle Güle” sloganıyla 

havalanmıştır.  

Tüm bu paylaşımlara pek çok olumlu yorum yapılırken yapılan yorumlar 

arasında bazı olumsuz eleştirilere yer verildiği de görülmektedir. Özellikle sağlık 

problemlerinin hastanede çözülmediğini düşünen bazı vatandaşlar doğrudan Sağlık 

Bakanına hitaben yaptıkları yorumlarda yaşadıkları sıkıntıları dile getirmektedir. Bu 

yorumlardan bir tanesi aşağıdaki gibidir: 

Leyla Teke: Aaa öyle balona binip el sallamalar oluyor muymuş, hahaa güldürmeyin beni 

öyle sadece moralle olmuyor bu işler sayın sağlık Bakanı, öyle havanda su dövmeyle 

olmuyor bu işler Dr. lar kaç yıldır yalnızca e işte kistlerin var vs. diyor o kadar ya tedavisi 

nedir ne yapacağız tık yok tenezzül edipte cevap vermiyor savuşturuyorlar tabii bu arada iyi 

Dr. lari tenzih ediyorum yani sözün kısası, ben yaklaşık 2-3, aydır gece uykularını unuttum 

şu anda bile ilaç içmeden tekrar uyuyamıyorum ağrılarımdan yani başka sağlık 

sorunlarımda olduğu için neyse hiçbir sağlık problemim çözülemedi siz hastanelere normal 
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bir hasta gibi gidinde bizleri ancak anlarsınız borç harç özellerde gittim ancak paramı 

almakla kaldılar haram olsun, anlat anlat bitmez derdimiz, sağlık bakanlığı yani 

anlayacağınız bu işler şu günüydüyle olmuyor havanda su dövmeyi bırakında gerçeklerle 

ilgilenen sağlıkta o kadar çok problemler vaki onları bir çözün olmaz öyle şu günü bu 

günüyle, gerçeklerin peşine düşün birazda. 

15 · 1 Ekim 2014, 21:26 

 

Sağlık Bakanlığı, “#Sağlıklı Nesiller, #Sağlıklı Gelecek İçin #AnneSütü 

Gereklidir” mesajı ile anne sütünün önemine vurgu yapmaktadır. 

  

ġekil 20. Sağlık Bakanlığı Emzirme Haftası Etkinliği Görseli  

 

Bakanlık “Öğün Atlamayın ve #Sağlığınız İçin #Kahvaltı Yapmadan Güne 

Başlamayın” mesajı ile kahvaltının önemine vurgu yapmaktadır. Bakanlığın bu 

konuyu sosyal medya hesabında özellikle kış mevsiminin ilk aylarında okulların da 

açılması ile birlikte ele alması, gündemi yakından takip ettiğini ve vatandaşları 

ilgilendirebilecek konuları onlar sormadan onların gündemine taşıdığını 

göstermektedir. 

 

 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=725808457454552
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404384.1073741845.361974300504638/725794334122631/?type=1&comment_id=725808457454552&offset=0&total_comments=37
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1
https://www.facebook.com/hashtag/annes%C3%BCt%C3%BC
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z
https://www.facebook.com/hashtag/kahvalt%C4%B1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/725533060815425/?type=1&relevant_count=1
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ġekil 21. Sağlık Bakanlığı‟nın Kahvaltının Önemi Vurgularken Kullandığı Görsel 

 

 

“#SevdiklerimizleSağlığaYürüyoruz” isimli etiket ile 2014 yılını "Sağlıklı 

Yaşam ve Hareket Yılı" ilan eden Sağlık Bakanlığı, sporun önemine dikkat 

çekmiştir. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu‟nun bu etkinlik kapsamında 

yapılan ilk yürüyüşü Manisa‟dan başlattığı haberi sitenin Facebook adresinde 

resmedilerek vatandaşlarla paylaşılmıştır. 

 

ġekil 22. Sağlık Bakanlığı‟nın Sağlıklı YaĢam Ġçin Hareket Yılı Etkinliği Görseli  

 

https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.361985190503549.71982.361974300504638/611745352194197/?type=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.361985190503549.71982.361974300504638/611745352194197/?type=1
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Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü‟nde hareketin 

önemine dikkat çekmek için 7-11 Mayıs tarihleri arasında sosyal medya 

hesaplarından “#hadihareketegec” kampanyası başlatmıştır. Kampanya kapsamında 

sosyal medya katılımcılarından kendi kameraları, fotoğraf makinesi ya da cep 

telefonları ile 15 saniyelik “Harekete Geç” mesajını içeren video çekerek 

@saglikbakanligi hesaplarını etiketlemeleri istenmiştir. Kampanya sonunda 20 

bisiklet ve T.C Sağlık Bakanlığı Yalova Kaplıcalarında 2 kişilik tatil ödülü 

konulmuştur
338

. 

 

ġekil 23. Sağlık Bakanlığı „Hadi Harekete Geç Kampanyası‟ Görseli  

 

 

Öte yandan vatandaş Bakanlığın Facebook sayfasından tatile çıkmadan önce 

denize gireceği plajın temizlik durumunu internetten öğrenebileceği bilgisine de 

ulaşabilmektedir. Vatandaş bu bilgi ile bulunduğu ilin Sağlık Müdürlüğü internet 

sitesine girerek mavi bayraklı plajların listesine göz atabilmektedir. 

Bakanlığın dikkat çeken sosyal medya kampanyalarından bir tanesi de 

“#SağlıklaSanatıBuluşturuyoruz” isimli kampanyasıdır. Sağlık personelinin sanata 

olan ilgi, alakası ve yeteneği herkes tarafından bilinmektedir. Bu ilgide sanatın da, 

sağlık hizmetinin de insana sunuluyor olmasının ve bu hizmeti besleyen en önemli 

değerin sevgi olmasının payı büyüktür. Bu gerçeği dikkate alan Bakanlık çalışanları 
                                                           
338

 http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-39977/10-mayis-dunya-saglik-icin-hareket-et-gunu.html, 

(15.09.2015) 

https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404384.1073741845.361974300504638/822357244466339/?type=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404384.1073741845.361974300504638/822357244466339/?type=1
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C4%9Fl%C4%B1klasanat%C4%B1bulu%C5%9Fturuyoruz
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404384.1073741845.361974300504638/822357244466339/?type=1
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“Sevgi en iyi ilaçtır” isimli bir fotoğraf yarışması yapmış ve birinci olarak seçtiği bir 

sağlık çalışanının çektiği fotoğrafı takipçileri ile paylaşmıştır339.  

Sağlık Bakanlığı sosyal medya ortamlarını kullanırken vatandaşların da bu 

ortamlardan etkili olarak yararlanmaları ve bu ortamlara kolay ulaşabilmelerini 

sağlamak için onlara bunun yolunu birebir sayfasında göstermektedir. Bakanlığın 

Facebook sayfasını ilgi alanı listelerine ekleme yolunu aşağıdaki fotoğraf ile 

anlatmıştır. 

 

ġekil 24. Sağlık Bakanlığı‟nın Haber PaylaĢımını Anlattığı Görsel  

 

Bakanlığın hayata dair her konuya dokunduğunu gösteren bu tarz etkinliklere 

sayfalarca örnekler verilebilir. Bu paylaşımlardan bazıları başlıklar halinde aşağıda 

sıralanmıştır: 

 Çocuklar Neden #Tırnaklarını Yer? 

 #112Acil yardım hattına yapılan başvuruların %85'inin gereksiz çağrılar 

olduğunu biliyor musunuz? #Acil Yardım Dışındaki Sebeplerle #112'yi 

Meşgul Etmeyin. Belki de #Acil Bir Hasta Telefonu Kapatmanızı Bekliyor. 

Unutmayın, arayan kişi sizin bir yakınınız olabilir. Unutmayın, sizin de bir 

gün #112Acil i aramanız gerekebilir! 

                                                           
339

 https://tr-tr.facebook.com/public/Sevgi-En-Iyi-Ila%C3%A7t%C4%B1r , (08.10.2014) 

https://www.facebook.com/hashtag/t%C4%B1rnaklar%C4%B1n%C4%B1
https://www.facebook.com/hashtag/112acil
https://www.facebook.com/hashtag/acil
https://www.facebook.com/hashtag/acil
https://tr-tr.facebook.com/public/Sevgi-En-Iyi-Ila%C3%A7t%C4%B1r
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 Bu evde sigara içilmiyor 

 Bu Hafta Sonunu #Hareketli Geçirin... Sizleri En Az 30 Dakika 

Sevdiklerinizle #Sağlık İçin #Yürümeye Davet Ediyoruz 

 #Yeterli ve #Dengeli Beslenme #Sağlığın Temelidir 

 Bebeğimi Seviyorum #Sağlıklı Besleniyorum. Çünkü #annesütü bir annenin 

bebeğine verebileceği en kıymetli hediyedir 

 #Sağlığınız için #uykuyu ihmal etmeyin 

 Sağlığınız için kahvaltıyı ihmal etmeyin 

 Tedbiri elden bırakmayın. Keneyi hafife almayın... 

 Sağlığınız için derin bir nefes alın ve bugünden itibaren sigaraya veda edin 

 #Sağlık Bakanlığından Bayram İçin Tatlı Öneri 

 #SigaraPişmanlıktır 

 Gelecek nesilleri düşünelim, su kaynaklarımızı koruyalım 

 Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Günü'nüz kutlu olsun. #İyikiVarsınız 

 “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel “Kadın ve Sağlık” temalı paylaşım 

etkinliği. Kadınlar gününde hastanede, ambulansta nöbet tutan kadın sağlık 

çalışanlarımızın fotoğraflarını yayınlıyoruz 

 #SevdiklerimizleSağlığaYürüyoruz. Sevdiklerinize, ailenize, sağlığınıza 

zaman ayırın. 

 

Sağlık Bakanlığı, sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ve hastalarla iletişimin 

güçlendirilmesi için taşra teşkilatlarının da sosyal medyayı daha aktif 

kullanabilmeleri amacı ile “Sosyal Medya Eğitimi”  gerçekleştirmektedir. Bakanlık 

yaptığı toplantılarda Sağlık Bakanlığı sosyal medya stratejileri, sosyal medyada hasta 

iletişimi, sosyal medya kullanıcısı ve yöneticisi olmak, bilgi güvenliği, bilgi 

güvenliği tehdit unsurları, sosyal mühendislik saldırıları, medyada fotoğraf ve 

görüntü seçimi gibi konuları görüşmektedir. Hastalarla ve hizmet sunulan vatandaşla 

iletişim sosyal medya sayesinde güçlenmektedir. 

https://www.facebook.com/hashtag/hareketli
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C4%9Fl%C4%B1k
https://www.facebook.com/hashtag/y%C3%BCr%C3%BCmeye
https://www.facebook.com/hashtag/yeterli
https://www.facebook.com/hashtag/dengeli
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1
https://www.facebook.com/hashtag/annes%C3%BCt%C3%BC
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z
https://www.facebook.com/hashtag/uykuyu
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C4%9Fl%C4%B1k
https://www.facebook.com/hashtag/sigarapi%C5%9Fmanl%C4%B1kt%C4%B1r
https://www.facebook.com/hashtag/iyikivars%C4%B1n%C4%B1z
https://www.facebook.com/hashtag/sevdiklerimizlesa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9Fay%C3%BCr%C3%BCyoruz
http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/saglik-bakanligi
http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/sosyal-medya
http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/hasta
http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/sosyal-medya
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4.5.1.2. Sağlık Bakanlığı Twitter Uygulamaları 

Sağlık Bakanlığı‟nın Nisan 2012‟de tarihinde faaliyete geçen ve 

“https://twitter.com/saglikbakanligi” linki ile erişilen twitter hesabı, 30 Ekim 2015 

tarihi itibariyle 166 bin 83 takipçi, 8 bin 611 tweet ve 334 beğeni sayısına ulaşmıştır 

ve aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.  

Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasında gündeme ilişkin oluşturduğu etkinlikler 

ile sağlık açısından önemli pek çok konuya dikkat çekerken bazı konularda 

vatandaşın sorularına twitter ortamında birebir yanıt vererek anlık bir paylaşım 

imkânı da sunmaktadır. Örneğin “#VücutKitleİndeksinizi Hesaplayın” isimli etkinlik 

kapsamında boy ve kilolarını sosyal medya hesabından yazan vatandaşların vücut 

kitle indeksleri onlara bildirilmekte ve bu sayede vatandaşların kilo kontrolleri 

konusunda bilinçlenmesi sağlanmaktadır. Üstelik bu etkinlik sayesinde Bakanlığın 

önleyici sağlık hizmeti sunma görevi de sosyal medya ortamından 

gerçekleştirilmektedir. 

 

ġekil 25. Sağlık Bakanlığı Vücut Kitle Ġndeksi Etkinliği Görseli  

 

Bir bildiri ya da basın açıklaması yaparak obezitenin zararlarını anlatmak ile 

kıyaslandığında daha faydalı sayılabilecek bu yöntem ile insanlar bilimsel olduğuna 

https://twitter.com/saglikbakanligi
https://www.facebook.com/hashtag/v%C3%BCcutkitleindeksinizi
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/714379981930733/?type=1&relevant_count=1
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inandıkları bu indeks verilerine göre kilo durumları hakkında bilgi sahibi olmakta, bu 

sayede çok sıkıcı olabilecek bir sağlık konusu eğlenceli bir hale dönüştürülmektedir. 

Bakanlık Twitter hesabında “Bayramda Beslenme Hakkında Anında Soru-

Cevap Etkinliği” kapsamında 24 Temmuz 2014 tarihinde saat 15:00‟da Bakanlık 

uzmanları tarafından bayramda beslenme konusunda vatandaşın merak ettiği tüm 

sorulara cevap verilmiştir. 

 

ġekil 26. Sağlık Bakanlığı‟nın Bayramda Beslenme Soru-Cevap Uygulaması Etkinlik 

Görseli  

 

Tuz kullanımı, tuzun yararları-zararları, tuzun böbreklere etkisi gibi konularda 

tuz ile ilgili merak edilen tüm soruları Bakanlık uzmanları 8 Mart 2014 tarihinde 

11.00-12.00 saatleri arasında yanıtlamıştır340.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
340

https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/6

39285109440221/?type=1&theater, (24.12.2014) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.696584133710318.1073741851.361974300504638&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.696584133710318.1073741851.361974300504638&type=1
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/639285109440221/?type=1&theater
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.367254496643285.72898.361974300504638/639285109440221/?type=1&theater
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ġekil 27. Sağlık Bakanlığı‟nın Dünya Tuza Dikkat Haftası Soru-Cevap Uygulaması 

Etkinlik Görseli  

 

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yürüttüğü bilinçlendirme 

kampanyalarından bir diğeri ise organ bağışı haftası kapsamında Twitter‟da 

yürüttüğü soru cevap uygulamasıdır. 6 Kasım 2013 tarihinde 15.00-16.00 saatleri 

arasında organ bağışı hakkında merak edilen sorular bakanlık uzmanları tarafından 

cevaplandırılmıştır. Sitede ayrıca organ naklinde kaydedilen gelişmeler istatistiki 

olarak da takipçilerin bilgisine sunulmuştur341. 

Twitter‟ın Sağlık Bakanlığı tarafından soru-cevap uygulamaları için 

kullanılması Sağlık Bakanlığı‟nın farklı sosyal medya araçlarını kullanırken amacına 

göre doğru bir seçim yaptığını bize göstermektedir. Zira 140 karakterle sınırlı da olsa 

Twitter, insanların düşüncelerini, eleştirilerini, beğenilerini kısa ve öz bir biçimde 

anlatabildikleri bir alan olarak gittikçe daha fazla rağbet görmeye başlamıştır. Ayrıca 

Twitter kamu kurumlarına olumlu ya da olumsuz yorumların, şikâyetlerin, ricaların 

daha çabuk farkına varma ve daha hızlı cevap verme imkânı sunmaktadır.  

 

 

 

                                                           
341

https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404384.1073741845.36197430050

4638/586631741372225/?type=1&theater, (24.12.2014) 

https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404384.1073741845.361974300504638/586631741372225/?type=1&theater
https://www.facebook.com/saglikbakanligi/photos/a.586310151404384.1073741845.361974300504638/586631741372225/?type=1&theater
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ġekil 28. Sağlık Bakanlığı‟nın Organ BağıĢı Haftası Soru-Cevap Uygulaması Etkinlik 

Görseli  
 

 

4.5.2. Sağlık Bakanlığı Sosyal Medya Uygulamalarının YönetiĢim Ġlkeleri 

Bakımından Öne Çıkan Özellikleri 

İletişim ve etkileşim kavramlarının son derece önem kazandığı günümüzde, 

sosyal medya araçlarının yönetişim için önemi yadsınamaz. Zira sosyal medya 

araçları sayesinde yönetişimin katılım, saydamlık, etkinlik, hesap verebilirlik gibi 

ilkeleri, kamu idare ve kuruluşları tarafından daha etkili bir biçimde yürütülebilir 

hale gelmiştir. 

Sağlık Bakanlığı, haberleşme, tanıtım ve halkla ilişkiler gibi pek çok hizmetini 

sosyal paylaşım ortamına taşıyarak çalışmalarını bu ortamlar vasıtasıyla 

desteklemekte ve bu sayede pek çok yönetişim ilkesini kendi kurumunda daha 

uygulanabilir kılmaktadır. 

Çalışmamızın bu kısmında sosyal medya ortamlarının kamu kurumlarında 

yönetişim ilkelerini uygulanabilir kılıp kılmadığını öğrenmek amacıyla Sağlık 

Bakanlığı sosyal medya uzmanına “Bakanlığınızın sosyal medya uygulamalarının 

kurumunuzda yönetişim ilkelerini daha uygulanabilir kıldığına inanıyor musunuz? 

şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Bakanlığın sosyal medya uzmanı bu soruya 
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Bakanlığın yürüttüğü sosyal medya çalışmaları ile ulaştıkları faydaları örnek 

göstererek cevap vermiştir. 

Verilen örnekler ve Bakanlığın Facebook ve Twitter hesaplarındaki 

paylaşımlarının detaylı incelenmesi sonucunda sosyal medya kullanımının yönetişim 

ilkelerini daha uygulanabilir kılıp kılmadığı aşağıdaki maddeler çerçevesinde 

değerlendirilmiştir: 

 Haberleşme,  

 Halkın İhtiyaç Ve Taleplerinin Takip Edilebilmesi,  

 Tanıtım, İtibar Yönetimi,  

 Açıklık Ve Şeffaflık,  

 Aktif Katılım,  

 Kriz Yönetimi Ve Denetim,   

 Personel Motivasyonu Ve İnsan Kaynakları,  

 Eğitim, Bilinçlendirme Ve Farkındalık Oluşturma.  

 

 HaberleĢme: Sosyal medyada paylaşılan bilgiler, hızlı yayılma potansiyeline 

sahip olduğu için paylaşılan bir bilginin çok kısa bir sürede binlerce hatta 

milyonlarca kişiye ulaşması mümkündür. Sosyal medyanın bu özelliği kamu 

kurum ve kuruluşlarına önemli bir fırsat sunmaktadır. Kamu kurumları, 

iletişim, halkla ilişkiler ve kurumsal hizmetleri hızlı ve verimli bir biçimde 

sunmak için sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak zorundadır.342.  

 

Sağlık Bakanlığı‟nın sosyal medya sitelerinde Bakanlığın hizmet alanına giren 

her konuda bilgilendirme faaliyetleri, halk sağlığı ile ilgili önemli gün ve haftalar 

hakkında bilgilendirmelere yer verildiği görülmektedir. Resmi ve dini bayramların 

yanı sıra halk tarafından çok da bilinmeyen trafik ve yardım haftası, dünya 

laborantlar günü, dünya hemofili günü, dünya tiyatrolar günü, dünya kanser günü 

gibi günlere dikkat çekerek bu konuları da gündemine taşımaktadır. Bu ise aynı 

meslek alanındaki kişileri, bu meslekle ilgilenenleri ya da kendisi veya bir yakını 

                                                           
342

 Başak Solmaz vd., “İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama”, ĠletiĢim, Cilt 7, 

Sayı 4, 2013 
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aynı hastalığa sahip olanları bir araya getirmekte bu kişiler arasında bir iletişim 

köprüsü kurulmasını sağlamaktadır.  

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarında Bakan‟ın faaliyet ve programları, 

diğer medya araçlarında yer alan mesajları, bayram ve tebrik mesajları katılımcıların 

dikkatine sunulmaktadır. Bu yolla daha fazla sayıda vatandaşa ulaşılarak geleneksel 

medya araçları ile yapılan iletişim desteklenmekte, ayrıca haberleşme hizmeti daha 

hızlı ve etkin bir şekilde sağlanmış olmaktadır.  

 

 Halkın Ġhtiyaç Ve Taleplerinin Takip Edilebilmesi: Bilginin veri ve 

enformasyondan daha değerli olmasının nedeni, bilginin eyleme daha yakın 

olmasıdır. Sahip olunan bilgi sonucunda karar üretip uygulamaya 

geçilebilmektedir. Örneğin vatandaşların gelecekteki olası gereksinimlerini 

bilmek, hizmet tasarımında etkinlik artışına neden olabilir343. Sosyal medya 

sayesinde kamu idareleri değişen ihtiyaç, beklenti ve taleplere anında 

adaptasyon sağlayabilme fırsatı yakalamaktadır. Ayrıca sosyal medyada 

paylaşılan konular sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet ve 

memnuniyetsizlik düzeyi hakkında da fikir vermektedir.  

 

Sağlık Bakanlığı sosyal medya uygulamalarında da görüldüğü gibi halkın hızlı 

ve etkili sağlık hizmeti ve güler yüzlü sağlık personeli beklentisi tüm yorumlarda dile 

getirilmektedir. Bakanlığın sosyal medya sitesinde paylaştığı ve sağlık personelinin 

nöbetteki fotoğrafının altına yaptığı “yine nöbetteyiz” yorumuna eklediği gülücük 

işareti vatandaşa sağlık personelinin de işini severek yaptığı mesajını vererek 

vatandaş ile sağlık personelinin beklentilerinin paylaşımına aracılık etmektedir. 

Halkın ihtiyaç ve beklentilerinin takip edilmesi sosyal medya ortamlarında 

onlardan gelen yorumların dikkate alınması ile sağlanabilir. Sağlık Bakanlığının 

Facebook adresi incelendiğinde, olumlu veya olumsuz bir yorum yaparak bir beklenti 

                                                           
343

 Bilge Erengül, “Bilgi Yönetimi. Sizin Bilgiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcınız Var mı?”, 

Human Resources, Cilt 2, Sayı 6, s.51,  

http://www.hrdergi.com/search2.asp?titleID=369, (08.10.2014) 

http://www.hrdergi.com/search2.asp?titleID=369
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yada önerisini dile getiren katılımcılardan soru, öneri ve şikayetlerini telefon 

numaralarını belirterek bakanlığın ilgili mail adresine yazarak bildirmeleri 

istenmektedir. Sosyal medya ortamından doğrudan kendilerine bir cevap verilmediği 

görülmektedir.  

 

 Tanıtım: Sosyal medya araçları masrafsız ve en hızlı yoldan kurumun 

faaliyetlerini, hizmetlerini tanıtmakta, kampanya ve etkinlikler yoluyla 

hizmetlerin bilinirliliğini de artırmaktadır.  

 

Kamu idare ve kuruluşları internet ile birlikte vatandaşa, topluma ve devlete 

kendi programını anlatabilme, halkla bütünleşme, kamuoyu oluşturma, karşılıklı 

etkileşim sağlama, merak edilen sorulara açıklık getirme gibi konularda yeni 

imkânlara kavuşmuştur. 

Sosyal medya bir taraftan kamu kurumlarının tanıtım faaliyetlerine olumlu 

katkı sağlarken, diğer taraftan hedef kitle ile interaktif bir biçimde etkileşime olanak 

sağlayan bir platform halindedir344.   

Sosyal medyanın isteyen kişilere, istedikleri zaman diliminde ve istedikleri 

mekânda mesajı almalarını sağlaması ve bu mesaj üzerine konuşabilme, yeniden 

içerik-mesaj oluşturabilme etkisi onu diğer medya türlerine nazaran daha tercih edilir 

kılmaktadır.  

Sağlık Bakanlığı uygulamalarında da görüldüğü gibi içeriği vermek istediği 

mesajlar çerçevesinde oluşturan sosyal medya uzmanları vatandaşa kurumun 

yürüttüğü faaliyetleri, görevlerini tanıtmakta, sağlık personelinin çalışma şartlarını da 

gözler önüne sermektedir. Böylece tanıtım masrafları azalırken, daha fazla kişi 

tarafından kurumun tanınırlığı sağlanmış olmaktadır. 

 

 Ġtibar Yönetimi: Kamu kurumları geçmişte hantal, bürokratik engellerin ve 

gecikmelerin olduğu, önünde kuyrukların oluştuğu kurumlar olarak 

                                                           
344

 Mete Kazaz ve Elif Tümen, “Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı: Gençlik Ve Spor Bakanlığı 

Örneği”, http://unikop.org/makale/ks13-2-01.pdf, (08.10.2014) 

http://unikop.org/makale/ks13-2-01.pdf
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bilinirken, bugün değişen kamu yönetimi anlayışı ile birlikte hem kamu 

kurumlarının yapısı hem de vatandaşların bu kurumlardan beklentileri önemli 

ölçüde değişmiştir.  

 

Kamu kurumlarının vatandaş nezdindeki konumu genellikle olumsuz olduğu 

için vatandaş kurumun yürüttüğü tanıtım faaliyetlerine ve sunduğu haberlere karşı 

ilgisiz kalmakta veya ilgilenen vatandaşlar da çoğunlukla olumsuz yorumlarda 

bulunmaktadır. Kamu kurumlarının sosyal medya uzmanlarına tam da bu noktada 

görev düşmektedir. Zira başarılı sosyal medya kullanımı ile olumsuz yorumlar 

saklanmadan olumlu olan yorum ve faaliyetlere sıkça vurgu yapılarak ilgili kamu 

kurumunun itibarı doğru bir şekilde yönetilebilir. 

Olumsuz yorumları da sitesinde barındıran Sağlık Bakanlığı bu yaklaşımı ile 

vatandaşların hem kuruma rahatça yorum yapmasını sağlamakta ve onların güvenini 

kazanmakta, hem de olumlu faaliyetlere yaptıkları vurgular ile halkın dikkatini bu 

faaliyetlere çekerek Bakanlığın itibarını artırmaktadır. Ancak benzer konularda 

benzer şikâyetlerin sürekli dile getirilmesi sorunun çözülmediği mesajını 

katılımcılara verecek, böylece sosyal medyada şikâyetlerini dile getiren katılımcıların 

Bakanlığın sosyal medya yöneticilerine dolayısıyla kurumun kendisine olan güveni 

sarsılacaktır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, sayfayı düzenli olarak takip eden 

katılımcıların da dikkatinden kaçmayacak derece her yorumu ve eleştiriyi dikkate 

aldığını göstermeli ve bu konuda aldığı önlemleri açıkça sosyal medya hesaplarında 

paylaşmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı‟nın sosyal medyada kullandığı dil de Bakanlığın itibarını 

artıran unsurlardan birisidir. Zira sosyal medya ortamlarında halkın anlayabileceği 

sadelikte konuşan ama bunu yaparken de bir kamu kuruluşunun ciddiyetine yakışır 

şekilde paylaşımlarda bulunan Bakanlık, her konuda yorum yapmak yerine kendi 

faaliyet alanlarını ilgilendiren, vatandaşın duygularını paylaştığını hissettiren 

yorumlar yaparak başarısını bir kat daha artırmaktadır. Gündeme dair her konuda 

yorumda bulunulması kurumun ciddiyetini bozacak ve sosyal medya kullanımın 

amacından sapmasına neden olacaktır. Örneğin Bakanlığın sağlık ile sanatı 
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buluşturduğu bir etkinlikten bahseden paylaşımının altındaki yorumlarda sağlık 

sistemini eleştiren yazılar da yer alabilmektedir. Bakanlık bu tarz yorumlara sert bir 

dille karşılık vermemekte, soru, öneri ve şikâyetlerin kendilerine mail yoluyla 

atılmasını belirten benzer yazısı ile cevap vermektedir.  

 

 Açıklık ve ġeffaflık: Sosyal medya ortamları medya ve siyasetçiler 

tarafından göz ardı edilen konuların tartışılabilmesine imkân vermesi yönü ile 

açıklık ve şeffaflık sağlamaktadır345.  

 

Sosyal medya ortamlarında gündem kurumun sosyal medya uzmanları 

tarafından oluşturulmakta ya da hali hazırda gündemde olan popüler bir tartışma 

konusu kurumun sosyal ağına taşınmaktadır. Sosyal ağda tartışılan konular tüm 

yorumlara açık olduğu için kurumu da açık ve şeffaf olmaya zorlamaktadır. 

Kurumun bu ağlarda yapacağı yorumlar onun bir bildirisi, bir taahhüdü olarak 

algılandığı gibi,  yorum yapmadığı durumlar şeffaflıktan yana olmadığı imajını 

vermektedir.  

Sosyal medya araçlarını kullanan kamu kurumlarının bu araçları kullanmayan 

kamu kurumlarına nazaran hizmetleri daha fazla takip edilmekte, dolayısıyla bu 

kurumların hizmetleri diğerlerine nazaran daha görünür hale gelmektedir. 

Sosyal medyanın temel bir özelliği olan açıklık; sosyal ağların katılım ve geri 

bildirime açık bir yapıda olmasını ifade etmektedir. Açıklık bilgi paylaşımını, 

onaylamayı ve yorum yapmayı desteklemesinden kaynaklıdır. İçerikten faydalanma 

ve sosyal medya ortamlarına giriş için engellerin ortadan kalkması açıklığa hizmet 

eden özelliklerdir. Sosyal medya ile birlikte, yönetim anlayışının yönetişim 

anlayışına dönüşmesini sağlayan en önemli etken de budur. Açıklık aynı zamanda 

vatandaş ile kurum arasındaki mesafeleri de ortadan kaldırmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı sosyal medya ortamlarında olumlu yorumların yanında 

olumsuz yorumlara da yer vererek açıklık ilkesine riayet etmekte, sosyal medya 

                                                           
345

 Selva Ersöz, “İnternet ve Demokrasinin Geleceği”, Selçuk ĠletiĢim, Cilt 3, Sayı 4, Konya, 2005, 
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hesaplarına girişin ve paylaşımın yolunu yine kendi hesabında vatandaşlara görsel 

olarak açıklayarak bu ortamların onlar tarafından kullanımının önündeki engelleri de 

kaldırmaya çalışmaktadır.  

Bakanlığın sosyal medya hesabında tanıtımını ya da duyurusunu yaptığı 

faaliyetler hakkında vatandaşların görüş beyan etmesi, birtakım sorular sorması, 

hizmetlerin yerindeliğini, gerekliliğini sorgulaması ve bu soruların ilgililer tarafından 

onları tatmin edecek bir şekilde cevaplandırması gerçek anlamda şeffaflık ve hesap 

verebilirliğin sağlanmasına hizmet edecektir. 

 

 Aktif Katılım: Gelişen teknolojiler sayesinde vatandaşların siyasal kararların 

alım sürecine dâhil edilmesi kolaylaşmış ve vatandaşlar her geçen gün 

kendilerini ilgilendiren kanun, yasa, vb. kararlarda daha çok söz sahibi 

olmaya başlamıştır. Böylece, doğrudan demokrasinin en önemli ilkelerinden 

biri olan halkın yönetime katılımı mümkün hale gelmiştir.  

 

Sosyal medya kamu hizmetlerini vatandaşların ayağına getirmekte, bir kuruma 

giderek sormak isteyecekleri pek çok sorularına bu ortamlarda cevap 

bulabilmektedirler. Örneğin Sağlık Bakanlığı facebook hesabında vatandaş vücut 

kitle indeksini hesaplatabilmekte, twitter hesabında ise saati belli canlı yayında 

sorduğu soru ile birebir doktor ya da sağlık görevlilerinden bilgi alabilmektedir.  

Kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarına girerek bu alanda yorum ve 

paylaşımlarda bulunan ya da bu alanda yer alan haberleri okuyan kişilerin hepsi 

kamu kurumunun faaliyetlerine aktif katılım sağlamış olmaktadır. 

Katılımın amacına ulaşması geri dönüşün sağlanması ile mümkün olsa da kamu 

kurumları bu geri dönüşü kısa sürede ölçemez. Zira Bakanlığın sayfasında yürütülen 

bir hizmet hakkında bilgi sahibi olan bir vatandaş bu bilgisini sosyal medya 

adresinden paylaşmasa dahi bir başkasıyla mutlaka paylaşacaktır ve zamanla bu bilgi 

yayılmış olacaktır.  
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 Bakanlığın sunduğu hizmetlerin bilinirliğindeki artış o hizmetten yararlanma 

düzeyindeki artış ile doğru orantılı olarak uzun vadede ölçülebilecektir. Bu da sosyal 

medyanın zamana yayılmış bir faydası olarak değerlendirilebilir.  

Katılımın en temel koşulu olan bilgilenmeyi yüksek oranda sağlayan sosyal 

medya siteleri sayesinde vatandaş daha aktif bir katılımcı haline gelmektedir. Bilgiyi 

alan her vatandaşın aktif katılımı sağlanamasa da kurum faaliyetleri hakkında bilgi 

sahibi olan vatandaşların hizmetten yararlanma konusunda ya da hizmeti 

beğenmedikleri zaman şikâyetlerini dile getirme konusunda daha istekli 

davranmaları olasılığı yükselmektedir. Bu da katılımın kalitesini artırmaktadır.  

 

 Kriz Yönetimi Ve Denetim: Bireyler, sosyal medya aracılığıyla duygu ve 

düşüncelerini yazmakta, paylaşabilmekte ve bu konular üzerinde 

tartışabilmektedir. Ancak bu şekilde yeni düşünceler üretmenin, yaymanın 

hatta toplumu manipüle etmenin önü de açılmaktadır. Bu toplumsal hal çoğu 

zaman denetimden uzak olabilmektedir346. Bu toplumsallaşan, kamusallaşan 

alanda kamu idaresi yer almaz ya da bu alanı doğru yönetemez ise bu alanın 

manipülasyonu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle kamu 

kurumlarının sosyal medyada yer alması kurum hakkında oluşabilecek 

olumsuzlukları bertaraf etmesini sağlayacaktır.  

 

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabı açarak ve hizmetlerini bu alana taşıyarak 

önemli bir sorumluluk almıştır. Zira sağlık hizmeti vatandaşların çok yoğun bir 

şekilde yararlandıkları ve çok fazla eleştiri alan bir hizmet alanıdır. Bu alanda 

kusursuz ve hatasız hizmet sunumunu bekleyen vatandaşlar ve onlar tarafından 

yoğun olarak kullanılan bir sosyal paylaşım ağı varken bu ağda yer almamak kurum 

açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sağlık Bakanlığı bu sosyal ortamlarda yer 

alarak sunduğu hizmet ve faaliyetler hakkında oluşabilecek bilgi kirliliğinin bizzat 

kendi sunduğu ve paylaştığı haber ve kampanyalar ile önüne geçmektedir. 

                                                           
346
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Doğru ve etkili yönetilmeyen bir sosyal medya hesabı bu hesabı kullanan 

kuruma fayda yerine zarar getirecektir. Toplumun hassas olduğu bir konuda Bakanlık 

uzmanları da hassas bir şekilde yorumda bulunmalı, vatandaşın beklentilerini ve 

hassasiyetlerine uygun paylaşımlar yapmalıdır. 

 

 Personel Motivasyonu ve Ġnsan Kaynakları: Sosyal medya araçları sadece 

kurum dışı iletişimi sağlamakla sınırlı kalmayıp kurum içi iletişim için de 

kullanılarak kurumların personel yönetimini de desteklemektedir.  

 

Sağlık Bakanlığı sosyal medya sitelerinde sağlık personelinin önemli gün ve 

haftalarının kutlanması, onların nöbette olduğu günlerde, bayramlarda ya da diğer 

önemli günlerinde yanında olduğunu hissettirmesi, onların bu anlara ilişkin fotoğraf 

ve yorumlarını paylaşarak yorgunluklarını azaltmaya çalışması personelin 

motivasyonunu artırmaktadır. Oldukça zor bir görevi yerine getirdiklerinin 

yöneticiler tarafından bilindiği ve kendilerinin yanında olduğunu onlara 

hissettirilmesi açısından bu oldukça önemlidir. Ayrıca bu uygulama onların 

çalışmaları sırasında karşılaştıkları zorlukların çözülmesine katkı sağlarken, 

yaptıkları fedakârlıkların halk tarafından görülmesini de sağlamaktadır. Özellikle 

Sağlık personeline uygulanan şiddetin önlenmesi için yürütülen çabalara sosyal 

medyada yürütülen bu paylaşımların destek sağlaması beklenmektedir. 

Sosyal medya ortamları sayesinde topluluk oluşumu kolaylaşmakta, oluşan bu 

topluluklar ilgilendikleri ortak konularda takım haline gelmekte ve takım ruhu gerek 

hizmet sunanlar gerekse hizmet alanlar arasında işbirliği ve motivasyonu da artırarak 

insan kaynakları yönetiminde yöneticilere oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Sağlık Bakanlığı sosyal medya uygulamalarında da görülüyor ki doktorundan, 

hemşiresine, ambulans şoföründen evde sağlık hizmeti yürüten sağlık personeline 

kadar tüm sağlık personeli tam bir takım ruhu ile çalışmaktadır.  

  

 Eğitim, Bilinçlendirme ve Farkındalık OluĢturma: Görevleri bazı 

konularda vatandaşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olan kamu kurumları 
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için sosyal medya ortamları büyük kolaylıklar sunmaktadır. Zira sosyal 

medyada yürütülen bir kampanya ya da başlatılan bir etkinlik ile bazen 

yüzlerce kişiye aynı anda ulaşılmakta ve eğitim verilebilmektedir. Verilecek 

eğitim bir salonda yapıldığında en fazla 300 kişiye ulaşılabilecek iken sosyal 

medya ortamlarında bu sayı binlere kadar yükselebilmektedir. Sosyal ağlarda 

yürütülen kampanya ve görsel destekli olarak sunulan mesajlar ile halk 

istenilen tüm konularda daha hızlı ve etkili bir biçimde 

bilinçlendirilebilmektedir. Üstelik verilen eğitim bu araçlar sayesinde sıkıcı 

bir faaliyet olmaktan çıkmakta, eğitimin maliyeti düşmekte ve kamu 

kurumlarının hizmet sunumu oldukça kolaylaşmaktadır.  

 

Sağlık Bakanlığı‟nın bilinçlendirme faaliyetlerini ağırlıklı olarak sosyal medya 

hesabında paylaştığı görsel içeriklerle ya da tarih ve saati önceden belirlenmiş soru-

cevap uygulamaları ile sağladığı görülmektedir. Bakanlık bu yolla hem eğitim 

maliyetini düşürmekte hem de daha fazla sayıda kişiye ulaşarak eğitimleri etkin ve 

verimli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bakanlığın sosyal medya hesaplarında bu 

hizmetlerden yararlanan kişiler hizmetlere gerçekten ihtiyaç duyan kişiler olduğu için 

hizmetin yerindeliği de sağlanmakta, ayrıca vatandaşlar arasında bilgi dolaşımı ile 

eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde hedeflenenden daha fazla sayıda kişiye 

ulaşılmış olmaktadır. 

 

4.5.3. Sosyal Medya Uygulamalarında KarĢılaĢılan Zorluklar  

Sosyal medya uygulayıcısı olan kamu kurumlarının uygulama sırasında 

karşılaştığı sorunların tespit edilerek bertaraf edilmesi etkili bir sosyal medya 

stratejisinin nasıl olacağı konusunda bize fikir vermesi bakımından önem arz 

etmektedir. Bu nedenle kendisiyle görüşülen Sağlık Bakanlığı sosyal medya 

uzmanına “Sosyal medya araçlarını kullanırken karşılaştığınız zorluklar ve 

uygulamada dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir?” şeklinde bir soru 

yöneltilmiştir.  
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Görüşme sonucunda Bakanlığın sıkıntı yaşadığı konularda ve başarılı bir 

sosyal medya yönetimi için öne çıkan ilkeler konusunda önemli noktalar tespit 

edilmiş ve bunlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 

 

 EğitilmiĢ Personel Eksikliği: Bir kurumun sosyal medya çalışmalarını 

yürütecek olan personelin sadece sosyal medya alanında değil o kurumla 

ilgili tüm faaliyet alanları hakkında tecrübe sahibi olması gerekmektedir.  

Sadece teknik bilgi sahibi bir personel ile yürütülmeyecek nitelikteki sosyal 

medya faaliyetleri kurum faaliyetleri hakkında bilgili personele teknik 

donanım kazandırılarak başarılı bir şekilde yürütülebilir. Ayrıca bu konuda 

uzmanlık kazanmak üzere söz konusu personelin yurt dışında çeşitli 

eğitimlere gönderilmesi ve benzer tecrübeleri olan ülkelerin deneyimlerinden 

yararlanması oldukça faydalı olacaktır. 

 

Sağlık Bakanlığı‟nda sosyal medya kamu kurumlarında basın müşavirliği 

bölümüne bağlı olarak faaliyet gösteren bir birimdir. Bazen tek bir kişi tarafından 

yürütülen sosyal medya işleri konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından 

yürütüldüğünde oldukça başarısız bir performans ortaya çıkabilmektedir.  

Sosyal medya ekiplerinde bir içerik editörü bulunmalıdır. Bu editör kurumun 

sosyal medya ortamındaki etiketini tasarlamakta, gündemi belirlemektedir. Örneğin 

ertesi gün çevre günü ise içerik editörü bu gün ile ilgili olumlu ya da olumsuz tüm 

notları ekibinden alarak bugün hakkında nasıl bir öneride bulunacağını belirler, yani 

bir anlamda mesajı içerik diline çevirir. Sağlık Bakanlığı Facebook hesabında 

kurumun seçtiği ve paylaştığı konularla gündemi belirlediği görülmektedir. Sağlık 

Bakanlığı‟nın hazırladığı etiketlerde kış gelmeden kış ayakkabılarının seçiminde 

nelere dikkat edilmesi gerektiği ya da yaz gelmeden deniz ve havuz temizliğinin 

öneminin gündeme taşınması buna örnek olarak gösterilebilir.  

Sağlık Bakanlığı sosyal medya kampanyalarında yer alan etiketler 

incelendiğinde, bir kampanya yürütülürken tüm detayların titiz bir şekilde 

düşünüldüğü görülmektedir. Bazen bir sağlık personeli adına bir etiket 
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oluşturulurken bu personelin duygularını yansıtan bir başlık ve görsel seçilmekte, 

bazen de bir vatandaşın duygularını yansıtan farklı bir başlık ve görsel özenle 

seçilmektedir.  

Sosyal medyada sunulan bir yazıyı okutan şey o yazının görsel sunumudur. 

Mesaj içeriğini kişi bu görsellik ile sempatik bir yolla alacak ve belki de daha önce 

hiç ilgilenmediği bir konu hakkında yazılan yazının içeriğini merak edecek ve 

sayfasında paylaşmak isteyecektir. Kişide bu isteği oluşturacak şey o mesajın 

tasarımıdır. Bu nedenle sosyal medya ekiplerinde bir grafik tasarımcısının da 

bulunması gerekmektedir. Ayrıca görsellik önemli olduğu kadar paylaşılan 

resimlerde geçen fotoğrafların sahiplerinin izinleri, telif hakları gibi detayların da 

atlanmaması gerekmektedir.  

Sosyal medya ortamlarında yer alan kurumun başarısı ancak bu ortamlardaki 

başarının ölçüldüğü raporlar sayesinde somut bir hal almaktadır. Günlük raporlama 

önemli olmakla birlikte bu raporları hazırlayan sosyal medya ekibinin iyi çalışması 

daha önemlidir. Sosyal medya ekibi kurumun itibar yönetimini yapacak, kurumu 

markalaştıracak kişilerden oluşmalıdır.  

 

 Vizyon Eksikliği: Sosyal medya ortamlarında yer almak kamu kurumları ve 

yöneticilerinde vizyon gerektiren bir konudur. Öyle ki sosyal medya 

ortamlarında sadece var olmak için yer alan ya da bu ortamları sadece 

paylaşım ortamları olarak gören kamu kurumları ve yöneticilerinin çabaları 

tanıtım faaliyetinden öteye geçmemektedir.  

 

Başarılı bir sosyal medya kullanımının sağlanabilmesi için öncelikle kamu 

kurumlarının bu konuda bir vizyon ve misyon belirlemeleri, bu çerçevede bir dizi 

faaliyet ve kampanya yürütmeleri gerekmektedir. Sosyal medya ortamlarında 

yürütülen faaliyetler ilgili kurumun yürüttüğü diğer faaliyetlerle eşgüdüm içerisinde 

olmalı, kurumun web sitesinde yürütülen çalışmalar ve diğer basın yayın faaliyetleri, 

halkla ilişkiler çalışmaları ile desteklenmelidir.  
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Hizmette başarıya ulaşmak ve vatandaş ile etkili iletişim kurmak için tek bir 

araca bağlı kalmak yerine günümüzde vatandaşın daha çok tercih ettiği iletişim 

araçlarını kullanmak yöneticiler için ayrı bir avantaj sağlamaktadır.  

Sağlık Bakanlığı vatandaşın sıklıkla kullandığı sosyal medya araçlarını etkin 

bir şekilde kullanarak stratejik plan ve hedeflerine uygun bir şekilde davranmakta, 

hizmetlerini bu ortamlar vasıtasıyla daha hızlı, verimli ve kolay bir şekilde 

yürütmektedir. 

 

 Etkili Bir Sosyal Medya Dili Ve Görselliğin Eksikliği: Sosyal medya 

ortamlarında yer alırken halkın rahatlıkla anlayabileceği günlük bir dil 

kullanılarak halk ile kurum arasında iletişim sıcaklığının yakalanması ancak 

bunu yaparken kurumun saygınlığını ve otoritesini de koruması oldukça 

önemlidir. 

 

Vatandaşların sosyal medya ortamlarını tercih etmelerinin en temel nedeni bu 

ortamlarda kendilerinin yargılanmıyor, etiketlenmiyor, suçlanmıyor ve özgürce 

paylaşabiliyor, bir anlamda kendileri ya da olmak istedikleri kişi olarak yer alıyor 

olmalarıdır. Bu ortamlarda kamu kurumları aldıkları olumlu eleştirilere yer verirken 

olumsuz olanlara da yer vermeli, ancak olumlu olumlu yorum ve haberlere vurgu 

yaparak kurumun beğenilen çalışmalarına olan övgüleri artırmalıdır.  

Sosyal medya diline uygun görsellerin seçimi bu ortamlarda başarının en 

temel koşuludur. Zira bazen bir fotoğraf paylaşılan içeriği sempatikleştirirken aynı 

şekilde itici bir hale de sokabilmektedir. Örneğin zehirlenme konusuna dikkat çeken 

Sağlık Bakanlığı‟nın bu konu için eklediği fotoğrafta pamuk prenses ve zehirli 

elmanın yer alması konuyu daha mizahi bir hale getirmekte, okuyucunun böylesi 

sıkıcı bir sağlık olayını dahi ilgi çekici bir şekilde okumasını ve paylaşmasını 

sağlayabilmektedir. 

 Diğer yandan sosyal medya vatandaşı eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla 

kullanılabilecek en faydalı ve kolay iletişim araçlarından birisidir. Herkesin 
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anlayacağı kısalık ve dilde yazılan mesajlar ile kurumlar insanlara dokunmakta yani 

onların duygularını paylaşarak onlara hizmet sunabilmektedir.  

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “sigarayı bırakıyorum 

çünkü;…………” isimli kampanya, Bakanlığın sosyal medya ortamında insana 

dokunuşunun en güzel örneğini oluşturmaktadır. Bu kampanya ile sigara içen ama 

aslında zararlarını bildiği halde bunu sadece içinden dile getiren kişilerin diğer 

kişilerle duygularını paylaşarak bir kez daha pişmanlığını yansıttığı görülmektedir. 

Sigara içtikleri için insanların yargılanması veya kötülenmesi yerine onların dilinden 

sigaranın zararlarının anlatılması Sağlık Bakanlığı‟nın halka dokunuşunun doğru bir 

yolla yapıldığını bize göstermektedir. Vatandaşa onların dili ile onların duygularını 

anlattırarak, onlarla sohbet ortamında hizmetini sürdürmek imkânı yakalayan 

Bakanlık, bu sayede daha kısa sürede daha etkili sonuçlar alabilmektedir. 

 

 Sosyal Medyada Zaman Yönetimi Sorunu: Sosyal medyanın sunduğu 

etkileşimli, eğlenceli ve hızlı iletişim ortamı kişileri diğer medya araçlarına 

göre daha çok cezbederken, gündemin bu ortamlarda çok çabuk tüketilmesi 

de insanlar için bu çekiciliği bir o kadar hızlı ortadan kaldırabilmektedir. Bu 

nedenle bu ortamlarda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının da gündemi 

yakalaması ve zaman yönetimini en etkin şekilde yapması gerekmektedir.  

 

Bir kamu kurumu sosyal medyada kendisi ya da kendi faaliyet alanını 

ilgilendiren konu hakkında zaman geçirmeden bir paylaşımda bulunmalıdır. Örneğin 

Sağlık Bakanlığı televizyon programında ilik nakli bekleyen bir hasta için başlatılan 

bir kampanyaya sosyal medya hesaplarında başlattığı kampanya ile destek olacak ise 

bu destek gündeme düşer düşmez başlamalı ve ilik bulunur bulunmaz bu paylaşım 

sayfadan kaldırılmalıdır. Kampanyanın başarısı üzerine vurgu yapılarak, bu başarı 

sayfadaki kampanyaya destek sağlayan vatandaşlara da mal edilmelidir.  

Sosyal medyada zaman yönetimi açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer 

önemli konu da hedefimize ya da etkinliğimize en uygun sosyal medya ağının 

seçilmesi hususudur. Karşılıklı soru-cevap etkinliklerinin yürütüleceği, saati sınırlı 
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kampanyalar için Twitter ortamı daha müsait iken, Bakanın yürüttüğü bir kampanya 

hakkındaki detayları paylaşmak ya da halk sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken 

konuları paylaşmak için Facebook ortamı daha uygun bir sosyal medya aracıdır. 

Twitter ortamında yazılan bir bilgi sonraki gün etkinliğini yitirirken, Facebook 

ortamındaki bilgi ertesi gün o bilgiyi yeni okuyan kişi için ilk günkü öneme sahip 

olabilmekte, altına yeni bir yorum eklenebilmektedir. Bu nedenle sosyal ağ seçimini 

doğru yapmak kuruma hem zaman hem de kullanım rahatlığı sağlamaktadır.  

Kamu kurumlarından itfaiye, Kızılay, rasathane gibi faaliyetleri ağırlıklı olarak 

kriz yönetimi olan kurumlar için Twitter ortamı daha uygun olabilecekken, proje 

odaklı çalışan kamu kurumları için Facebook daha kullanışlı bir ağ tercihi olacaktır. 

Youtube gibi videolu paylaşım imkânı sunan sosyal medya ortamları ise insanları 

görsel olarak etkileme olasılığı daha yüksek olan ortamlardır. 

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının dikkat çekmek istediği 

konularda farkındalık oluşturmak için kullandıkları kamu spotları

 -youtube‟de 

yüklenmiş haliyle de olabilir-kamu kurumlarının web sitelerine ya da varsa eğer 

sosyal medya hesaplarına eklenerek oldukça aktif bir şekilde kullanılabilir. Ancak bu 

kamu spotları halkı bir konu hakkında bilgilendirmekte diğer sosyal ağlarda olduğu 

gibi halktan geri dönüş alınamamaktadır. Bu nedenle tek taraflı bilgilendirmenin 

yeterli olacağı uygulamalar için kamu spotları kullanımı tercih edilmelidir.  

 

 Sosyal Medya Ortamları Ġle Diğer ĠletiĢim Kanallarının Birbirini 

Beslememesi: Kamu kurum ve kuruluşları tıpkı özel sektör kuruluşları gibi 

tüm medya araçlarını hizmet sunumlarında gerek tanıtım gerekse halkla 

ilişkiler amacıyla aktif bir şekilde ve birbirini destekler nitelikte 

kullanmalıdır.  

 

                                                           
 Kamu spotu, Kamu Spotları Yönergesi‟nin 3(c) maddesine göre “kamu kurum ve kuruluşları ile 

dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından 

yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler 

ile alt bantları” anlamına gelmektedir. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 

Hizmetleri Hakkındaki Kanun‟un, 10(5) maddesi gereğince Üst Kurul tarafından tavsiye edilen kamu 

hizmeti duyuruları ücretsiz yayınlanır ve reklam sürelerine dâhil edilmez. 
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Günümüzde pek çok kamu kuruluşunun sosyal medya adresi bulunmasa dahi 

bir web sitesinin olduğu bilinmektedir. Ancak önemli olan kamu idare ve 

kuruluşunun ya da yöneticisinin sadece web ya da sosyal medya adresinin varlığı 

değildir. Bu adreslerde çeşitli bilgilerin sunulması, haberlerin güncellenmesi, 

vatandaşın bu sitelere olan ilgisini ve katılımını canlı tutmaya yetmez. Sosyal medya 

adresi bulunan kamu kurumları bu adreslerin linklerini ve sosyal medyada yer 

aldıkları bilgisini web sitelerinde sunmalıdır. Ayrıca sosyal medya hesaplarında 

haberi paylaş butonu ekleyerek etkili haberleşmenin sağlanmasında sosyal medyadan 

faydalanmalıdırlar. Haberi sunan, haberi paylaşan bu ortamlarda açıkça ortaya 

konulmuş olmaktadır.  

Sağlık Bakanlığı web sitesinde sosyal medya hesaplarının linklerinin yer almış 

olması, sitede yayınlanan haberlerin sosyal medyada da ayrıca yayınlanması ve bu 

hesapları vatandaşın kullanımını artırıcı önlemlerin alınması, geleneksel ve yeni 

medya araçlarının bir arada etkin bir şekilde kullanılması bakımından güzel bir örnek 

oluşturmaktadır.  

 

 Kurumun Sosyal Medya Hesabı Ġle Kurum Yöneticisinin Sosyal Medya 

Hesabının Uyumlu Olmaması: Görselin önemli olduğu sosyal medya 

ortamlarında paylaşımcıların gözünden hiçbir detay kaçmamaktadır. Bu 

nedenle kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgi ve 

görsellerin ilgili kurum yöneticisinin sosyal medya hesapları ve kurum web 

sitesinde paylaşılan bilgi ve görsellerle uyum içerisinde olması oldukça 

önemlidir.  

 

Bir Bakanlık için örnek gösterdiğimizde Bakanlığın sosyal medya hesabında 

Bakanın katıldığı faaliyetler, basın açıklamaları, bayram mesajları vs. de yer 

almaktadır. Örneğin Sağlık Bakanı‟nın sigara içilen bir ortamda fotoğrafının 

paylaşılması tam bir sosyal medya fiyaskosu olarak değerlendirilebilir. Bakanın 

sadece yürüyüş kampanyasına destek olduğunu yazmak değil, hem kendi hem de 
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Bakanlığın sosyal medya adresinde yürüyüşte çekilmiş fotoğrafının paylaşılması 

daha etkili sonuç vermektedir.  

Bazı kamu kurumları için kurum yöneticisinin sosyal medya hesabının 

kurumun sosyal medya hesabından daha aktif kullanıldığı görülmektedir. Böyle 

durumlarda yönetici kendi sosyal medya hesabı ile bir anlamda kurumunu da temsil 

ettiği için paylaşımlar kuruma da katkı sağlayacaktır. Ancak burada en önemli risk 

kurum yöneticisinin değişmesi halinde kurumun sosyal ağlarda temsili noktasında 

oluşabilecek boşluğun bir an önce doldurulamamasıdır. Bu nedenle tavsiye edilen 

uygulama hem kurum yöneticisi hem de kurumun ayrı ama birbirini besler şekilde 

sosyal ağlarda yer almalarının sağlanmasıdır. 

 

 Sosyal Medya Ağlarında OluĢan Bilgi Kirliliği ve Dezenformasyon: 

İstanbul‟da Taksim‟de bulunan Gezi Parkı‟nın İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından yıkılarak alışveriş merkezi yapılmak istenmesine 

yönelik olarak İstanbulluların Park‟ta toplanması ile başlayan Gezi Olayları, 

sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyonlara en güzel örnektir. 30 Mayıs 

2013 günü başlayan eylemler #direngeziparkı, #occupygezi etiketlerinde 

Twitter ve “Gezi Parkına Sahip Çıkıyoruz” şeklinde Facebook‟ta çeşitli 

grupların açılması ile yaygın bir kamuoyu hareketine dönüşmüştür. Eylemler 

bir süre sonra sona ermiş olsa da sosyal medya ortamında paylaşılan yanlış 

bilgiler ile dezenformasyon ve bilgi kirliliği günlerce sürmüştür.   

 

Sosyal medyada bilgi kirliliğinin oluşmasını engellemek için kamu kurumları 

doğru bilgileri zamanında kanıtları ile birlikte vatandaşa sunmalıdır. Her ne kadar 

140 karaktere sığdırılsa da Twitter, bir tık sayesinde, sağlıklı bir yönlendirme aracı 

halindedir. Oluşabilen bilgi kirliliğinin ivedilikle çözülmesinde Twitter‟ın önemli bir 

yere sahip olduğu unutulmamalıdır. 
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Tüm bu bilgiler ışığında sosyal medya ortamlarını kullanacak olan kamu 

kurumları ve yöneticilerinin etkili bir sosyal medya yönetimi sağlayabilmeleri için 

kendilerine sorması gereken sorular aşağıdaki gibi sıralanabilir:
347

 

 

 Kurumun bir sosyal medya stratejisi var mı? 

 Sosyal medya ile ilgili sorumlular ve sorumluluk alanları tanımlanmış mı?  

 Kullanılacak tüm sosyal medya kanalları tanımlanmış mı? Sosyal medyayı 

kullanan iş birimleri ve süreçler belirlenmiş mi? 

 Sosyal medya kullanımından kaynaklanan riskler belirlenmiş mi?  

 Çalışanların sosyal medyayı nasıl kullanacakları belirlenmiş mi? 

 Çalışanlara gerek duydukları eğitim verilmiş mi? 

 Çalışanların uygunsuz kullanımından kaynaklanan riskler belirlenmiş mi?  

 

4.5.4. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal Medya Uygulamaları ve Sağlık 

Bakanlığı Sosyal Medya Uygulamalarının KarĢılaĢtırılması 

Çalışmamızın başında bahsettiğimiz Papillon Digital şirketi tarafından 

hazırlanan çalışmaya göre en iyi sosyal medya kullanım sıralamasında Sağlık 

Bakanlığı‟ndan sonra ikinci sırada Gençlik ve Spor Bakanlığı gelmektedir. 

Çalışmanın bu kısmında Sağlık Bakanlığı‟nın sosyal medya ortamlarını 

kullanım düzeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın sosyal medya araçlarından Facebook 

ve Twitter‟ı kullanım düzeyi ile kıyaslanarak bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

İki bakanlığın bu araçları kullanımındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilerek 

doğru ve etkili sosyal medya kullanımına ilişkin tespitlere yer verilmektedir. 

 

                                                           
347

 Doğan Tanrıseven, “Sosyal Medya Riski ve Denetimi”,  Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 

2013, http://www.tide.org.tr/uploads/17_Kongre_6_Dogan_Tanriseven.pdf, (10.10.2014) 
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4.5.4.1. Gençlik ve Spor Bakanlığı Facebook Uygulamaları 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Facebook hesabını Eylül 2011 tarihinde açmıştır. 

Nisan 2012‟de sosyal medya hesaplarını açan Sağlık Bakanlığı‟na kıyasla Gençlik ve 

Spor Bakanlığı‟nın sosyal medya ile daha erken tanıştığı görülmektedir. Gençlik ve 

Spor Bakanlığı da tıpkı Sağlık Bakanlığı gibi resmi internet sayfasında sosyal medya 

hesaplarının linklerini bildirmektedir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın “https://www.facebook.com/gencliksporbak” 

linki ile ulaşılan Facebook hesabı incelendiğinde; bakanlığın 30 Ekim 2015 tarihi 

itibariyle 411 bin 545 beğeni aldığı görülmektedir. Sayfada hakkında kısmının tam 

olarak doldurulduğu görülmektedir. 

Bakanlığın Facebook sayfasında ağırlıklı olarak haber paylaşımlarının yer 

aldığı, Sağlık Bakanlığı Facebook hesabında yürütülen etkinlik ve paylaşımların 

benzerlerine çok fazla yer verilmediği gözlemlenmektedir. Bakanlık tarafından 

paylaşılan haberler arasında daha çok uluslararası spor müsabakalarında madalya 

kazanan sporcuların başarıları yer almaktadır. Bu paylaşımların Sağlık Bakanlığı‟nın 

paylaştığı bilgi ve görsellere kıyasla oldukça yüksek sayıda beğeni ve paylaşım 

sayısına ulaştığı görülmektedir. 

 

     ġekil 29. Gençlik ve Spor Bakanlığı Facebook Adresinden Bir Görsel        

 

https://www.facebook.com/gencliksporbak
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Sporcu Zeynep Güneş‟in Dubai‟de gerçekleştirilen uluslararası Yüzme 

Federasyonu Dünya Kupasının 8. Ve son ayağında milli sporcu Viktoria Zeynep 

Güneş‟in kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya kazandığı bilgisi 

Bakanlığın Facebook hesabında paylaşılmış ve bu paylaşım 808 kişi tarafından 

beğenilirken, 221 kişi tarafından paylaşılmıştır348
.  

 

ġekil 30. Gençlik ve Spor Bakanlığı Facebook Adresinden Bir BaĢka Görsel     

 

Sırbistan‟da düzenlenen Balkan şampiyonasında milli eskrimcilerimizin 

ülkemize 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandırdıklarını paylaşan haber ise 334 kişi 

tarafından beğeni almış ve 56 kişi tarafından paylaşılmıştır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı youtube hesabına yüklenen videoları facebook 

hesabında bağlantı olarak paylaşmaktadır. Bu bize Bakanlığın sahip olduğu sosyal 

medya araçlarını birbirini besleyen bir şekilde kullandığını göstermektedir. Sağlık 

Bakanlığı Facebook paylaşımlarında videolar Gençlik ve Spor Bakanlığı kadar fazla 

kullanılmamaktadır. 

 

                                                           
348

https://www.facebook.com/gencliksporbak/photos/a.451120098246875.122247.274664825892404/

1216975921661285/?type=3&theater (Erişim Tarihi:6.11.2015) 

https://www.facebook.com/gencliksporbak/photos/a.451120098246875.122247.274664825892404/1216975921661285/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gencliksporbak/photos/a.451120098246875.122247.274664825892404/1216975921661285/?type=3&theater
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ġekil 31. Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın “Hayallerini Sahneye TaĢı Ġsimli Skeç 

YarıĢmasına Ait Görsel 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Hayallerini Sahneye Taşı” sloganıyla gençlerin 

hayallerini sahneye taşıyabileceği bir proje başlatmış ve projede, katılımcıları 

komedi ve dram türlerinde yarışmaya çağırmıştır. Yarışmada Türkiye Finali‟ni 

kazanan ekibin Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın projeleriyle yurt dışı etkinliklerine 

katılma hakkı elde edeceği bildirilmiştir. Bakanlığın bu habere ilişkin facebook 

adresindeki paylaşımı ise 248 kişi tarafından beğenilirken 149 kişi tarafından 

paylaşılmıştır
349

.  

Sağlık Bakanlığı‟nın da facebook hesabında yaptığı bu tarz ödüllü projeler 

katılımcıların ilgisini söz konusu sosyal medya hesaplarına daha fazla çektiği için 

hem ilgili Bakanlığın sosyal medya hesaplarının takipçi ve beğeni sayısını 

artırmakta, hem de söz konusu proje ile oldukça geniş ve farklı kesimden vatandaş 

kitlesine ulaşılabilmektedir.  

 

                                                           
349

https://www.facebook.com/gencliksporbak/photos/pb.274664825892404.-

2207520000.1447225450./1211263268899217/?type=3&theater (29.10.2015) 

https://www.facebook.com/gencliksporbak/photos/pb.274664825892404.-2207520000.1447225450./1211263268899217/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gencliksporbak/photos/pb.274664825892404.-2207520000.1447225450./1211263268899217/?type=3&theater
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ġekil 32. Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın Spora Yeni BaĢlayanları Bilgilendirdiği Görsel 

 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın spora yeni başlayanlar ile çok ara vermiş 

olanların egzersizlerin şiddeti ve sıklığını ilk başlarda düşük tutmaları gerektiği 

hakkındaki bilgilendirme görseli 356 kişi tarafından beğenilirken 115 kişi tarafından 

paylaşılmıştır. Bu bilgilendirmenin Sağlık Bakanlığı‟nın hastalıklar ya da sağlıkla 

ilgili birçok konuda facebook ortamında görsel destekli olarak yaptığı 

bilgilendirmelere benzer bir bilgilendirme olduğu, bu bakımdan iki bakanlığın aynı 

amaçla sosyal medya ortamından yaralandığı görülmektedir. 

Diğer yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın facebook hesabında ağırlıklı 

olarak gençlik merkezleri ve öğrenci yurtlarının, yeni açılan spor tesislerinin 

tanıtımının yapıldığı, buna ilişkin resimlerin paylaşıldığı görülmektedir. Bu 

paylaşımların milli sporcuların başarılarının paylaşıldığı görsellere nazaran daha az 

beğeni ve paylaşım aldığı dikkat çekmektedir.  

Paylaşımların yapıldığı görsellerin altına yapılan yorumlarda olumlu ve 

olumsuz eleştiriler yer alırken yapılan yorumların daha çok atama bekleyen 

sporcuların kadro talebine ilişkin beklentilerden oluştuğu görülmektedir. Bahsi geçen 

yorumlara bakanlığın sosyal medya ekibinin facebook ortamında herhangi bir geri 
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dönüş yapmadığı görülmüştür. Aşağıda bahsi geçen yorumlardan bir tanesi örnek 

olarak verilmektedir
350

: 

 

“KPSS‟ye giren ve uzun bir süredir atama bekleyen Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu mezunları için, Bakanlığınızın açıklamış olduğu BESYO mezunlarına 

bin kadro istihdamına yönelik çalışmaların yalnızca KPSS 2014 P3 puanıyla atama 

bekleyen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları (Spor Yöneticiliği, 

Antrenörlük ve Rekreasyon) için kullanılmasını atamaların puan üstünlüğüne göre 

2013 yılındaki alımlar gibi merkezi sistemden yapılmasını istiyoruz.” 

. 

4.5.4.2. Gençlik ve Spor Bakanlığı Twitter Uygulamaları 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Twitter hesabı Eylül 2011 tarihinde açılmıştır. 

Bakanlığın “https://twitter.com/GenclikSporBak” linki ile ulaşılan Twitter hesabı 

incelendiğinde; bu hesabın 30 Ekim 2015 tarihi itibariyle 165 bin 248 takipçiye sahip 

olduğu, hesapta 4 bin 511 fotoğraf ve videonun yüklü olduğu görülmektedir. Nisan 

2012 yılında Twitter‟da hesap açan Sağlık Bakanlığı‟nın ise 166 bin 163 takipçisi, 2 

bin 721 fotoğraf ve video vardır. Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın Sağlık Bakanlığı‟na 

kıyasla yaklaşık iki katı kadar daha fazla fotoğraf ve videoyu hesabında barındırdığı 

görülmektedir. Bunun Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın daha fazla tanıtım ve haber 

paylaşımını esas alan bir sosyal medya kullanımından kaynaklandığı söylenebilir.  

11 Kasım 2015 tarihi verilerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Twitter 

hesabında atılan tweet sayısı 10 bin 986 iken, aynı tarih itibarıyla Sağlık Bakanlığı 

Twitter hesabında atılan tweet sayısı 8 bin 628‟dir. Bakanlıklar arasında atılan tweet 

sayısındaki bu farklılığın Bakanlıkların sosyal medya hesaplarına olan ilgiden 

kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca görsel ve video paylaşımlarında yüksek rakamlara 

sahip olan Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın bu paylaşımlarının katılımcıları daha fazla 

tweet atamaya sevk ettiği de öngörülebilir. 

                                                           
350

 https://www.facebook.com/gencliksporbak (30.10.2015) 

https://www.facebook.com/gencliksporbak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın twitter hesabını ağırlıklı olarak kısa duyuru ve 

haber paylaşımları için kullandığı, bunun dışında facebook ortamında paylaştığı 

fotoğrafların benzerlerinin sürekli paylaşıldığı görülmektedir. 

Sporcu Zeynep Güneş‟in Bakanlığın facebook sayfasında da paylaşılan altın 

madalya kazandığına ilişkin paylaşım Bakanlığın Twitter hesabında 90 kişi 

tarafından retweetlenirken, 60 kişi tarafından beğeni almıştır. Facebook hesabında bu 

paylaşım 808 kişi tarafından beğenilmiş, 221 kişi tarafından paylaşılmıştır. Benzer 

bir haberin paylaşım ve beğeni sayılarındaki bu farklılık sosyal ortamların kullanıcı 

sayılarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Takipçi sayısının yüksek olması daha 

fazla kişiye ulaşılabildiğini göstermesi açısından önemlidir. Ancak tek başına 

kurumun sosyal medya kullanımının başarı düzeyini yansıtmamaktadır.  

Sağlık Bakanlığı twitter hesabında hastaneler hakkında ya da başka herhangi 

bir konuda eleştirisini dile getiren bir vatandaşa “soru, şikayet ve önerileriniz için 

lütfen sosyalmedya@saglik.gov.tr adresine mail atın” yönlendirmesi ile cevap 

vermektedir
351

. Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın ise twitter hesabında bir vatandaşın 

sorusuna doğrudan cevap verdiği görülmektedir. Söz konusu yazışma aşağıdaki gibi 

gerçekleşmiştir.  

 

- Nuri Bekar  @bekar_nuri  26 Eki 

@gencliksporbak Kyk sıralamasında ara yedeklere önem verilmiyor, 

Kastamonu Kyk 850 kişilik yurda 131 kişi alım oldu.  

- GSB Destek  @GSBdestek  26 Eki 

@bekar_nuri Merhaba, yatak boşalması durumunda yedek sıranıza 

ilerleyecektir. Lütfen yedek sıranızı takip ediniz.  

 
Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın sorulara doğrudan twitter hesabında cevap 

vermesi hem vatandaş tarafından kuruma olan güveni artırmakta hem de bu konuda 

sorun yaşayan diğer vatandaşların da mağduriyetinin önüne geçmektedir.  

Sağlık Bakanlığı‟nın sosyal medya ortamında kullanıcılardan soru, görüş ve 

önerilerini mail ortamında ayrıca atmalarını istenmesi, onlara muhatap aldıklarını 

                                                           
351 https://twitter.com/saglikbakanligi/with_replies (Erişim Tarihi:15.09.2015) 

https://twitter.com/bekar_nuri
https://twitter.com/bekar_nuri/status/658597962659069952
https://twitter.com/gencliksporbak
https://twitter.com/GSBdestek
https://twitter.com/GSBdestek/status/658602314333356032
https://twitter.com/bekar_nuri
https://twitter.com/saglikbakanligi/with_replies
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göstermeleri açısından olumlu gibi görünse de, diğer katılımcıların da bu iletişimin 

sonuçları hakkında bilgilenmesini sağlamadığı için olumsuz bir sonuç 

doğurabilmektedir.  

Sosyal medya ortamlarında eleştiriler üzerinden katılımcılarla karşılıklı bir 

tartışma ortamına girmemek doğru bir sosyal medya stratejisidir. Bakanlığın 

yürüttüğü olumlu çalışmalara ağırlıklı vurgu yapılırken bahsi geçen talep ve 

şikâyetlere ilişkin yapılan çalışmalardan da bahsedilmesi kuruma ve onun sosyal 

medya ortamlarına olan güveni artıracaktır.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı kullandığı sosyal medya hesaplarında tanıtım ve 

haber paylaşımına ilave olarak doğrudan halka dokunacak faaliyet ve paylaşımlara 

ağırlık vermelidir. Örneğin sporun faydalarına, önemine, spor yaparken dikkat 

edilecek konulara, spor dallarının özelliklerine, spor müsabakalarının tarihleri 

hakkında vereceği bilgiler onu gündelik hayata daha fazla dâhil edecektir. 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın ve Sağlık Bakanlığı‟nın sosyal medya 

hesaplarında “bunları biliyor muydunuz?” başlığı altında sayısal verilerle sağlık 

personeli, sağlık tesisleri, spor tesisleri, gençlik merkezleri hakkında istatistiki veriler 

sunması, yaptığı hizmetlere sadece reklam boyutuyla değil, sürekli yenilenen ve 

niteliksel ve niteliksel olarak da artan hizmet kalitesinden bahsederek bu konuları 

vatandaş tarafından daha şeffaf hale getirmeleri sosyal medyadan azami ölçüde 

faydalanmalarını sağlayacaktır. 

Özetlemek gerekirse; kamu kurumlarında sosyal medya kullanımının 

önümüzdeki dönemde giderek artacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle gerek 

Bakanlıklar gerekse diğer merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarının bir an önce sosyal 

medya ekiplerini oluşturmaları ve bu konuda gerekli danışmanlık hizmetlerini alarak 

hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir. 

Sosyal medya ortamları kamu hizmetlerinin sunulabileceği yegâne ortamlar 

olmamakla birlikte halkın giderek daha yoğun bir şekilde kullandıkları bu ortamlarda 

kamu kurumlarının doğru bir strateji ile yer almaları oldukça önemlidir. 
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Sosyal medya araçlarını kullanacak olan kamu kurumlarının gündemi doğru 

analiz ederek kendi kurumlarını ilgilendiren içerikleri bu ortamlarda üretmeleri halk 

ile doğru şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacaktır.  

Her kamu kurumu kendisi için anahtar kelimeler belirleyerek bu kelimeler 

üzerinden sosyal medya stratejisini yürütmelidir. Şöyle ki Sağlık Bakanlığı açısından 

sosyal medya ortamları özellikle önleyici sağlık hizmetlerinin sunumu noktasında 

hizmetlerine artı değer katarken, başka bir Bakanlık için bilgilendirme ve eğitim 

faaliyetlerinin sunumunda oldukça faydalı olabilmektedir. Örneğin Sosyal Güvenlik 

Kurumu emeklilik başvuruları, borç yapılandırmaları gibi hizmetler hakkında ve 

diğer Kurumlarla ilgili bilgilendirme ve haber paylaşımlarında sosyal medya 

ortamlarından yararlanarak halka ulaşabilir.  
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SONUÇ 

 

Kamu idare ve kuruluşlarında sosyal medya kullanımını konu alan bu 

çalışmada, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medya araçlarını kullanım düzeyi 

Sağlık Bakanlığı örnek uygulaması çerçevesinde incelenmiştir. Sağlık Bakanlığı, 

Facebook ve Twitter hesapları ve bu hesaplardaki paylaşımlar incelenerek bu 

ortamların Bakanlığın mevcut hizmetlerinin sunumuna ne ölçüde katkı sağladığı 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın Facebook ve 

Twitter hesapları ve bu hesaplardaki paylaşımları Sağlık Bakanlığı‟nın paylaşımları 

ile kıyaslanmıştır. 

Çalışma sonunda elde edilen bulguların aşağıda genel bir genel bir 

değerlendirmesi yapılmaktadır.  

1. Yeni iletişim teknolojilerinden olan sosyal medya araçları ülkemizde sınırlı 

sayıda kamu kurumu tarafından kullanılmakta olup, bu kullanım etkinlik 

yönünden birbirinden farklılaşmaktadır.  Şöyle ki bazı kurumlar sadece bir 

sosyal medya hesabı açarak web sitesindeki haberleri sosyal medya 

hesaplarında da yayınlamakla yetinirken, bazı kurumlar bu hesaplarda daha 

aktif bir şekilde yer almaktadır.  

2. Sağlık Bakanlığı sosyal medya uygulama örnekleri de göstermektedir ki 

doğru ve etkili bir şekilde kullanıldığında Facebook ve Twitter ortamları 

kamu kurumları için tanıtım, halkla ilişkiler, eğitim ve bilgilendirme, kriz 

yönetimi gibi pek çok alanda destekleyici bir iletişim aracı olarak hizmet 

vermektedir.  

3. Sağlık Bakanlığı sosyal medya ortamlarında yürüttüğü etkinlik ve 

paylaşımlarda çok yüksek oranda beğeni ve takipçi sayısına ulaşamamıştır. 

Ancak stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde hareket ederek sağlık 

hizmetlerinin sunumu konusunda medya araçlarını aktif olarak kullanmış ve 

özellikle önleyici sağlık hizmetini sosyal medya hesaplarında yürüttüğü 

bilinçlendirme kampanyaları ile desteklemiştir.   
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4. Sağlık Bakanlığı sosyal medya ortamlarında olumlu-olumsuz tüm yorumlar 

açık bir şekilde sunulmaktadır. Ancak Bakanlığın olumsuz eleştiriler ile 

kendisine yöneltilen sorulara doğrudan sosyal medya hesabından cevap 

vermediği, ayrıca elektronik posta yolu ile gelen soru, öneri ve görüşleri 

cevaplandırdığı görülmüştür. Bu davranışın profesyonel bir sosyal medya 

kullanımının bir parçası olsa da vatandaş tarafından kurumun sosyal medya 

hesaplarına duyulan güveni azaltmaması açısından sonuçlar hakkında benzer 

hesapta paylaşımın yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

5. Sağlık Bakanlığı örnek uygulaması kamu kurumlarının sosyal medya 

yönetimi konusunda gerekli teknik donamına sahip olmadığını göstermiştir. 

Basın müşavirliğinde çalışan kişiler tarafından yönetilen soysal medya 

araçları kamu kurum personellerinin eğitim alması ile daha verimli bir şekilde 

kullanılacaktır. 

6. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2011 yılından bu yana aktif olarak kullandığı 

Facebook ve Twitter hesabı ile hizmet sunduğu vatandaş kitlesine ulaşan 

bakanlıklardan biridir. Gerek facebook gerekse twitter hesabında yaptığı 

tanıtım ve haber paylaşımı ağırlıklı sosyal medya kullanımı ile Sağlık 

Bakanlığı‟nın paylaşımlarına nazaran daha fazla sayıda takipçi ve beğenen 

kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Ancak yürüttüğü sosyal medya hesaplarının 

hizmetlerinin sunumuna daha fazla katkı yapmaktan ziyade hizmetlerinin 

tanıtımına katkı sağladığı gözlemlenmiştir.  

7. Bilgi teknolojilerinin sunduğu yeni iletişim ortamları kamu hizmetinin 

etkinliğini artırma, vatandaş memnuniyetini sağlama, katılımı kolaylaştırma 

ve demokrasiye katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Sosyal medya 

araçları merkezi ve yerel yönetim birimleri tarafından aktif ve düzenli bir 

şekilde kullanıldığında kamu hizmetlerinin sunumu noktasında önemli 

kazanımlar sağlamakta, özellikle yönetişim ilkelerinden olan katılım, 

şeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkelerin hayata geçirilmesine önemli ölçüde 

yardımcı olmaktadır.  

8. Sosyal medya araçlarının kamu yönetiminin hantal yapısını aşarak ona 

hareketlilik kazandırması sadece bir sosyal medya hesabı açmak kadar kolay 

bir iş değildir. Bu konuda hem üst düzey yöneticilerin hem de alt kademe 
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personelin buna istekli ve yetenekli olmalarının yanı sıra bu kurumların 

uzman ekip ve doğru bir sosyal medya stratejisine sahip olmaları da 

gerekmektedir.  

9. Kamuda özel sektördeki gibi başarı hikâyelerini artırmamız gerekiyor ve bu 

noktada kamu otoritelerine önemli görevler düşmektedir. Kamunun sosyal 

medya stratejilerinin kamunun dinamiklerini bilen, internet teknolojilerine 

hâkim kişiler tarafından planlanması ve uygulamaya konulması 

gerekmektedir. 
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