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ÖZET 

Sakarya Üniversitesi evreninde öğrencilerin sosyal medya kullanım 

motivasyonlarını kullanımlar doyumlar kuramı çerçevesinde belirlemeyi 

amaçlayan bu çalıĢma, üç bölümden oluĢmaktadır.  ÇalıĢmanın birinci 

bölümünde, iletiĢim ve kitle iletiĢim kavramları genel olarak incelenmiĢ daha 

sonra geleneksel kitle iletiĢim araçları ve yeni iletiĢim teknolojileri olarak ele 

aldığımız sosyal medya ortamları üzerinde durulmuĢ, çeĢitli özelliklerine 

değinilmiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, kuramsal çerçeveyi oluĢturan 

kullanımlar ve doyumlar kuramı tarama yöntemi kullanılarak anlatılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın üçüncü ve son bölümü olan uygulama bölümünde, nicel veri 

toplama tekniklerinden olan anket yöntemi, Sakarya Üniversitesi evrenini 

temsil eden 550 kiĢi üzerinde uygulanmıĢtır. 550 kiĢiden elde edilen veriler, 

spss programına girilerek çeĢitli betimsel istatistikler yapılmıĢtır. Bulgular ve 

yorum baĢlığı altında, yapılan analizler sonucunda ulaĢılan veriler ve yorumları 

verilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya,  Kullanımlar ve Doyumlar, Motivasyon 
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SUMMARY 

 

The study  ,aiming  at  identifying the motivation of Sakarya University  

students  for using social media under the framework of use-satisfaction  

theory,consists of three  chapters. In the first chapter  the concepts of  

communication and mass media are analysed  generally .After that  traditional 

mass media and new communication Technologies are emphasized and  

various qualitiea of them  are mentioned. In the second chapter , the usages and 

satisfactions that generate theoretical  framework  are expressed by using  

capturing method.In the application chapter which is also the third and the last  

chapter of the study ,the survey ,one of the ways of  obtaining  quantitive 

information, was conducted on 550 people representing  Sakarya University 

field under survey.The information  gained from those people  was put into 

SPSS and  analysed with description method.The comments The information 

gained as a result of analysis and  are explained under the section of diagnosis 

and comments. 

 

Key Words : Social media, usage and satisfactions , motivation 
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GĠRĠġ 

ĠletiĢim kelime anlamı olarak insanların birbirleriyle etkileĢim halinde 

olması anlamına gelmektedir. Teknolojinin geliĢmesiyle özellikle 21.yüzyılda 

kitle iletiĢim araçlarının öneminin anlaĢılması ve geliĢtirilerek iletiĢimde 

kullanılmasıyla birlikte iletiĢim kavramında da bir değiĢim ve geliĢim 

yaĢanmıĢtır. Bu değiĢim ve geliĢimin sonucu olarak iletiĢimdeki zaman ve 

mekân sınırları ortadan kalmıĢ ve çeĢitli iletiĢim araçlarının geliĢtirilmesiyle 

kitle iletiĢim olgusu ortaya çıkmıĢtır. Bu araçların üretilmesi ve zamanla 

yaygınlaĢması insanlar arasındaki iletiĢimi kolaylaĢtırmakla birlikte bilgi 

paylaĢımını mümkün hale getirmiĢtir.  KüreselleĢmeyle birlikte, kitle iletiĢim 

araçları, insanların vazgeçilmezleri arasına girmiĢ gözükmektedir. Öyle ki, 

insanların öğrenmek ve bilmek gereksinimleri radyo, televizyon, gazete, dergi, 

kitap, internet gibi kitle iletiĢim araçları sayesinde karĢılanmaktadır. Bu araçlar 

herhangi bir bilgiyi, kısa sürede geniĢ kitlelere hızlı bir biçimde 

ulaĢtırabildikleri için günlük yaĢamda son derece önemli bir yere sahiptir. 

Dünyanın her noktasındaki geliĢmelerden anında haberdar olmamızı sağlayan 

kitle iletiĢim araçlarının ise araĢtırmacılar tarafından birey davranıĢlarının 

Ģekillenmesinde bir takım etkilerinin olduğu saptanmıĢtır. Kitle iletiĢim 

araçlarının bireyleri nasıl etkilediği konusunda geçmiĢten günümüze çeĢitli 

araĢtırmalar yapılmıĢtır. Genel olarak iletiĢim araĢtırmalarını üç dönemde ele 

almak mümkündür. Birinci dönem yani 19.yüzyıl sonları ve 1930‟lar arasını 

kapsayan dönemde yapılan araĢtırmalarda izleyicinin pasif olduğu görüĢü 

hâkimdir. Birinci dönem olan kısa süreli güçlü etkiler dönemi, bireyi pasif 

kabul eder ve sorgulamadan kitle iletiĢim araçlarından gelen her türlü iletiyi 

bireylerin kabul ettiği varsayımına dayanır. Bu dönemde geliĢtirilen modellere 

örnek olarak hipodermik iğne modeli verilebilir (Kalender, 2005: 109-110). 

Ġkinci dönem araĢtırmaları 1940-1960 yılları arasındaki dönemi kapsayan 

çalıĢmalardır. Bu dönem, zayıf medya etkileri olarak ta adlandırılır.  Bu 

dönemin temel görüĢü, medyanın insan davranıĢ ve düĢüncelerini belirlemede 

etkili olmadığı, bireylerin davranıĢlarını etkileyen farklı unsurlarında 
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olduğudur. Bu dönemde geliĢtirilen çalıĢmalara örnek olarak iki aĢamalı akıĢ 

modeli verilebilir.  

1960 ve 1990 yılları arasındaki üçüncü dönem, güçlü ve uzun süreli 

etkiler döneminde ise, kitle iletiĢim araçlarının bireylerin davranıĢ ve 

düĢüncelerinin oluĢumunda göz ardı edilemeyecek etkileri olduğu inancı 

hâkimdir. Bu dönemde geliĢtirilen modeller ise, suskunluk sarmalı, gündem 

belirleme, medya bağımlılığı gibi modellerdir. Tek yönlü iletiĢim modelini 

izleyen ve insanların kitle iletiĢim araçlarının pasif tüketicileri olduğu fikrini 

taĢıyan bu yaklaĢımların izleyiciyi geri planda bırakması, daha sonra izleyiciyi 

merkez alan modellerin doğmasına neden olmuĢtur. 1970‟lerden sonra 

yapılmaya baĢlanan izleyici odaklı araĢtırmaları tetiklediğini belirtebileceğimiz 

kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımında, izleyicinin kitle iletiĢim ürünlerini 

hangi gereksinimlerle tükettiği açıklanmaya çalıĢılır. Kullanımlar ve doyumlar 

yaklaĢımı çerçevesinde yapılan araĢtırmalarda, kitle iletiĢim araçlarını kullanan 

bireyler aktif izleyici olarak ele alınmıĢtır ve belirli ihtiyaçları doyuma 

ulaĢtırmak amacıyla bu iletiĢim araçlarına yöneldiği kabul edilmiĢtir.  

Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımını benimseyen araĢtırmalarda kitle 

iletiĢim araçlarının bireylere ne yaptığı değil aksine, bireylerin kitle iletiĢim 

araçlarıyla ne yaptığı sorusu hakimdir. Bu noktada yapılan araĢtırmalarda 

hemen hemen tüm iletiĢim araçların bireylerin hangi ihtiyaçlarını doyuma 

ulaĢtırdığı ve ne gibi motivasyonlar elde ettiği incelenmiĢtir. Önceleri gazete, 

televizyon ve radyo gibi geleneksel kitle iletiĢim araçlarını bireylerin, ne 

amaçla kullandığı ve hangi ihtiyaçlarını doyuma ulaĢtırdığı araĢtırılırken, 

internetin yaygınlaĢmasıyla birlikte insanların internet ve internetin en çok 

kullanılan ortamı olan sosyal medyayı kullanarak hangi ihtiyaçlarını doyuma 

ulaĢtırdığı araĢtırılmıĢtır. 

Bu çalıĢma da öncelikle iletiĢim ve kitle iletiĢim, kitle iletiĢim araçları 

üzerinde durulmuĢ, özellikleri ele alınmıĢtır. Ġkinci bölümde, kullanımlar ve 

doyumlar yaklaĢımı hakkında bilgi verilmiĢ, geliĢimi ve temel kavramlarıyla 

sosyal medya kullanım ve doyumları ele alınmıĢtır. Üçüncü ve dördüncü 
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bölümde ise, tez çalıĢmasının araĢtırma bölümünde elde edilen bulgulara ve 

yorumlara yer verilmiĢtir.  
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1. BÖLÜM: ĠLETĠġĠM VE KĠTLE ĠLETĠġĠM 

 

1. 1. ĠLETĠġĠM KAVRAMI 

ĠletiĢim hayatımızda en önemli olgulardan biri olarak yer almaktadır. 

Öyle ki,  herhangi bir problemimizi çözmek, duygu ve düĢüncelerimizi dile 

getirebilmek amacıyla okulda, evde, iĢ hayatında, kısaca hayatımızın her 

alanında kendimizi ifade edebilmek için çeĢitli yollarla çevremizdeki insanlarla 

iletiĢim kurmaya ihtiyaç duyarız. Gündelik yaĢantımızın vazgeçilmez 

olgularından biri olan iletiĢim kavramını araĢtırmacılar farklı Ģekillerde 

tanımlamıĢlardır. Bu tanımlardan bazıları Ģunlardır; 

Hem günlük yaĢantımızda hem de bilimsel literatürde giderek yaygın bir 

Ģekilde kullanılan iletiĢim kavramı, Latincedeki Communicatio ve batı 

dillerindeki Communication kavramının karĢılığıdır. Communicatio 

kavramının kökeni de ortaklaĢa demek olan yine Latince Communis kavramına 

dayanmaktadır. Bu bağlamda iletiĢim, en geniĢ anlamıyla canlılar yani insanlar 

arasında iliĢki kurmayı ya da anlaĢmayı ifade etmektedir (Gökçe, 2006: 8). 

Erdoğan ise, iletiĢimi Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: iletiĢim, insanın biyolojik, 

psikolojik ve toplumsal varlığını üretebilmesinin ve geliĢtirebilmesinin zorunlu 

koĢulu olan düĢünsel ve iliĢkisel faaliyetler bütünüdür (Erdoğan,2011: 37). 

Türkçe Sözlükte ise, iletiĢim Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır: “Duygu, düĢünce ya 

da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla baĢkalarına aktarılması. Telefon, 

telgraf, televizyon,  bilgisayar, radyo gibi araçlardan yararlanılarak yürütülen 

bilgi alıĢveriĢi, bildiriĢim, haberleĢme” (http://www.tdk.gov.tr, 2015). 

Bu Ģekilde tanımlanan iletiĢim olgusunun gerçekleĢebilmesi bir takım 

öğelere ihtiyaç vardır. ĠletiĢimin temel öğeleri Ģu Ģekilde açıklanabilir: Bu 

öğeler kaynak, ileti, kanal/araç ve hedeftir (Gökçe, 2006: 27). 

Kaynak, iletiĢim sürecini baĢlatan ve mesaj gönderendir. Mesaj, 

kaynaktan alıcıya gönderilen uyarıcılardır. Kanal yani araç, mesajın 

iletilmesini sağlayan araç ve yöntemlerdir. Alıcı, mesajı alan kiĢi ya da 

http://www.tdk.gov.tr/
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kiĢilerdir. ĠletiĢim sürecinin önemli olgularından biri de geri 

bildirim/beslemedir. (Büyükbaykal, 2003: 187). Geri bildirim (feed-back), ise, 

kaynağa gönderilen mesajın alınıp alınmadığını belirten imgeler bütünü olarak 

nitelendirilebilir (Bıçakçı, 1999:41). 

ġen Demir ise, iletiĢim sürecinin gerçekleĢmesini sağlayan unsurlara 

gürültü öğesini de ekleyerek iletiĢim sürecini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır:  ĠletiĢim 

sürecinde iletiĢimi baĢlatan kaynak duygu ve düĢüncelerini alıcının da 

anlayacağı sembollere aktararak iletisini oluĢturmaktadır. Ġleti uygun kanallarla 

(yöntem, teknik, araç) karĢıdaki kiĢi veya kiĢilere aktarılmaktadır. Fiziksel ve 

psikolojik engeller yani gürültü iletinin aktarımını engelleyebilmekte veya 

eksik aktarılmasına neden olabilmektedir. Alıcı duyu organları yoluyla iletiyi 

almakta ve yorumlamaktadır. Alıcının iletiyi doğru aldığına dair kaynağa 

geribildirim de bulunduğunda, iletiĢim çift yönlü olarak gerçeklemiĢ 

olmaktadır (ġen Demir, 2011: 131-132).  

Gerekli öğeler sağlandığında gerçekleĢen iletiĢim süreci farklı türlere 

ayrılmaktadır. ĠletiĢim türleri genel olarak, sözlü iletiĢim, sözsüz iletiĢim ve 

yazılı iletiĢim olmak üzere üç grupta ele alınabilir.  Bir baĢka iletiĢim 

sınıflandırmasına göre ise iletiĢim, toplumsal iliĢkiler sistemi olarak, bireyin 

tek baĢına kendinden baĢlayarak sırasıyla; bireyin kendisi ile iletiĢimi, 

bireylerarası iletiĢim, grup iletiĢimi, örgütsel iletiĢim ve kitle iletiĢimdir (Çolak, 

2012: 17 ). ĠletiĢim çeĢitlerini kısaca Ģu Ģekilde tanımlayabiliriz: Sözlü iletiĢim, 

günlük yaĢantıda ve birçok alanda insanlar arasındaki iletiĢim çoğunlukla sözel 

iletiĢim ile baĢka deyiĢle konuĢma ile sağlanmaktadır. Ġnsanın ses organları ile 

alıcıya gönderdiği iletiler, dinleyicinin iĢitme organlarıyla alınarak beyinde 

ilgili merkezlerde anlamlandırılır ve böylece sözlü iletiĢim süreci gerçekleĢmiĢ 

olur(Çolak, 2012: 17).Sözel olmayan, sözsüz iletiĢimi Lazar, Ģu Ģekilde 

tanımlamaktadır: Sözel olmayan iletiĢim; beden hareketleri, jestler veya 

mimiklerle gerçekleĢtirilen bilgi alıĢveriĢleridir (Lazar, 2001:54). Yazılı 

iletiĢim; mektuplar, memorandumlar, her türlü raporlar, makaleler, kitaplar, 

notlar ve tutanaklar, basın bildirileri, mektuplar, bültenler ile el yazısı ve 
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bilgisayar ve diğer iletiĢim ağları gibi elektronik ve yazılı ortamda gönderilen 

her türlü yazılı iletileri ifade eder (Gökçe, 2006: 51). Toplumsal iliĢkiler 

sistemi olarak ele alınan bireysel yani kiĢinin kendisiyle iletiĢimi, bireyin kendi 

kendisiyle konuĢması, düĢünmesi, kendi sorunlarını kafa yorarak çözme yolu 

araması/bulması, gündüz ve gece hayal/düĢ kurması, plan yapması, kendisi ve 

yaĢamıyla iliĢkili her Ģeyi değerlendirmesidir (Erdoğan, 2011:181). KiĢiler 

arası iletiĢim, yalın olarak, en az iki kiĢi arasında anlamları anlama ve 

paylaĢma süreci olarak tanımlamaktadır (Pearson ve Nelson,1997‟den akt. 

Korkut, 2005:143). Grup iletiĢimi ise, aile, arkadaĢ, meslektaĢ grubu gibi bir 

araya gelenler arasındaki iliĢkidir (Fidan, 2009:43). ). Örgütsel iletiĢim, 

örgütün çeĢitli bölüm ve öğelerini birbirine bağlayan, aralarında gerekli 

iliĢkilerin kurulmasını ve devam ettirilmesini sağlayan bir araçtır. Örgütsel 

iletiĢim, içinde örgütü ilgilendiren çeĢitli bilgi ve düĢüncelerin akıtıldığı kan 

damarlan ya da sinir sistemi gibidir(Dicle; 1974‟ten akt. ġimĢek, 1997: 40). 

Kitle iletiĢim kavramını açıklamaya yönelik akademik çalıĢmalarda birçok 

tanım mevcuttur. Bu kavrama kitle iletiĢim bölümünde ayrıntılı bir Ģekilde 

değinilecektir.  

1.2.KĠTLE ĠLETĠġĠM KAVRAMI 

Günümüzde teknoloji alanında gerçekleĢen geliĢmeler her alanı etkilediği 

gibi iletiĢim alanını da etkileyerek bu alanda değiĢim ve geliĢmelerin 

yaĢanmasına zemin hazırlamıĢtır. ĠletiĢim dünyasında yaĢanan değiĢim ve 

geliĢimler ise, kitle iletiĢim kavramının oluĢumuna zemin hazırlamıĢtır. Kitle 

iletiĢimini açıklarken, öncelikle bu iletiĢim türünün önemli bir öğesi olan kitle 

kavramını açıklamak gerekmektedir. Kitle iletiĢimi kavramında yer alan kitle 

sözcüğü ile kitle iletiĢim araçlarının içeriklerine yönelen bütün insanlar ifade 

edilmektedir (Gökçe, 2013:177). Kitle iletiĢim terimi ise, en genel Ģekliyle, 

iletilerin kitlelere aktarılması sürecidir. Ġletilerin kitlesel üretim ve dağıtımını 

gerçekleĢtiren araçlara “kitle iletiĢim araçları” adı verilmektedir (IĢık, 2012: 

19-20). 
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Geleneksel iletiĢim sürecinde yer alan öğeler kitle iletiĢim sürecinde de 

bulunmasına karĢılık; kitle iletiĢimi kullanılan araçlar, iletilen haber ve 

bilgilerin içeriği ve seslenilen kiĢiler yönünden farklılıklar ve özellikler taĢır. 

Kitle iletiĢim araçları kullanımı yoluyla yapılan iletiĢimde, iletiĢim kiĢiler 

arasında değildir(Atabek ve DağtaĢ, 1998‟den akt. Büyükbaykal,2005: 72). 

Kitle iletiĢiminde gönderen, yani iletiyi hazırlayan, bir örgüt (örneğin bir radyo 

kuruluĢu) ya da örgütlenmiĢ bir kiĢidir. Ġletiler ise kiĢilerarası iletiĢime göre 

daha sistemlidir.  

Kanal, iletilerin geniĢ kitlelere ulaĢmasını sağlayacak yapıdadır. 

ĠletiĢimin bir diğer öğesi durumundaki alıcı ise, kitle iletiĢiminde geniĢ izleyici 

kitlelerini kapsamaktadır (Zeytin,1998: 249-250). Bu Ģekilde çift yönlü iletiĢim 

sürecinden farklı olarak gerçekleĢen kitle iletiĢimi sürecini Gönenç, bir 

topluluğa yönelik bilgi, anlam aktarımı ve haber verme, eğitim, propaganda, 

reklam gibi çok çeĢitli iĢlevler taĢıyan tek yönlü bir iletiĢim çeĢidi olarak 

nitelendirmiĢtir (Gönenç, 2002: 131). 

1.3.KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI 

Kitle iletiĢim araçları, özellikle 20. yüzyılda yoğun bir Ģekilde insanların 

hayatlarına girmiĢ ve toplumsal değiĢimin önemli dinamiklerinden birisi haline 

gelmiĢlerdir (Dilber, 2012: 84).  

AraĢtırmacılar, kitle iletiĢim araçları konusunda genelde ortak bir görüĢte 

birleĢirler. Buna göre kitle iletiĢim araçları; bilgi, görüĢ ve düĢüncelerin 

paylaĢılmasını sağlayan, sosyal örgütlenmeyi güçlendiren, kamuoyu oluĢturan, 

insanın anlama, anlatma, öğrenme ve eğitim görme gibi temel ihtiyaçlarını 

karĢılayan, insan iliĢkilerini değiĢtirip geliĢtiren, yeni davranıĢ ve tutum 

kalıplarını, görüĢ ve düĢünce akımlarını yaygınlaĢtıran iletiĢim araçlarıdır 

(Ülkü ve Demir, 2013: 592). Gazete, kitap, radyo, televizyon, sinema baĢlıca 

kitle iletiĢim araçları olarak örnek verilebilir. Son zamanlarda belirtilen radyo, 

televizyon gibi geleneksel kitle iletiĢim araçlarına, teknoloji alanında yaĢanan 

geliĢmeler neticesinde internet de eklenmiĢtir. Kitle iletiĢim araçlarından 
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bireylerin, uzak kalması bir an bile mümkün değildir. Her an her yerde kitle 

iletiĢim araçlarından faydalanmaktayız. 

Bu noktada kitle iletiĢim araçlarının iĢlevlerine değinmek gerekmektedir. 

Aysel Aziz kitle iletiĢim araçlarının iĢlevlerini Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: 

- Haber verme, 

- Eğitme, 

- Eğlendirme, 

- Mal ve hizmetlerin tanıtılması, 

- Ġnandırma ve harekete geçirme (Aziz, 1981:51).  

SavaĢ ise, kitle iletiĢim araçlarına eleĢtirel bir yaklaĢım adlı çalıĢmasında, 

kitle iletiĢim araçlarının temel iĢlevlerini MacBride‟ın raporundaki gibi sekiz 

baĢlık altında toplamıĢtır.  Bunlar; habercilik, toplumsallaĢtırma, motivasyon, 

tartıĢma-diyalog, eğitim, kültürel geliĢtirme, eğlence ve bütünleĢtirme 

iĢlevleridir (SavaĢ, 2004:2). 

Kitle iletiĢim araçlarının bu temel iĢlevleri göz önüne alındığında bu 

araçların, dolayısıyla medyanın bireylerin bilgi, kanaat, tutum, duygu ve 

davranıĢları üzerinde büyük oranda bir etkileme gücü olduğu hatta yalnızca 

bireyler değil, onların yanı sıra toplumsal gruplar, organizasyonlar, toplumsal 

kurumlar, kısacası bütün toplum ve kültür medyanın gücünün etkileme alanının 

sınırları içinde olduğu belirtilebilir. Barrett&Braham, 1995, medyanın toplumu 

değiĢtirme doğrultusundaki etkilerini 3 ana kategori içinde toplar: 

- DeğiĢtirip dönüĢtürme, 

- Önemsiz değiĢiklikler yapma, 

- Kuvvetlendirme (akt. Arslan, 2004: 4). 

Bu kategoriler ele alındığında Althusser‟in ideolojik aygıt kavramına 

değinmek yerinde olacaktır. Ġdeolojik aygıtlar yani kitle iletiĢim araçları 

dolayısıyla medya, egemen sınıfın kontrolündedir. Toplumda herhangi bir 

konuda bireylerin düĢünceleri egemen sınıfın çıkarlarına ters düĢtüğünde bu 
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düĢünceler ideolojik aygıtlar aracılığıyla değiĢtirilip, istenilen düĢünceye 

dönüĢtürebilir ya da toplumda var olan genel düĢünce kuvvetlendirilebilir. 

Kategorilerde belirtildiği gibi kitle iletiĢim araçları insanların 

düĢüncelerini değiĢtirebilir. Hatta bireylerin ne zaman, hangi konu hakkında 

düĢüneceğini yayınlanan programlar belirler. Öyle ki, günümüzde toplumsal 

yaĢam, bir bakıma televizyon kanalları, radyo, sinema, gazete ve bilgisayarlar 

tarafından Ģekillenmektedir. Medya sadece haber ve eğlence programları 

yoluyla insanları beslemekte aynı zamanda, insanlara bir yaĢam tarzı 

kazandırmaktadır. Ġnsanlar öğrenmek ve bilmek gereksinimleri radyo, 

televizyon, gazete, dergi, kitap, reklam, telefon, telgraf ve bilgisayar gibi kitle 

iletiĢim araçlarıyla karĢılamaktadır. Bu araçlar herhangi bir bilgiyi, kısa sürede 

geniĢ kitlelere hızlı bir biçimde ulaĢtırabildikleri için günlük yaĢamda son 

derece önemli bir yere sahiptir. Günümüzde çok sayıda insan ekonomik, sosyal, 

kültürel ve siyasal geliĢmeler hakkında bilgi edinebilmek amacıyla kitle 

iletiĢim araçlarından faydalanmaktadır (Büyükbaykal, 2005: 71). 

1.3.1. Geleneksel Kitle ĠletiĢim Araçları 

Geleneksel kitle iletiĢim araçları, kitap, gazete, dergi, radyo, sinema, 

televizyondur. Kitle iletiĢim araçlarının bireyleri etkilemenin yanında 

bireylerin inanç, tutum ve kültürlerini etkileme, toplumsal yapıyı değiĢtirme 

gibi özellikleri de vardır. Özellikle radyo, televizyon aracılığı ile ekonomik 

yönden geliĢmiĢ ülkelerin olgularını aktararak; onların siyasal, ekonomik, 

toplumsal ve kültürel yaĢantılarına özgü bilgiler vererek, geliĢmekte olan ülke 

insanının kendi gelenekleri üzerinde değiĢik yönden düĢünmesini sağlayarak, 

ülkede "değiĢik bir entelektüel iklim" yaratırlar. Böyle bir iklim içerisinde ise 

toplum, geleneksel yapısındaki kimi kurumlarını atar, yenilerini geliĢtirir; bu 

yolla da insanlar arasındaki iliĢkileri kolaylaĢtırır ve toplumda daha etkin 

toplumsal iliĢkiler kurulmasını sağlar (Aziz, 1982: 52). Dolayısıyla kitle 

iletiĢim araçlarının özellikle de radyo, televizyon ve gazete gibi ulaĢımı, 

kullanımı kolay olan araçların, topluma fikir sunmada en etkili iletiĢim araçları 

olduğu söylenebilir.   
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1.3.1. 1. Kitap 

Kitap, özellikle yirminci yüzyılın baĢına kadar kamuoyu oluĢumunda 

aydın kitlenin baĢlıca önderi ve en etkin araçlardan birisi olmuĢ, yeni araçların 

geliĢimiyle birlikte bu iĢlevini basın, radyo, film, televizyon ile paylaĢma 

durumunda kalmıĢtır (BektaĢ, 2000: 141). 

1.3.1.2. Gazete 

Gazeteler, her gün çok farklı hedef gruplara seslenmemizi sağladığı için 

kamuoyunu oluĢturmada etkileri oldukça önemli olan araçlardandır. Bireyleri 

etkileme potansiyeli olan gazetenin doğuĢu incelendiğinde 17. yüzyılda Fransa, 

Ġngiltere ve Hollanda'da aynı zamana rastladığı görülmektedir (Ertekin, 1983: 

82). Günümüzde elektronik kitle iletiĢim araçları giderek daha yaygın hale 

gelse de bireyler için bir bilgi alma aracı olan gazete önemini korumaktadır.  

Kelime anlamını 16. yüzyılda Ġtalya‟nın para birimi olan “Gazetta”dan 

alan gazete genel anlamda, güncel, ekonomi, siyaset, kültür ve diğer konularda 

haber ve enformasyon aktarmak için yorumlu ya da yorumsuz olarak belirli 

süreçler dâhilinde yayımlanan kitle iletiĢim organı olarak tanımlanabilir (Toruk, 

2008:175). Gazetelerin içeriğinde haberlerin yanı sıra makale, fıkra, deneme, 

röportaj, karikatür, fotoğraf, hikâye ve illüstrasyonlarla birlikte okuyucunun 

ilgisini çekecek her türlü konudaki bilgilere yer verilir (Megep, 2007: 3).  

GeniĢ bir konu yelpazesi olan gazetenin baĢlıca özellikleri Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 

- Okunması daha kolay ve ilgi çekicidir. 

- Gazeteyi her isteyen okuyucu rahatlıkla yanında taĢıyabilmekte ve 

istediği zaman rahatlıkla okuyabilmektedir. 

- Gazetelerin saklanması, arĢivlenmesi çok kolaydır. 

- Gazeteler bir haberi farklı gerekçelerle tekrar gündeme getirebilir, 

haberi çok geniĢ boyutlarda ele alabilir(Megep, 2007: 3). IĢık, gazetenin 

sahip olduğu kalıcı olma özelliğinin onu radyo ve televizyondan ayıran 
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en önemli özellik olduğunu belirtmektedir. Gazetenin bu özelliği 

sayesinde kiĢi aradan zaman geçse bile aynı haberi tekrar 

okuyabilmektedir (IĢık, 2000: 54).  

   Bu özelliklerinin yanı sıra yazılı basın aracı olan gazeteyi radyo ve 

televizyon ile karĢılaĢtırdığımızda gazetenin diğer iletiĢim araçlarına göre sahip 

olduğu avantajları Ģu Ģekilde ifade edebiliriz: Yazılı basın, haberleri daha 

ayrıntılı, derinliğine inerek sunar. Radyo ve televizyona oranla, haber verme 

bakımından daha az süratlidir. Zamanı radyo ve televizyona oranla daha 

elveriĢli olarak kullanmaları, daha kapsamlı haber vermelerine yol açmaktadır. 

Bu nedenle, yazılı basının ekonomik olanakları yeterliyse, haber malzemesi 

fazlalığı halinde sayfalarını artırma olanağını her zaman zorlayabilir. Radyo ve 

televizyon ise, hiçbir zaman yazılı basının bu özelliğinden yararlanamaz 

(Tokgöz, 1981: 6). 

Gazetenin insanları etkileyebilme potansiyeli, sahip olduğu bu 

özelliklerden ve farklı hedef kitle grubuna göre çeĢitlerinin bulunmasından 

kaynaklanmaktadır.  Her gruba göre farklılık gösteren gazete türlerini Ģu 

Ģekilde sıralamak mümkündür:  

- Ġçeriklerine Göre Gazete Türleri: Ġçeriklerine göre gazete türleri 

ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: Fikir gazeteciliği ve kitle gazeteciliğidir. 

Fikir Gazeteciliği; Haberle birlikte yorumun ağırlık kazandığı, ünlü 

yazar ve düĢünürlerin gazete sayfalarından halka seslendikleri, 

gazetedeki etkinin fotoğraflara değil, kelimelere yüklendiği gazetecilik 

türüdür. Kitle Gazeteciliği ise; daha çok “eğlendirici bilgi” 

denilen,”infotainment” tarzı haberciliği benimsemiĢ gazetecilik türüdür. 

- Yayın Sürelerine Göre Gazete Türleri: Yayın periyotlarıgazetelerin 

bir baĢka sınıflandırma birimidir. Önceleri yayınlanma zamanlarına 

göre gazeteler sabah, akĢam ve gece postası olarak sınıflandırılırken, 

artık bu sınıflandırma kalmamıĢ, günlük, haftalık, 15 günlük, aylık ve 3 

aylık gibi süre ile çıkan gazeteler Ģeklinde bir sınıflandırma ortaya 

çıkmıĢtır. 
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- Dağıtım Alanlarına Göre Gazete Türleri: Gazetelerin en yaygın 

sınıflandırılma biçimini dağıtım Ģekli, ifade etmektedir. Buna göre ülke 

geneline dağıtımı gerçekleĢtirilen yaygın gazetelerden, bölgesel ve kent 

içi dağıtımı yapılan yerel gazetelerden ve uluslararası alanda dağıtımı 

yapılan gazetelerden söz etmek mümkündür. 

- Ġlgi Alanlarına Göre Gazeteler: Sadece bir tek konuyu ele alarak o 

konuyla ilgili ayrıntılı bilgi veren gazetelerdir. Bunlar; ekonomi, spor, 

turizm ve bilim teknoloji vb. alanlarında yayın yapan gazetelerdir. 

- Ebatlarına Göre Gazeteler:  Gazetenin basılı bulunduğu kâğıdın 

boyutuna göre ayrım yapılır. Bu tür gazeteler standart boy ve tabloid 

boy gazeteler olmak üzere ikiye ayrılır (Megep, 2007: 3-14). 

Bu Ģekilde farklı türleriyle insanların ilgisini çekmeyi baĢaran gazeteler 

milyonlarca insan tarafından okunmaktadır ve dolayısıyla etkili iletiĢim araçları 

arasında yer alarak kamuoyunda büyük etki sağlamaktadır (Oktay,1996‟dan akt. 

Sezgin, 2007: 77). 

1.3.1.3.Dergi 

Dergiler, belirli aralıklarla genellikle de haftada bir yayımlanan haber, 

röportaj ve magazin ya da birtakım ilgi alanlarına (spor, sanat, sinema, 

teknoloji, vb.) ağırlık veren yazılı basılı araçlardandır (Ertekin, 1986: 89).  

Dergiler, gazete okuyucusuna göre daha az kitleye ulaĢmakla birlikte 

aktüaliteyi ayıklama, diğer kitle iletiĢim araçlarının yüzeysel olarak geçtiği 

haberler arasından kendi hedef kitlesini ilgilendirenleri seçerek ayrıntılarıyla 

sunma avantajına sahiptir (Kalender, 2003: 106).Dergiler, özenle seçilmiĢ 

materyalle, spesifik hedef kitleye ulaĢmak imkânı sağlamaktadır. Makale ve 

yorumlara yer verilen kuruluĢ dergilerinde fotoğraf ve diğer basılı görsel 

materyale de bolca yer verilebilir. Maliyeti diğer kuruluĢ yayınlarına oranla 

genellikle daha yüksek olsa bile, iyi plânlanan, stratejisi dikkatlice belirlenen 

bir dergi etkin iletiĢim aracıdır (Peltekoğlu, 2007: 265). 
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Dergilerin önemli özelliği, gazetelere oranla daha kaliteli baskı 

teknikleriyle üretilmesidir. Dergilerde yer alan fotoğraflar bu yüzden daha 

güzel ve dikkat çekicidir. Dergilerin gazetelere karĢı avantajı uzun süreli olarak 

muhafaza edilmeleridir. Günlük gazeteler ve içerdiği haberler çoğunlukla kısa 

ömürlüdür. Dergiler ise, yayınlanma sıklığına bağlı olarak, güncelliklerini daha 

uzun süre muhafaza eder  (Ergüven, 2013: 92). 

Dergilerin diğer avantajları ise Ģöyle sıralanmaktadır: 

- Sunumunda ve basımında yüksek kalite, 

- Dergilerin saygınlığı ve güvenilirliği, 

- Dergilerin uzun ömürlü oluĢları, 

- Uzun süre sağlanabilirlikleridir(Delazier, 1976‟dan akt. Karabulut, 

2006: 30). 

1.3.1.4.Radyo 

Kitle iletiĢim araçlarının en önemlilerinden biri olan radyo, 1 mm‟den 

daha uzun dalga boyu elektromanyetik dalgalardan yararlanan bir haberleĢme 

sistemi olarak tanımlanabilir (Ertekin, 2000:160). 

Radyonun tarihçesini incelediğimizde, radyo yayınlarının topluma 

sunulması 20. yüzyılın ilk çeyreğinde olmuĢtur. Radyoyla ilgili ilk çalıĢmalar 

öncelikle radyo dalgalarının varlığı ve insan sesinin elektromanyetik dalgalara 

çevrilebileceğiyle ilgili araĢtırmaların yapılması ile gerçekleĢmiĢtir. Bu 

elektromanyetik dalgaların varlığı ilk kez 19. Yüzyılda 1860-64 yıllarında 

yaptığı çalıĢmalarda James Clerk Maxwell tarafından belirlenmiĢtir. Daha 

sonra araĢtırmalar devam ederek Maxwell‟in buluĢundan 20 yıl kadar sonra 

Alman Heinrich Hertz sesin elektromanyetik dalgalar aracılığıyla boĢlukta 

yayıldığını ve bunun özel araçlar yoluyla tekrar sese dönüĢtürülebileceğini 

kanıtladı. Hertz‟in önemli buluĢundan sonra Guglielmo Marconi, bu yayınlar 

yolu ile ilk insan sesinin gönderilmesi deneyimini 1895 yılında Ġtalya‟ da yaptı. 

1907 yılında Lee de Forest radyodan gelen ses sinyallerinin devamlı olmasını 

sağlayan “boĢluk tüpü” nü (vacuum tube) bularak radyo yayıncılığına geçiĢi 
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sağladı. De Forest,, ilk radyo denemelerini 1. Dünya SavaĢı sırasında Fransız 

askerlerine moral vermeyi amaçlayan yayınlarla gerçekleĢtirdi (Aziz, 2012: 5-

7). Aziz‟in değindiği gibi radyonun icadı bir kiĢinin değil çok sayıda bilim 

adamının çalıĢmasıyla gerçekleĢmiĢtir.  

Kısaca tarihçesine değinilen radyonun icadından sonra kitle iletiĢim aracı 

olarak kullanılması ve radyo yayınlarının baĢlaması ile ilgili literatürde farklı 

tarihlerle ifade edilse de batı kaynaklarında 1920 olarak belirtilmektedir. Ġlk 

yayınlarında sadece haber ve müzik yayınları verilen radyonun geliĢimi 

oldukça hızlıdır. Çünkü radyo yayınları yoluyla haber, müzik ve her türlü bilgi 

dinleyiciye ulaĢmaktadır (Aziz, 2012: 8).  

 GeliĢimi oldukça hızlı bir kitle iletiĢim aracı olan radyonun teknolojik 

geliĢmeler neticesinde boyutlarının küçülmesi,  mekân sınırlaması söz konusu 

olmaksızın her yerde ve zamanda dinlenebilir olmasına imkân sağlamaktadır. 

Ayrıca radyonun sahip olduğu ses faktörü bu kitle iletiĢim aracının bireyler 

üzerindeki ikna ve inandırıcılık etkisini arttırmaktadır (IĢık, 2000: 55). TaĢıdığı 

nitelikler sayesinde kitle iletiĢim aracı olarak radyonun, zaman ve mekân 

sınırlaması olmadan her an dinlenebilme özelliği vardır. Öyle ki, radyo, yatak 

odasına ve sabah kahvaltı masasına ulaĢmakta, iĢten dönerken araba içinde 

seyahat etmekte, geceleri uyutmakta, sahil, orman gibi alanlarda da insanlara 

eĢlik edebilme potansiyelinden dolayı diğer hiçbir kitle iletiĢim aracının sahip 

olmadığı esnekliğe sahiptir (Göksel ve Yurdakul, 2004: 307). 

GeliĢmiĢ ülkelerde sayı olarak çok daha fazla kiĢiye hitap eden radyo 

yayınları, okuma-yazma oranı düĢük olan ülkelerde etkinlik açısından büyük 

önem kazanır (Onal, 2000: 71-72).  Ayrıca, radyo yayınları kamu hizmeti 

gördüklerinden toplumun tümüne seslenmek durumundadır. Bu bakımdan 

yayınlarının içeriği, farklı cins, yaĢ, eğitim, meslek özelliklerine göre ayrılan 

izleyicinin gereksinimlerini karĢılayacak, istek ve beğenisine yanıt verecek 

biçimde düzenlenmiĢtir. Radyo programları genel olarak haber, eğitim, kültür, 

eğlence ve tanıtım iĢlevlerini yerine getirecek biçimdedir (Aziz, 1982: 87). 
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Radyoyu diğer kitle iletiĢim araçlarından üstün kılan bir takım özellikler 

vardır. Örneğin, Radyo geniĢ bir dinleyici kitlesini etkiler, alıĢkanlık ve güven 

nedeniyle radyoya kiĢisel yakınlık hissedilir ve yüz yüze iliĢkiye yakın bir 

durum yaratır. Öte yandan, diğer araçlara göre radyo daha hızlı bir haber 

dağıtma özelliğine sahiptir. (Sabuncuoğlu, 2001: 148). 

1.3.1. 5. Sinema 

Sinema hareket anlamındaki Yunanca “cinema” ile yazma anlamındaki 

“Grahein” sözcüklerinden türetilmiĢtir. “Cinematographie” sözcüğünün 

kısaltılmasıdır. Aynı zamanda bir sanat olan sinema fotoğraf makinesinin 

bulunuĢuyla “hareketi” parçalara bölerek yeniden pelikül üzerinde saptayan 

kameranın keĢfiyle 1895‟den sonra bir dizi yeniliklerle yoluna devam etmiĢtir.  

Sinemanın ilk vatanı Fransa‟da Lumiere kardeĢler 1897 tarihinde kendi 

buluĢları sinematografi adını verdikleri aygıtlarla haber ve belgesellerin 

çekimini yapmıĢlardır (Bülbül, 2000: 186). Sinema, hem görsel hem de iĢitsel 

olarak yoğun bilgi içermek ve aktarmak olanağının yanı sıra, bu bilgilerin derin 

manalarını da sinema sanatı sayesinde izleyiciye iletebilmektedir. Sinema 

“görmek inanmaktır” özdeyiĢi bu güçlü etkiyi ifade etmektedir (Birkök, 2008: 

4). 

Sinemanın televizyondan önce resimli ve görüntülü iletiĢim aracı olarak 

kullanılmıĢtır ve dolayısıyla sinemanın bireyleri televizyondan daha fazla 

etkilediğini, dikkatini çekebildiğini ifade edilmektedir (Tortop, 2003: 83-84). 

Bu noktada sinemanın bireylerin kanaat, tutum ve davranıĢlarını televizyona 

oranla daha fazla etkilediğini söylemek yanlıĢ olmaz.  Çünkü televizyon 

izlerken herhangi bir programı ya da reklamı izleyip izlememe kararını birey 

kendisi verir. Oysa sinema salonlarında sunulan reklamlarda izleyici o reklama 

maruz kalmak durumundadır. Reklamı, reklamda sunulan fikir ya da öneriyi 

izleyip izlememe kontrolü izleyicinin kendi kontrolünde olmadığında özellikle 

iletiĢim alanında spesifik hedef gruplara ulaĢılmak istendiğinde sinema 

vazgeçilmez bir kitle iletiĢim aracı olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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Belirli hedef gruplara ulaĢmayı sağlayan sinemanın bazı özellikleri 

Ģunlardır: 

- Sinema kendine özgü kurallara sahip, göze ve kulağa hitap eden görsel 

ve iĢitsel dildir. 

- Sinema, bir iletiĢim, aynı zamanda eğitim-öğretim, araĢtırma ve 

propaganda aracıdır. 

- Sinema tüm sanatların sentezidir (Bülbül, 2000: 187). 

1.3.1.6. Televizyon 

Televizyonun geliĢiminde radyo gibi birçok bilim adamının katkısı 

bulunmaktadır. Televizyonun icat edilmesinde ilk teknik buluĢ, Andrew May 

tarafından 1873 yılında yapılmıĢtır. May, ıĢık dalgalarının elektrik akımına 

çevrilebildiğini, selenyumun elektriğe karĢı dirençli olduğunu buldu. Daha 

sonra Paul Nipkow resmi dönerken tarayabilen döner disk aracını keĢfetti. 

Nipkow‟un döner diski keĢfetmesiyle 1907 yılında Alan Cambell Swinton ile 

Boris Rosing yaptıkları çalıĢmalarla katot ıĢınlarından görüntü aktarmada 

yararlanabileceğini kanıtladılar. 1923 yılında Vladimir Zworykin tarafından 

ikonoskop (icenoscope) adını verdiği elektronik taramada kullanılan aracı 

geliĢtirerek ilk elektronik tarama ile görüntü yayını gerçekleĢti. Yapılan çeĢitli 

çalıĢmalardan sonra elektronik tarama tekniği kullanılarak yapılan ilk düzenli 

televizyon yayını 1936 yılında Ġngiltere de baĢladı (Aziz, 2013: 46-47). 

Ülkemizde ise, ilk televizyon yayını 9 Temmuz 1952‟ de Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi‟nin  (ĠTÜ) stüdyolarında yapıldı (Serim, 2007: 27).  Televizyonun 

kitle iletiĢim aracı olarak yaygınlaĢması ise, 1950‟li yıllarda olmuĢtur. 

Televizyon radyonun ilk yıllarında olduğu gibi, fiziki boyutları, Ģebeke 

elektriğinden beslenmesi gibi nedenlerle evlerimizin baĢköĢelerinde topluca 

izlenen bir kitle iletiĢim aracı olarak kullanıldı (Atabek,  2001: 77). 

20. yüzyılın ikinci yarısında televizyonun icat edilmesiyle birlikte bu 

dönem, televizyon çağı olarak adlandırılmıĢ ve televizyon, toplumun geneli 

için vazgeçilmez kitle iletiĢim araçları arasına girmiĢtir. Bir öykü anlatma 

sistemi olarak televizyon; hem haber ve eğlence içerikli teknolojik bir araç, 
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hem kültürün ve sanatın üretildiği bir kaynak, hem de siyasal ve toplumsal bir 

kurum olarak tanımlanabilir (IĢık, 2007: 90).   Siyasal ve toplumsal bir kurum 

olarak tanımlanan televizyon, bireylerin günlük yaĢamında önemli yer tutarak 

toplumsal, eğitsel, siyasal, iktisadi ve kültürel yaĢamın hemen her alanında 

ciddi rol oynamaktadır. Ġnsanlar gündelik yaĢamlarını televizyon programlarına 

göre Ģekillendirmektedir. Neredeyse her evde birden çok televizyon 

bulunmakta olup, televizyon insanlar için yaĢamın vazgeçilmez bir 

enformasyon unsuru haline gelmiĢtir (Elllialtı, 2011: 16). Günümüzde medya 

denildiği zaman hemen hemen herkesin aklına öncelikle televizyon 

gelmektedir. Hatta televizyonun tüm diğer kitle iletiĢim araçlarını kapsadığı 

iddia edilmektedir (Çakır, 2005: 124). Öyle ki toplumun geneline veya belli bir 

bölümüne bir mesaj ileteceği zaman, derhal akla gelen ilk araç televizyondur. 

Televizyon hem göze, hem de kulağa hitap ettiği için iletiĢim açısından çok 

büyük bir etkiye sahiptir. Ġnsanların % 50'si gördüklerini hatırlayabilirken 

ancak, %10'u duyduğu Ģeyleri hatırlayabilmektedir. Görme ve duyma unsurları 

bir araya geldiğinde mesajın etkisi büyük ölçüde artmakta, böylece insanlar bu 

tür mesajları daha iyi hatırlayabilmektedir. Kimi zaman en büyük iĢlevi, 

eğlenceye yönelik programlar sunma olarak değerlendirilen televizyonun mal 

ve hizmetlerin dağıtılmasını sağlama, haber verme, eğitme ve aydınlatma gibi 

son derece önemli iĢlevleri de bulunmaktadır. Bu derece iĢlevsel bir kitle 

iletiĢim aracı olan televizyonun gücü bilimsel alanda, sanatla ilgili ortamlarda 

ve benzeri pek çok alanda açıkça hissedilebilmektedir (Sezgin, 2007: 90). 

Belli bir toplumsal yapının, ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik 

ürünü olan televizyon gündelik yaĢamın ayrılmaz parçası olarak hızla 

yaygınlaĢmaktadır. Ġnsanların yaĢam alıĢkanlıkları üzerinde etkili olan 

televizyon insanları eğlendirmek ya da onlara hoĢça zaman geçirildiği duygusu 

yaratmak için vardır. Bütün bunların yanı sıra düĢünsel süreçlere ve toplumsal 

kültürün yaratılması sürecine etki etmektedir. Televizyon özellikle geliĢmekte 

olan ülkelerde en gözde ve etkili kitle iletiĢim aracı olma özelliğini 

korumaktadır (Büyükbaykal, 2004: 56). 
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Yayınladığı programlarla düĢünsel süreçleri ve toplumsal kültürü etkisi 

altına alan televizyonun bireyleri etkilediği kuĢkusuz bir gerçektir. 

Televizyonla ilgili olarak gerçekleĢtirilen “içerik analizleri” (contentanalysis) 

ve “kanaat-davranıĢ araĢtırmaları” (opinion-attitudesurveys), televizyon 

programlarının aile, eğitim, iĢ, yaĢ ve cinsiyet, doğum ve ölüm gibi birçok 

toplumsal gerçeklikler konusunda deforme edici etkilerinin olduğunu; 

programlarda sergilenen mesajların toplumdaki suç iĢleme eğilimlerini tahrik 

edici ve Ģiddet olaylarını arttırıcı doğrultuda etki yaptığını olanca açıklığıyla 

ortaya koymuĢtur  (Arslan, 2004: 2-3). 

Arslan‟ında belirttiği gibi hayatımızın merkez noktasında olan televizyon 

bireyleri oldukça etkilemektedir. Özellikle çocuklar gerçek ve kurgu arasındaki 

ayrımı yapamadığından televizyonda yayınlanan programları gerçek olarak 

algılamakta ve bu olayları hayatında uygulamaya yönelmektedir. Örneğin, 

çizgi filmlerdeki uçma yeteneği olduğu zannedilen hayali kahramanların 

etkisinde kalarak kendisinin de bu yeteneğe sahip olduğunu düĢünerek hayatını 

kaybeden çocuklar mevcuttur. Bu nokta televizyonun aslında ne kadar 

üzerimizde etki sahibi olduğunu göstermektedir. Öte yandan günümüzde 

yaygın bir iletiĢim aracı haline gelen televizyon tüm kitleye açıktır. Her yaĢ, 

cins, eğitim, meslek, ırk, din, dilden insana seslenmek mümkündür. Ve yeni 

yayın sistemleri sayesinde sınırlar ortadan kalkmaktadır. Teknolojideki 

geliĢmeler sonucunda iletiĢimin daha geniĢ kitlelere yayılması ve yayılmanın 

gerçekleĢebilmesi için araçlara ihtiyaç duyulması, kitle iletiĢim araçlarından 

televizyonun önemini daha çok arttırmıĢtır (Gürer, 2009: 118). 

Tüm olumlu ve olumsuz yönlerinin yanı sıra, televizyonun kendisinden 

önceki kitle iletiĢim araçlarından bazı farklı yönleri bulunmaktadır. Televizyon, 

radyo gibi evlerin içine girip oturma odasının bir parçası olmuĢtur. Ama 

radyodan farklı olarak iĢitme duyusunun yanı sıra görme duyusuna da hitap 

etmek suretiyle televizyon, sadece enformasyon ve eğlenceyi eve taĢımakla 

kalmamıĢ, dünyayla olan iliĢkimizi de değiĢtirmiĢ, yeniden 

tanımlamıĢtır(Mutlu, 1997: 48). Bu noktada McLuhan‟ın Küresel Köy 
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kavramına değinmekte fayda vardır. McLuhan‟a göre televizyon gibi 

elektronik araçların geliĢmesiyle küresel bir köyde yaĢadığımız söylenebilir. 

Öyle ki 11 Eylülde Amerika da ki ikiz kulelere düzenlenen saldırı, Libya‟da 

Kaddafi‟nin katledilmesi, ülkemizde yaĢanan 17 ağustos depremi vb. 

olaylardan televizyon aracılığıyla milyonlarca insan anında haberdar olabiliyor. 

Esasında tüm bunlar televizyonun ve diğer kitle iletiĢim araçlarının iletiĢimde 

zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldırdığının birer kanıtıdır.  

1.3.2.Yeni ĠletiĢim Araçları 

21. yüzyılda teknoloji alanında yaĢanan geliĢim ve değiĢimler iletiĢim 

sektörünü de etkilemiĢ, bunun sonucu olarak bireylerin iletiĢim kurmak, haber 

almak, bilgilenmek ve eğlenmek amacıyla kullandığı kitle iletiĢim araçları da 

değiĢmiĢtir. Teknoloji alanında yaĢanan geliĢmeler iletiĢim araçlarını 

etkilemiĢtir fakat gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle iletiĢim 

araçlarının kullanımını engellememiĢtir. Aksine, yeni iletiĢim teknolojilerinin 

geliĢimiyle geleneksel kitle iletiĢim araçlarına bireylerin ulaĢımı kolaylaĢmıĢtır. 

Öyle ki, geleneksel kitle iletiĢim aracı olarak nitelendirilen araçlar, iletiĢim 

alanında yaĢanan değiĢimler sayesinde temel iĢlevlerini koruyarak 

yaygınlaĢmıĢtır.   

Yeni iletiĢim teknolojileri denildiğinde akla hemen bilgisayar ve internet 

gelmektedir.  Fakat bu iletiĢim araçları radyo, televizyon, gazete gibi 

geleneksel kitle iletiĢim araçlarının önüne geçmemiĢtir. Bilgisayar ve internetle 

oluĢan yeni iletiĢim teknolojileri geleneksel iletiĢim araçlarıyla bütünleĢmiĢtir. 

ĠletiĢim alanında yaĢanan geliĢmeler sayesinde insanlar çeĢitli yayın 

organlarının sitesine girerek istediği haberi okuyabilmekte, radyo ve televizyon 

kanallarına zaman ve mekân sınırlaması olmadan ulaĢabilmekte ve bilgilenme, 

haber alma, eğlenme, boĢ zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarını tek bir kitle 

iletiĢim aracı olan bilgisayar ve interneti kullanarak karĢılayabilmektedir. Hatta 

insanlar, yeni iletiĢim teknolojilerinin öncüsü olan internet sayesinde evde, iĢte 

faturalarını ödeyebilmekte, mağazaları gezmeden alıĢveriĢ yapabilmekte, çeĢitli 
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kamu kurumu sitelerinden ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeye anında 

ulaĢabilmektedir. 

Hayatımızı bu denli kolaylaĢtıran yeni iletiĢim teknolojilerini 

tanımlayacak olursak; yeni iletiĢim teknolojileri, tipik olarak mikroiĢlemci ya 

da bilgisayar yetilerini kullanan ve kullanıcılar arasında ve kullanıcıyla 

enformasyon arasında etkileĢime olanak tanıyan ya da bunu zorunlu kılan 

iletiĢim teknolojileridir (Rice, 1984‟ten akt. Timisi, 2003: 80-81). 

Çift yönlü iletiĢime olanak tanıyan yeni iletiĢim teknolojilerinin en 

belirgin özelliklerini 3 baĢlık altında toplanmaktadır (Aydoğan ve Kırık, 2012: 

60;  Karaçor, 2009: 88): 

KarĢılıklı iletiĢim: Bu özellik yeni iletiĢim teknolojilerinin klasik 

iletiĢim araçlarının tek yönlü iĢleyiĢlerine karĢı en önemli avantajlarını 

oluĢturmaktadır. 

KitlesizleĢtirme: Tek tek bireylere özel mesajlar iletme ya da alma 

Ģeklinde mesaj değiĢimi sağlayacak özelliktedirler. 

Asenkron Olabilme: yeni iletiĢim teknolojilerini kullananlar iletiĢimi 

istedikleri zaman baĢlatabilmekte, dondurmakta ya da bitirebilmektedir. 

Zamanlama ve iletiĢim sürecinde etkin olma kontrolü kaynaktan alıcıya doğru 

kaydırmaktadır. 

1.3.2.1.SMS 

Teknolojinin geliĢimiyle cep telefonu kullanımı da yaygınlaĢmıĢtır. Cep 

telefonu çeĢitli kullanım alanlarına (SMS, WAP, MMS, GPRS, 3G) sahiptir. 

Bu kullanım alanları arasında SMS, en yaygın Ģekilde kullanılanıdır. Cep 

telefonunun SMS‟lerin telefonda saklanmasına, derlenmesine ve daha sonra 

geri gönderilmesine izin vermesi, tüm mobil donanımlar tarafından 

desteklenmesi, kullanım maliyetinin düĢük olması, her zaman ve her yerde 

kullanım imkânının bulunması, kiĢisel niteliğe sahip olması ve yer bildirimi 

için destek vermesi gibi özellikler, SMS‟in çok farklı alanlarda çok farklı 
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amaçlarla kullanılmasına imkân sağlamaktadır (Arklan ve TaĢdemir, 2010‟dan 

akt. Tarakçı, 2012: 52). 

 Ġlk olarak 1991 yılında Avrupa‟da kullanılmaya baĢlayan ve dünyada cep 

telefonu sayısının artmasıyla birlikte daha da popülerlik kazanan SMS, iletiĢim 

ve bilgi aktarımındaki önemli rolüyle insan hayatının temel bir parçası haline 

gelmiĢtir(akt. Tarhan ve Kalender, 2009: 19).  

1991 yılında kullanılmaya baĢlanan kısa mesaj servisi olarak ta 

adlandırılan SMS, zamanla popülerliğini arttırmıĢtır. Canöz, üniversite 

öğrencilerinin SMS kullanımıyla ilgili yaptığı araĢtırmasında, 2000‟li yılların 

baĢında Dünya genelinde bir yıl içerisinde 420 Milyardan fazla SMS 

kullanıldığını ifade etmektedir (Cowpland ve Chaisatien, 2003,‟ten akt. Canöz, 

2011: 192). 

Tarhan ve Kalender (2009), SMS lerin kullanım alanlarına kısaca Ģu 

Ģekilde değinmiĢtir: SMS, bireysel aboneler arasında kutlama mesajı 

göndermeden, kablosuz ağ hizmeti veren Ģirketler tarafından sunulan haber ve 

bilgi servislerine eriĢmeye; çok daha ileri uygulamalarda kurum satıĢ 

bilgisinden ve ya mobil bankacılıktan bilgi alma alanlarına kadar çok çeĢitli 

alanlarda kullanılmaktadır (Guthery ve Cronin, 2002‟den akt. Kalender ve 

Tarhan, 2009: 19). 

1.3.2.2. Ġnternet 

Ġnternet hakkında birçok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlardan en geniĢ 

anlamıyla internet; birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya 

çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletiĢim ağıdır (Vural, 2006: 190). 

EtkileĢimli ağ sistemi olarakta tanımlanabilen internetin tarihçesine 

baktığımızda, bu yeni iletiĢim aracı, ilk olarak 1969 yılında, Amerika Savunma 

Bakanlığı AraĢtırma Dairesi tarafından bakanlık bilgisayarları arasında bilgi 

alıĢveriĢini sağlamak için kullanılmaya baĢlanan bir teknoloji olarak ortaya 

çıkmıĢtı. Daha sonra Savunma Bakanlığı dıĢında üniversiteler ve araĢtırma 

kurumlarını kapsayacak Ģekilde kullanım alanları geniĢledi ve kullanıcılarına e-
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mail, chat, video konferans benzeri araçları ile iletiĢim imkânı veren elektronik 

tabanlı bir sistem Ģeklinde geliĢme gösterdi. 

Ġnternet‟in Türkiye‟ye geliĢ sürecine bakılacak olursa; ilk geniĢ alan 

ağının, 1986 yılında tesis edilen EARN (EuropeanAcademicandResearch 

Network)/BITNET (BecauseIt‟s Time Network) bağlantılı TÜVEKA (Türkiye 

Üniversiteler ve AraĢtırma Kurumları Ağı) olduğu görülmektedir. Ġlerleyen 

yıllarda bu ağın, hat kapasitesinin yetersiz kalması ve teknolojik açıdan 

ihtiyaçlara cevap verememeye baĢlaması üzerine, 1991 yılı sonlarına doğru 

ODTÜ ve TÜBĠTAK, Internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın tesis 

edilmesi yönünde bir proje baĢlatmıĢlardır.1991 yılında TÜBĠTAK-ODTÜ 

iĢbirliği ile kurulan TR-NET giriĢimi ise, TÜVAKA'dan farklı bir yaklaĢım ile 

kullanıcı sınırlaması getirmeden her kiĢi ve kurumu yeniçağ teknolojisi internet 

ile tanıĢtırmayı amaçlamıĢtır. 12 Nisan 1993‟de uluslararası internet 

bağlantısının sağlanması ile birlikte ODTÜ ve TÜBĠTAK, kendi öz 

kaynaklarından TR-NET adlı organizasyonu oluĢturmuĢlardır. TR-NET, 

Türkiye'de mümkün olduğunca geniĢ bir platformda internetin kullanımının 

sağlanması ve yaygınlaĢtırılmasını amaçlamıĢtır. Fakat TR-NET kurumsal bir 

kimliğe sahip olmaması, Türkiye'de oluĢturulması gereken ulusal ağ altyapısı 

konusunda bir yaptırım gücü bulunmaması ve internete olan ilginin hızla 

artması üzerine talebi karĢılayamaz hale gelmesi, ticari ve akademik ağların 

birbirinden ayrılmasını gerektirmiĢtir. 1996 yılında ULAK-NET, akademik 

kuruluĢların internet bağlantısını sağlamaya baĢlamıĢtır. 1998 yılında, TTNET 

ile internet eriĢimi tüm ülke geneline Türk Telekom tarafından 

yaygınlaĢtırılmıĢtır (Küçüksaraç, 2008 :72-73). Bu çalıĢmalar doğrultusunda 

internetin yaygınlaĢmasıyla, Ġnternet ile etkileĢimli bir iletiĢim süreci 

doğmuĢtur.  

ġeker, çalıĢmasında internetin dünya çapında hızla yayılmasının nedeni 

olarak bu kitle iletiĢim aracının güncel bilgilere en hızlı ve ucuz olarak 

ulaĢmayı imkânı sağladığını ifade etmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinden 

internete bağlanan bir kiĢi, herhangi bir yerdeki bilgi bankasına ulaĢarak, 
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buradan edindiği bilgileri bilgisayarına aktarabilmektedir. Ġnternet üzerinden 

hükümet dokümanlarına,  bilimsel verilere, eğlence amaçlı hazırlanmıĢ listelere, 

iĢ ilanlarına, kiĢisel ilanlara ve veri tabanlarında yer alan her türlü konudaki 

bilgiye ulaĢmak ve bu bilgileri sınırsız olarak kullanmak mümkün 

olabilmektedir (Hoffman, 1996‟dan akt. ġeker, 2005: 67). 

Tarihsel geliĢimi ve hızla yayılma nedenlerini ele aldıktan sonra 

internetin geleneksel iletiĢim araçlarından farkına değinmekte fayda vardır. 

Ġnternet sunduğu olanaklarla geleneksel medyadan ayrılmaktadır. Televizyon 

ve yazılı basın gibi geleneksel iletiĢim kanalları görsel anlamda etkileyici 

olmakla birlikte, tek yönlü bir iletiĢim kurdukları için amaca ulaĢma konusunda 

manipülatif oldukları düĢünülmektedir. Ġnternetin sağladığı web 

uygulamalarında ise, iletiĢim kuran taraflar arasında eĢ zamanlı ve iki yönlü 

enformasyon akıĢı sağlanmaktadır (Sayımer, 2008: 29). Geleneksel medyadaki 

yansıma gecikmeleri ve okurdan tepki alamama sorunlarına karĢın, Ġnternet 

ortamında okurdan anlık tepkiler alabilme olanağı bulunmaktadır. Çünkü 

Ġnternet kullanıcısı, bilgisayar ekranında okuduğu yazının tepkisini, herhangi 

bir materyale (kâğıt, kalem, zarf, telefon vb.) ihtiyaç duymadan, web 

sayfasındaki ilgili yere tıklayarak anında iletebilmektedir. Böylelikle çok basit 

bir Ģekilde kitleden yanıt alabilme; internet kullanıcısının görüĢlerini, 

deneyimlerini, gördüklerini aktarabilme olanağı doğmuĢ ve etkileĢimli bir 

iletiĢim süreci gerçekleĢmiĢtir (Çakır ve Topçu, 2005: 76). 

Kullanımı hızla yayınlan internet sayesinde günlük hayatta fiziksel olarak 

insanların bir yerde var olarak gerçekleĢtirmesi mümkün olabilen birçok 

faaliyet, artık çevrimiçi ortama taĢınmıĢtır. Ġnternet, bankacılıktan alıĢveriĢ 

yapmaya, yeni arkadaĢlar edinmeden var olan arkadaĢlıkları sürdürmeye ve 

pekiĢtirmeye kadar çok sayıda faaliyetin çevrimiçi ortamda 

gerçekleĢtirilebilmesine imkân tanımaktadır (AktaĢ, 2010: 18). 

Bu denli hayatımızı kolaylaĢtıran internetin özelliklerini Aziz, 

çalıĢmasında Ģu Ģekilde özetlemiĢtir: 
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- Ġnternet, iletiĢim teknolojilerinin bir koleksiyonudur. 

- Yazılı iletiĢim araçları, telefon, iletiĢim uyduları, yazılı, sesli ve 

görüntülü kitle iletiĢim araçları, kitap, fotoğraf, bilgi kaydetme/ depolama 

teknikleri gibi tüm iletiĢim tekniklerini kullanır. 

- Ġnternet tüm medya fonksiyonlarını yerine getirir. 

- Ġnternet ticari fırsatlar yaratır. 

- Ġnternet etkileĢimli(interaktif) olarak iletiĢim sağlar (Aziz, 2008: 72-73). 

Atabek, Ġnternetin bütün diğer iletiĢim ortamlarını kendinde 

barındırabilecek bir medya olduğunu Ģu Ģekilde ifade etmektedir: Ġnternet; 

radyoyu, televizyonu, gazeteyi, dergiyi, mektubu, kısa mesaj, telefon hatta 

görüntülü telefon, anket, sorgu gibi tüm iletiĢim tür ve araçlarını kapsayan bir 

özelliğe sahiptir (Atabek, 2003: 68). 

Bu özelliklerin yanı sıra sanal bir ortam olan internetin en önemli özelliği 

birebir iletiĢim kurmasından önce interaktif iletiĢimi kullanıcılarına 

sağlamasıdır. Ġnternet ile tek taraflı bilgi vermek yerine; kullanıcının taleplerine 

göre yönlenen bir bilgi akıĢı gündeme gelmiĢtir. Ġnternet ve iletiĢim 

teknolojilerinin sağladığı bu olanaklar sayesinde insanlar birçok iĢlemi, iĢlemin 

yapılacağı yere gitmeksizin yapabilmektedirler. Ġnternetin bu özelliklerinin 

özel sektör yanında kamu sektörünce de kullanılabildiği ve devlet dairelerine 

baĢvuruyu gerektiren çok sayıda iĢlemin bu kurumlara gitmeksizin 

yapılabileceği de açıktır (Gültekin ve Köker, 2006‟dan akt. Özüpek, 2010: 197). 

Bilgisayar ve internetin geliĢmediği ve geleneksel iletiĢim araçlarının 

yoğun olarak kullanıldığı dönemde vatandaĢ- devlet arasındaki iletiĢim tek 

yönlüydü. Ġnternetin geliĢimiyle, kamu ve özel kurumlarda bu teknolojinin 

kullanımıyla vatandaĢ-devlet arasındaki iletiĢim süreci de değiĢti. Öyle ki, 

insanlar geliĢen teknolojiye uyum sağlayarak bir takım formalitelere dayanan 

iĢleri bilgisayar ortamında gerçekleĢtirebilmektedir. Bu noktada günümüzde 

vatandaĢlar haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati kurumların web siteleri 
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aracılığıyla, banka iĢlemlerinden, sabıka kaydına, yurt ve burs baĢvurularından, 

hastane randevu iĢlemlerine kadar her alanda istediği hizmeti alabilmektedir. 

Bunun en güzel örneği Ģüphesiz 2008 yılında ülkemizde uygulanmaya baĢlayan 

e-devlet projesidir. Bugün www.turkiye.gov.tr adresinden vatandaĢ istediği 

bilgi ve belgeye ulaĢabilmekte, her türlü kamu iĢlemini formalitelere bağlı 

kalmadan kolaylıkla gerçekleĢtirebilmektedir. 

1.3.2.3.Sosyal Medya 

Sosyal medyanın ortaya çıkıĢını sağlayan teknoloji Web 1.0‟dan Web 

2.0‟a geçilmesidir. Web 2.0 kavramı ilk kez DarcyDiNucci (1999:32) 

tarafından ortaya konmuĢtur.  Ġnternetin insanlara sunduğu 1991 yılından, E-

Bay, Google, Yaho gibi firmaların borsadaki değerlerinin hızla yükseldiği ve 

devamında 2001 yılında dot.com kriziyle hızla düĢtüğü dönem web‟ in birinci 

dönemi olarak tanımlanmıĢtır. Ġnternetin birinci döneminde web siteleri daha 

durağan durumunda olup firmaların tek taraflı içerik üretip paylaĢtığı, 

tüketicilerin yorum ve eleĢtiri yapamadığı ortamlardır. Bu dönemde 

tüketicilerin tek iletiĢim aracı elektronik postadır. Web2.0 döneminde ise; 

internet kullanımının yaygınlaĢmasıyla kullanıcı katılımının ve etkileĢimin 

arttığı web siteleri ortaya çıkmıĢtır (Aydoğan ve Akyüz, 2010‟dan akt. Aydın, 

2012: 100-101). Bununla birlikte sosyal medya kavramının genel kabul görmüĢ 

bir tanımı bulunmamaktadır. Bazı çalıĢmalarda Web 2.0 ile sosyal medya 

birbirleri yerine kullanılmaktadır. Bazı çalıĢmalarda ise bu iki kavramın 

farklılığına vurgu yapılmıĢtır. Sosyal medya genel anlamda Web 2.0 

teknolojileri üzerine kurulan, daha derin sosyal etkileĢime, topluluk oluĢumuna 

ve iĢbirliği projelerini baĢarmaya imkan sağlayan web siteleri olarak 

tanımlamak mümkündür. Web 2.0, teknolojik boyutu vurgulanarak 

tanımlanırken, sosyal medya, sosyal boyutu ve kullanımı ön plana çıkarılarak 

tanımlanmaktadır (Akar, 2010: 17). 

Kietzmann ve arkadaĢları, sosyal medyayı kimlik kazandırma özelliğini 

baz alarak Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: Bireylere kimlik kazandıran sosyal 

medyanın, kullanıcılarına sunduğu paylaĢım, bir ortamda var olduğunu 

http://www.turkiye.gov.tr/
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gösterme/gizleme, iliĢki ve iletiĢim kurma, ün kazanma, gruplaĢma (gruba 

katılma/grup kurma) gibi olanakları ile çerçevelenebilir (Kietzmann vd.,2012 

„den akt. Aydın, 2012: 101). 

Mayfield‟ e göre sosyal medya siteleri; kullanıcılara kendi web 

sayfalarını uluĢturma, arkadaĢlarıyla iletiĢim kurma ve çeĢitli içerikleri 

paylaĢmaya izin veren sitelerdir (Mayfield, 2010: 6). 

Sosyal medyanın tarihçesini incelediğimizde sosyal ağ sitelerinin Web 

2.0 teknolojisinin bir uzantısı olduğu düĢünülebilir. Web 2.0, web içeriğinin 

kullanıcı tarafından oluĢturulmasını sağlayan “kullanıcı yaratımlı” bir model 

üzerine temellenmiĢtir (Köseoğlu, 2012: 61). 1991 yılında World Wide 

Web ‟in halkla açılmasıyla birlikte sosyal medyanın temelleri atılmıĢtır 

(Gönenli ve Hürmeriç, 2012: 218). 

 Sosyal medyanın tarihçesine kısaca değinilecek olursa, ilk sosyal ağ, 

1997 yılında kurulan, kullanıcılarına profil ekleme, arkadaĢlarını listeleme ve 

arkadaĢ listelerine sörf yapma imkanı veren SixDegrees. com ‟dur (Body ve 

Ellison, 2008: 214). 
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ġekil 1: BaĢlıca Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanıma AçılıĢ tarihlerini Gösteren 

Çizelge 

 

Kaynak: Boyd, D.ve Ellison, N. 2008: 212 
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1997‟den 2001 yılına kadar açılan AsianAvenue, Balck Planet ve 

Migente gibi sosyal ağ siteleri profil ve arkadaĢ listeleri oluĢturma amaçlı 

kullanıma açılmıĢtır. 1999 yılında kullanıma açılan LiveJournal, kullanıcıların 

günlüklerini takip etme özelliği ile diğer sitelerden ayrılmaktadır. Yine 1999 

yılında kullanılmaya baĢlanan Kore sanal dünyalar sitesi olarakta nitelendirilen 

Cyworld, ilk çevrim içi sosyal ağ sitesi özelliklerini taĢımaktadır. Aynı Ģekilde 

2000 yılında kullanıma açılan Lunarstorm, arkadaĢ listeleri oluĢturma, kullanıcı 

günlükleri ve ziyaretçi defterleri gibi uygulama özelliklerine sahiptir (Body ve 

Ellison, 2008: 214-215). 

 Sosyal medyada ki diğer bir geliĢme ise 2001 yılında, ryze.com sitesinin 

kurulmasıdır. Bu site, kaliteli iĢ bağlantıları kurmak ve arkadaĢlarla iletiĢim 

sağlamak amacıyla kurulmuĢtur (Gönenli ve Hürmeriç, 2012: 219).  

2002 yılında kurulan Friendster ise profil güncellemeleri, arkadaĢ olarak 

seçilenleri uyarlamakta ve ağa katılmaya teĢvik etmedir (Hazar, 2011: 155). 

2003 yılında Couchsurfing, LinkedIn,  Tribe.net, Open, BC/Xing, MySpace, 

Last.FM, Hi5, Orkut, Dogster gibi siteler kurulmuĢtur.2004 yılında Flickr, 

Piczo, Mixi, Facebook (sadece Harvard Üniversitesi‟nde), Multiply,  

aSmallWorld, Dodgeball,  Care2, Catster, Hyves kurulmuĢ;  2005 yılında 

Yahoo!360, You Tube, Xanga, Cyworld, Bebo, Facebook (lise networkleri), 

AsianAvenue, BlackPlanet (yeniden sürüm) siteleri faaliyete geçmiĢ,  2006 

yılında ise;  QQ, Facebook (kurumsal ağlara açık), Windows Live Spaces, 

Cyworld, Twitter, MyChurch, Facebook (herkese açık) siteleri kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

Görüldüğü üzere dünyada kullanıcısı yoğun olan sitelerin daha çok 2003-

2006 yıllarında ortaya çıktıkları gözlenmektedir(Onat ve Alikılıç, 2008: 1119).  

Anlatıldığı gibi çeĢitli aĢamalar kat ederek günümüze kadar ulaĢan sosyal 

medya ve sosyal ağ siteleri, zamanla boĢ vaktimizi değerlendirdiğimiz, 

eğlendiğimiz, sohbet ettiğimiz, bilgi alıĢveriĢinde bulunduğumuz, bilgiye eriĢip 

gündemi takip ettiğimiz yegane araç haline gelmiĢtir (Solmaz vd., 2013: 24).  
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Tarihsel geliĢimini ele aldığımız sosyal medyanın özelliklerine 

değinmekte fayda vardır. Bireylere etkileĢim imkânı sağlayan sosyal medyanın 

özellikleri Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: 

Katılımcılar: Sosyal medya katılımcıları cesaretlendirir ve ilgili olan her 

bir kullanıcıdan geri bildirim alır. 

Açıklık: En çok sosyal medya servisleri geribildirime ve katılımcılara 

açıktır. Bu servisler oylama, yorum ve bilgi paylaĢımı gibi konularda cesaret 

aĢılarlar. Bunlar çok nadir ulaĢıma yönelik engeller koyarlar. 

KonuĢma: Geleneksel medya yayına iliĢkin iken (içerik aktarımı ya da 

dinleyiciye bilgi ulaĢımı), sosyal medya iki yönlü konuĢmaya olanak tanıması 

bakımından daha iyidir. 

Toplum: Sosyal medya topluluklara çabuk ve etkili bir oluĢum için izin 

verir. Topluluklar da böylece sevdikleri fotoğraf, politik değerler, favori TV 

Ģovları gibi ilgili oldukları Ģeyleri paylaĢırlar. 

Bağlantılılık: Sosyal medyanın çoğu türü, bağlantılı iĢler gerçekleĢtirir; 

diğer siteler, araĢtırmalar ve insanların ilgili oldukları herhangi bir konuda link 

verilmesine olanak tanır (Vural ve Bat, 2010: 3352). Bu özellikler (Karakoç ve 

Gülsünler, 2012: 44; Solmaz vd., 2013: 25; Hazar, 2011: 156-157; Akar, 2010: 

18) tarafından da benimsenmiĢtir. 

Gönenli ve Hürmeriç bu beĢ özelliğe iĢbirliği özelliğini ekleyerek iĢ 

birliğini Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: 

ĠĢ Birliği: Bireyler sanal ortamlarda iĢ birlikçi fikirler geliĢtirmekte ve 

bunları uygulayabilmektedir (Gönenli ve Hürmeriç, 2012: 215). Bu gibi çeĢitli 

özelliklerinin yanı sıra, sosyal medyayı cazip hale getiren bazı önemli hususlar 

bulunmaktadır. Bu hususlar Ģu Ģekilde özetlenebilir:  

a) Siteye GiriĢte Kolaylık: BaĢarılı sosyal medya siteleri muhtemel 

kullanıcıları için siteye giriĢte ve site içinde dolaĢımda onları fazla yormayan 
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basit bir tasarım ile hazırlanırlar. Sadelik içinde mükemmellik yer almaktadır. 

Burada, bir kiĢinin siteye katılması, site içeriğinden faydalanması ve siteye 

kendinden bir Ģeyler eklemesi için kolay üyelik ve basit kullanım esastır. 

b) Kullanıcılara EĢit Ġmkânlar Sunma: Diğer bir önemli nokta da 

kullanıcıların sosyal medya içinde aynı nitelikte olduğu varsayımıdır. 

Topluluklara kendi yapılarını oluĢturmalarına olanak sağlamak ve onlara tek 

bir Ģablon ile siteye katılım hakkı tanımak yerine özgün içeriklerini 

oluĢturabilecekleri ve kiĢiselleĢtirebilecekleri bir site sunmak daha faydalıdır.  

c) PaylaĢılan Ġçerik Sahipliği: Bu özellik kullanıcılar tarafından 

paylaĢıma sunulan her türlü içeriğin de yasal sorumluluğunu beraberinde 

getirmektedir. Böylece sitelerin içerikleri daha sağlam oluĢturulmakta ve 

gerçeğe aykırı, kiĢilik haklarına saldırmayan daha özenli web sayfaları sosyal 

medya imkânları ile üretilmektedir (Bruns ve Bahnisch, 2009‟dan akt. Solmaz 

ve Görkemli, 2012: 12-13). 

Sosyal medya adında medya olmasına rağmen geleneksel medyadan çok 

farklı bir nitelik göstermektedir. Sosyal medya aktörleri içeriği yaratır, 

değiĢtirir ve dönüĢtürür. KiĢilerarası iletiĢime dair öğeleri bünyesinde taĢırken 

bir yandan da kitle iletiĢime olanak veren bir yapı oluĢturur. Sosyal medya 

metin, ses, video, resim paylaĢımına olanak sağlamakta bu özelliği ile de 

kullanıcılara kendilerine ait bir kitle iletiĢim aracına sahip olma fırsatı 

vermektedir. Bu sayede bireyler sadece izleyici veya okuyucu değil doğrudan 

bilgi yayan aktörlere dönüĢmüĢlerdir. Bir bakıma sosyal medya, internet 

kullanarak diyalog kurmadır. Sosyal medya araçlarını kullanarak insanlar, 

düĢüncelerini, fikirlerini, deneyimlerini dünya çapında paylaĢma imkânı 

bulmaktadırlar. Sosyal medyanın gücü, iletiĢimin tek-yönlü yayma niteliğinden 

daha çok iki yönlü etkileĢimli iletiĢime olanak vermesinden doğmaktadır 

(Yağmurlu, 2013: 97). 

Vural ve Bat (2010: 3352) ise, sosyal medyanın geleneksel medyadan 

farklarını Ģu Ģekilde sıralamaktadır: 
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EriĢim: Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri 

herkesin genel bir kitleye eriĢebilmesine olanak tanır. 

EriĢilebilirlik: Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel 

Ģirketlerin ve hükümetlerin sahipliğindedir; sosyal medya araçları genel olarak 

herkes tarafından az veya sıfır maliyetle kullanılabilir. 

Kullanılırlık: Geleneksel medya üretimi, çoğunlukla uzmanlaĢmıĢ 

yetenekler ve eğitim gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için bu geçerli 

değildir, yani herkes üretimde bulunabilir. 

Yenilik: Geleneksel medya iletiĢimlerinde meydana gelen zaman farkı 

(günler, haftalar, hatta aylar) anında etki ve tepkisi olan sosyal medya ile 

kıyaslandığında uzun olabilmektedir. (Tepkilerin zaman aralığına katılımcılar 

karar verir). Geleneksel medya da sosyal medya araçlarına adapte olmaktadır. 

Kalıcılık: Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiĢtirilemez (bir dergi 

makalesi basıldıktan ve dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değiĢiklik 

yapılamaz); oysa sosyal medya yorumlar veya yeniden düzenlemeyle anında 

değiĢtirilebilir. 

Bu farklılıkların yanı sıra, sosyal medyayı geleneksel medya farklı kılan 

hatta üstün kılan temel özellik kuĢkusuz etkileĢime olanak sağlaması olduğu 

söylenebilir. Öyle ki, geleneksel medya da bireyler kitle iletiĢim araçlarından 

gelen her türlü mesajı alabilir fakat geri bildirim gerçekleĢmezdi. Oysa sosyal 

medyayla karĢılıklı iletiĢim gerçekleĢti. Geleneksel medyayla gerçekleĢtirilen 

iletiĢim sürecinde herhangi bir kiĢiyle ya da kurumla gerçekleĢtirilen tek yönlü 

iletiĢim sosyal medya kavramıyla çift yönlü bir iletiĢim Ģekline dönüĢmüĢtür. 

Dolayısıyla yeni bir kavram olan sosyal medya kavramının hayatımıza 

girmesiyle, insanlar arasındaki iletiĢim Ģeklide değiĢmiĢtir. Hatta sosyal 

medyayla birlikte diğer insanlarla iletiĢim kurmamız kolaylaĢmıĢtır diyebiliriz. 

Günlük hayatta konuĢmak istediğimiz, iletiĢim halinde olmak istediğimiz 

birçok insana ulaĢabilmemiz pek mümkün olmamaktadır. Ama sosyal 

medyanın ürünü olan sosyal ağ sitelerini kullanarak hemen hemen istediğimiz 
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herkesle iletiĢim kurabiliriz. Örneğin herhangi bir derneğe üye olabilir, dernek 

üyeleriyle iĢ birliği yapabilir, çeĢitli organizasyonlar hakkında kolaylıkla bilgi 

alabiliriz.  

1.3.2.4.Sosyal Medya Ortamları 

Sosyal medya ortamlarını açıklarken, sosyal ağ/paylaĢım sitelerine 

değinmekte fayda vardır. Bu noktada sosyal ağ sitelerini tanımlayacak olursak; 

genel anlamda Sosyal ağ siteleri, kullanıcıların, çevrimiçi iletiĢim kurmasına 

izin veren, profil ve kiĢisel web sayfaları oluĢturmaya imkan tanıyan sitelerdir. 

Kullanıcılar, sosyal ağ sitelerinde oluĢturdukları profil sayfalarında doğum 

tarihi, cinsiyet, dini ve siyasi görüĢ, memleket, sevdiği film ve kitaplardan 

hobilerine kadar istediği bilgileri diğer kullanıcılarla paylaĢabilmektedir.  Bu 

bilgilere ek olarak, kullanıcılar sosyal ağ sitelerinde kendi sayfalarının 

görünümlerini tasarlayabilir, çeĢitli fotoğraf, video ve müzik içeriklerini 

paylaĢabilir (Ofcom, 2008: 10). 

Tanımı ve çeĢitli içeriklerini ele aldığımız sosyal ağ sitelerinin 

özelliklerini Ģu Ģekilde açıklamak mümkündür:  

       Bu sitelerin en önemli özelliği, kullanıcıların ve kullanıcıların 

arkadaĢlarının profillerinde mesaj bırakma, çeĢitli içeriklere yorum yapma ve 

bazı içeriklerde arkadaĢları etiketlemeye imkân tanımasıdır. Bu özelliklerinin 

yanı sıra, sosyal ağ sitelerinin e-postaya benzer Ģekilde kullanıcılar arasında 

özel mesajlaĢmaya izin vermesi popüler olmasını sağlamıĢtır (Body ve Ellison, 

2008: 213). 

       Göker ve Doğan ise, çalıĢmasında sosyal paylaĢım sitelerinin en 

önemli özelliğinin adından da anlaĢılacağı gibi çoklu paylaĢıma ve etkileĢime 

imkân vermesi olduğunu belirtmiĢtir. Sosyal paylaĢım siteleri ile birlikte ortaya 

çıkan yeni iletiĢim ve etkileĢim olgusu beraberinde insanların sanal uzamda bir 

araya gelerek ne tür aktiviteler yapabileceğini de göstermiĢtir. Örneğin bireyler 

daha önce hiç tanımadıkları, uzamsal olarak birbiriyle temas kuramayan 
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bireylerle aynı ağ üzerinde olmanın ve etkileĢime geçmenin tecrübesini 

kolaylıkla yaĢayabilmektedir (Göker  ve Doğan, 2011:180). 

Belirtilen bazı özelliklerin yanı sıra, Sosyal ağ siteleri, kullanıcılara 

internet üzerinden iletiĢim kurmak için çeĢitli yollar da sunmaktadır. 

Kullanıcılar,  Facebook, Myspace,  gibi sosyal ağ sitelerine telefon ya da 

bilgisayar aracılığıyla bağlanabilmekte ve paylaĢım yapabilmektedir. 

Kullanıcılar, telefon ya da bilgisayar aracılığıyla sosyal ağ sitelerine 

bağlanabilir ve arkadaĢlarıyla iletiĢim kurabilir (Ofcom, 2008: 5). 

    Kullanıcılara, çift yönlü iletiĢim imkânı tanıyan sosyal ağ siteleri, 

sosyal medya ortamları içerisinde yer almaktadır. Sosyal medya ortamları ise, 

bloglar, online sohbet, RSS, sosyal ağ siteleri, sosyal imleme, forum, podcast, 

online sohbet ortamları, e-posta zincirleri, sanal dünyalar, wikiler gibi interaktif, 

kullanımı kolay, katılıma açık olan internet üzerindeki iletiĢim ortamlarından 

oluĢmaktadır (Onat, 2010:105). 

Sayıları giderek artan sosyal medya ortamlarının ortak özellikleri ise 

Ģöyledir: 

- EriĢilebilirlik: Sosyal medya ortamlarına, her zaman her yerden 

eriĢilebilmektedir. Bunun arkasında diğer özellikleri olan 

programlanabilirlik varsa da ilk günden mobil cihazlarla uyumlu 

geliĢtirilebilmekte, e-posta ile güncellenebilmektedir. 

- Programlanabilirlik: Sosyal ağ sitelerinde aĢağı yukarı her platformun 

kendine has ya da belli standartları kullanan bir uygulama geliĢtirme ara 

yüzü (API-Application Programming Interface) vardır. Bu sayede 

sürekli bir takım araçlarla kullanıcılara ek fonksiyonların sağlanması 

mümkün olmaktadır. 

- Ölçeklenebilirlik: Genellikle binlerle ifade edilen bu araçların 

kullanıcı sayısı milyonları bulsa da, baĢtan itibaren pek çok yeni nesil 

teknolojiyi kullanarak kitlelere hizmet verebilecek kapasitededirler. 
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- Dinamik: Sosyal medyanın en önemli özelliği de her Ģeyin su gibi 

akıĢkan, dinamik, sürekli güncelleniyor olmasıdır. Bir blog takip 

ediliyorsa bunun bir güncellenme sıklığı olmakla birlikte, takip edilen 

blog sayısının artmasıyla beraber sosyal medya, kullanıcıları için bir 

süre sonra takip edilemeyecek hızla akan bir nehir haline gelmektedir. 

Yani her ne kadar servisin tipiyle ilintiliyse de dinamizm sosyal 

medyanın her yanındadır (http://www.burak.com/2009/06/23/sosyal-

medya-nedir, 2015).  

ÇeĢitli özelliklerine değinilen sosyal medya ortamlarının içeriğini Ģu 

Ģekilde açıklamamız mümkündür.  

Sosyal Ağlar: Myspace ve Facebook gibi sosyal ağlar, kiĢileri birbirine 

bağlayan web sayfalarıdır. Bireyler bu web sayfalarından kendilerine ait 

profilleri genellikle herhangi bir bedel ödemeden oluĢturabilmektedirler.  

Fotoğraf ve Video PaylaĢımı: Bu sosyal medya kategorisinde bireyler, 

kendi oluĢturdukları ya da baĢkalarının oluĢturduğu fotoğraf ve videoları 

baĢkalarıyla paylaĢabilme imkânı bulmaktadırlar. 

Bloglar: Bloglar,  bireylerin gönderilerini kronolojik bir sırayla 

yayınlamasına, bunun yanı sıra, bu blogların okurlarına yorum yapmasına 

olanak sağlamaktadır. 

Wikiler: Ġngilizce de “What I Know Is” cümlesinin kısaltması olan, 

kiĢilerin herhangi bir konuyu belirleyip o konu hakkında bildiklerini internet 

üzerinde yazmasına izin veren bilgi sayfalarıdır (Gönenli ve Hürmeriç, 2012: 

217-218). 

1.3.2.4.1.Facebook 

Facebook, insanların arkadaĢlarıyla iletiĢim kurmasını ve bilgi alıĢveriĢi 

yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaĢım ağıdır (Kara, 2012: 111). Genellikle 

arkadaĢlarla iletiĢim kurma ve fotoğraf, video paylaĢımı olarak tanımlanan 

http://www.burak.com/2009/06/23/sosyal-medya-nedir,%202015
http://www.burak.com/2009/06/23/sosyal-medya-nedir,%202015
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Facebook, 4 ġubat 2004 tarihinde 19 yaĢındaki ikinci sınıf öğrencisi, Mark 

Zuckerberg tarafından kuruldu.   

Mark‟ın öncelikli amacı, küresel bir fenomen haline gelen bugünkü 

Facebook‟u oluĢturmak değildi. Daha çok, Harvard üniversitesi öğrencilerinin, 

bir sınıf arkadaĢının adını yazarak, bu kiĢi hakkında nereli olduğu, hangi 

bölümde okuduğu, yaĢı gibi bilgilere ve diğer temel kiĢisel bilgilere 

ulaĢabileceği bir web sitesi oluĢturmaktı. Ancak ilk kurulduğu günden itibaren 

Facebook, öğrencilerin ilgisini çekti ve A.B.D içindeki diğer üniversitelere 

yayıldı. Ġlk kurulduğu dönemde, üyeler önceleri sadece söz konusu okulun e-

posta adresiyle (.edu, .ac.uk, vb.) üye olabiliyordu. O zamanlarda, Facebook‟ta 

sadece duvar, profil resmi ve grup uygulamaları özellikleri vardı. Daha sonra 

Facebook ekibi arka planı geliĢtirmeye devam ettikçe iletiĢim ağını da 

büyüttüler. (Medina vd., 2013: 167-168). 

   2004 yılında kurulmasıyla her geçen gün kullanıcı sayısı giderek artan 

bir sosyal medya ortamı olan Facebook‟un, 2013 yılı ekim ayı itibariyle 

kullanıcı sayısı 1,26 milyon iken, (Kim ve Vender, 2014: 342). 2014 yılında bu 

sayı, 1milyar 366 milyona ulaĢmıĢtır (Webrazzi, 2015). Facebook‟un kullanıcı 

sayılarına iliĢkin en çarpıcı figür Facebook‟a yalnızca mobilden bağlanan 

kiĢilerin sayısının yarım milyarı geçmiĢ olmasıdır. 2014 son çeyrekte 526 

milyon kiĢi Facebook‟a sadece telefonlarından bağlanmaktadır. Facebook‟un 

2014 son çeyreğinde günlük aktif kullanıcı sayısı yıllık bazda yüzde 3 artarak 

890 milyona ulaĢmıĢtır (Webrazzi, 2015). 

           Facebook, günümüzde en popüler sosyal ağ olmanın yanı sıra, 

küresel olarak ta en çok ziyaret edilen web sitesidir. Facebook, Ģu anda dünya 

çapında izlenen sayfaların birinci sırasında gelmektedir ve günlük kullanım 

trafiği açısından Google‟ı bile geçmiĢtir. Zamanla kullanıcı sayısı milyonlara 

ulaĢan facebook, sanal zaman ve uzam aracılığıyla sınırsız sayıda kiĢiyle 

bağlantıya geçmemizi sağlar; böylelikle bir taraftan günlük rutinlerimizi 

sürdürürken diğer taraftan da iliĢkilerimizi ileriye taĢımamızı olanaklı hale 

getirir (Medina vd., 2013:167-168). 
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         Milyonlarca kiĢinin kullandığı sosyal ağ sitesi olan Facebook 

kuĢkusuz,  sosyal hayatın Ģekillenmesinde de etkin rol oynamaktadır. 

Facebook‟ta paylaĢılan video ve resimler, yorumlar, bağlantılar ve sosyal 

gruplanmalar, giderek bireyin gündelik yaĢamında da belirleyici olmakta, 

gerçek yaĢamdaki paylaĢımların konusu haline gelmektedir (Yeniçıktı, 2014: 

274). 

Facebook zamanla kullanıcı sayısının yoğun bir Ģekilde artmasının sebebi 

olarak sitenin sürekli kendini geliĢtirerek ve yenileyerek üyelerine verdiği 

hizmetin kalitesini arttırması gösterilebilir. Facebook, üyelerine profil ve sayfa 

oluĢturma, grup kurma, var olan çeĢitli gruplara katılma ve haber kaynağı 

hizmetleri gibi çeĢitli imkanlar sunmaktadır. Facebook‟a üye olan kullanıcılar 

takip ettiği arkadaĢlarıyla video, fotoğraf, durum paylaĢabilir, arkadaĢlarını 

herhangi bir durum/ fotoğrafta etiketleyebilir ve arkadaĢlarının paylaĢımlarını 

beğenebilir, yorum yapabilmektedir. Facebook‟un bu temel özelliklerinin yanı 

sıra; mesaj, görüntülü konuĢma, bildirim, etkinlikler, uygulamalar, oyunlar gibi 

birçok farklı özelliği bulunmaktadır. 

Facebook‟un kullanıcılarına sunduğu özelliklerini kısaca ele alacak 

olursak Ģunları belirtebiliriz: Profil sayfasında, kullanıcılar, kendileriyle doğum 

tarihi, memleket, çalıĢtığı yer gibi bilgileri arkadaĢlarıyla paylaĢmaktadır. 

Facebook‟un çeĢitli sayfaları ise, kullanıcıyla ilgi duyduğu, haberdar olmak 

istediği kiĢi ya da kurum arasındaki iletiĢimi sağlamaktadır. Facebook 

kullanıcıların ilgilendiği, takip etmek istediği kiĢi/kurumun sayfasını 

beğenerek/takip ederek o kiĢi/kurumun güncel paylaĢımlarını görebilmekte, 

çeĢitli sorular yöneltebilmektedir. Grup sayfalarında ise, kullanıcılar, çeĢitli 

gruplara üye olabilmektedir. Etkinlikler bölümünde, bireyler her hangi bir 

etkinlik oluĢturarak arkadaĢlarını bu etkinliğe davet edebildiği gibi, kendileri 

de var olan çeĢitli etkinliklere katılıp, katılmayacağını bu sosyal medya 

aracılığıyla bildirebilmektedir. Facebook‟un kullanıcılara sunduğu 

Uygulamalar sayfası ise, video, fotoğraf ve oyun gibi birçok uygulamaya yer 

vermektedir (Facebook, 2015). 
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 ÇeĢitli özelliklerine değinilen ve milyonlarca kullanıcıya ulaĢan 

Facebook‟un kullanım amaçlarını Göker ve Doğan‟ın çalıĢmasında Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır:  

Facebook‟un en temel kullanım amacı arkadaĢ bulmaktır. ArkadaĢ 

bulmak sosyal çevreden olan kiĢileri kapsadığı gibi internet ortamında edinilen 

yeni arkadaĢlıkları da içermektedir. Facebook kullanıcılarının en sevdiği 

imkânlardan biri de geçmiĢte okul, iĢ gibi çevrelerde edinilen fakat zamanla 

iletiĢimin koptuğu arkadaĢların yeniden bulunarak iletiĢim kurulabilmesidir. 

Denetim ve gözetim Facebook‟un en çok tartıĢılan kullanım amaçlarından 

biridir. KiĢiler bağlı oldukları arkadaĢlarının profillerine ve tüm paylaĢımlarına 

ulaĢabildiği gibi üyeler, arkadaĢ listesinde bulunan kiĢilerin arkadaĢlarının 

bilgilerine de ulaĢabilmektedir. Belirtilen kullanım amaçlarının yanında grup 

kurma ve çeĢitli gruplara katılma Facebook‟un baĢlıca kullanım amaçlarından 

biridir. Facebook; çeĢitli siyasi, dini ve ideolojik düĢüncelerin 

örgütlenebildikleri, fikir paylaĢımına imkân tanıyan grupları da 

barındırmaktadır. Bireyin tıpkı sosyal hayatında olduğu gibi aynı düĢüncelere 

sahip diğer kullanıcılarla etkileĢime geçmesi bu sosyal medya ortamında kolay 

bir Ģekilde gerçekleĢmektedir. Bunun yanında geliĢen aktüel olaylar ve 

olgularla ilgili olarak ortak düĢünce platformları oluĢturulmakta ve kamuoyu, 

sanal ortamlarda Ģekillenebilmektedir. Örneğin bir zam uygulamasında 

Facebook kullanıcıları hemen harekete geçerek bu zamlara tepkilerini koymak 

adına örgütlenebilmektedir. Bu ve buna benzer kullanım amaçları ile ön plana 

çıkan Facebook sosyal paylaĢım ağı Myspace, Twitter gibi rakiplerine oranla 

hızla artan kullanıcı sayısına sahiptir. Facebook‟un ifade edildiği gibi birçok 

kullanım amacı olmakla birlikte örgütlenme amacıyla kullanımı giderek 

yaygınlaĢmaktadır (Göker ve Doğan, 2011: 183-184). 

     Kolaylıkla resim, video yüklemeye ve arkadaĢlarınızın bağlantılarına 

yorum yapma, etiketleme gibi imkânları sağlayan Facebook‟un bu 

özelliklerinin yanında bir takım zayıflıklarda söz konusudur.  Gizlilik sorunu 
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ve Facebook hesaplarını silmenin zorluğu gibi konular Facebook„un zayıf 

yönlerini oluĢturmaktadır (Hall ve Rosenberg, 2009‟dan akt. Akar, 2010: 133). 

Kullanıcılar, gizlilik ayarlarıyla baĢkaları tarafından görülmesini 

istemediği bazı bilgileri, fotoğrafları gizleyerek, görünümünü 

kapatabilmektedir. Facebook kullanıcılarına bazı bilgilerini gizleme imkânı 

sunsa da güvenlik ve gizlilik Facebook‟ un önemli sorunlarından biridir. 

Kullanıcılar çeĢitli önlemler alsa dahi Facebook ve diğer sosyal ağ sitelerinde 

kullanıcıların bilgi ve fotoğraflarına kolayca eriĢilebilmektedir. 

Her gün milyonlarca insana ulaĢan Facebook bireyleri etkisi altına 

almaktadır. Öyle ki, insanlar bu sosyal ağı kullanarak her an nerede, ne 

yapmakta olduklarını, kiminle olduklarını, yer bildiriminin yanı sıra, his ve 

eylem seçeneğinden, duygularını belirterek, durumlarını arkadaĢlarıyla 

paylaĢma ihtiyacı duyarlar. Bu sosyal medya ortamı aracılığıyla kullanıcılar 

çeĢitli topluluklara katılarak herhangi bir konuda seslerini duyurabilmektedir. 

1.3.2.4.2.Twitter 

Hem dünyada hem de Türkiye‟de her geçen gün daha yoğun olarak 

kullanılmaya baĢlanan Twitter, Ģirketlerin marka ve reklam içeren mesajlarının 

tüketicilerine ulaĢtırabilmeleri adına kullandıkları önemli bir reklam ortamı 

olarak kabul edilmektedir (Sabuncuoğlu ve Gülay, 2014: 2).Twitter, “ġu anda 

ne oluyor?” sorusundan yola çıkarak; kullanıcılarından o anda yaptıkları ya da 

düĢündükleri Ģeyleri 140 karakterlik bir alana yazarak diğer insanlarla 

paylaĢmalarını isteyen ve buna olanak sağlayan bir sistem üzerinden 

çalıĢmaktadır. Twitter, cep telefonlarıyla eriĢime imkân sağladığı için bu sosyal 

medya ortamında zaman ve mekân kaygısı olmadan anlık iletiĢim ve paylaĢım 

gerçekleĢtirilebilir. Ayrıca; Twitter da içerik tartıĢılabilinir, yorumlanabilinir ve 

hatta beğenilmeyen içeriklere müdahale edilerek anında değiĢiklik 

gerçekleĢtirilebilir.  

Çalı ve AltunbaĢ, çalıĢmalarında kullanıcıların en fazla 140 karakterle 

kendilerini ifade edebilmeleri Twitter‟ı diğer sosyal paylaĢım sitelerinden 
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ayıran en önemli özellik olduğunu belirtmiĢtir.  Karakter sayısında sınırlama 

olmasına rağmen mesaj sayısında sınırlama olmaması, insanlara okuma ve 

yazmada kolaylıklar sunmaktadır (Çalı ve AltunbaĢ, 2012: 2). 

Twitter‟ın tarihçesini incelediğimizde, mikro blog kavramına da 

değinmekte fayda vardır.   

Mikro bloglar, sosyal (bağlanmak) networking, anında mesajlaĢma ve 

blog lamayı birleĢtiren araç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Mayfield, mikro 

bloglar arasında 1 milyon kullanıcısıyla Twitter‟ın birinci olduğunu 

belirtmektedir. Twitterdan sonra ise, en çok kullanılan mikro bloglar,  Pomnce 

ve Jaiku dur (Mayfield, 2008: 27). 

Twitter, San Fransisco‟ da Dick Costolo tarafından 2006 yılının Ekim 

ayında kullanıma sunulmuĢtur. Tweet, bir anın veya düĢüncenin ifadesidir. 

Metin, fotoğraf ve videolar içerebilir. Her gün, gerçek zamanlı olarak 

milyonlarca Tweet paylaĢılmaktadır (Twitter a, 2015). 

2006 yılında hizmete girmesiyle, kullanıcılara 140 harflik bir söz edimi 

olanağı tanıyan, Twitter‟ın kullanım nedenleri Ģu Ģekilde sıralanabilir 

(JosevanDick‟den akt. Bayraktutan ve ark., 2012:16); 

- Sohbet ve diyalog özelliği (telefonda kısa konuĢma gibi ama tek kiĢiye 

ya da web sayfası ara yüzüne bağlı değil) 

- DayanıĢma ve değiĢimi mümkün kılması (belli kullanıcılarla) 

- Öz-ifade ve öz-iletiĢimi mümkün kılması (blogging benzeri) 

- Statü güncelleme ve kontrol etme 

- Bilgi ve haber paylaĢımı 

- Pazarlama ve reklam (konum, ilgi alanları ve bağlantılara bağlı olarak) 

olarak ifade edilmektedir. 

Bahsedilen özelliklerin yanı sıra, kullanıcılarına, geleneksel blog 

sitelerinde olduğu gibi internet sitesi üzerinden çevreleri ve yaĢamları ile ilgili 

fikir ve düĢüncelerini, fotoğraf, video ya da web sitesi adresleri ekleyerek 
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paylaĢabilme, yapılan paylaĢımlara takipçilerin yorum yapılabilmesine, cevap 

verebilmesine imkân sunması Twitter‟ın kuĢkusuz her geçen gün kullanıcı 

sayısının artmasına neden olmaktadır.   

Genel özellikleri ve diğer blog siteleriyle ortak özelliklerine değindikten 

sonra Twitter‟ı diğer blog sitelerden ayıran noktalara değinmekte fayda vardır. 

Geleneksel blog sitelerinden farklı olarak Twitter kullanıcıları, ilgi duyduğu 

konulardaki gündemleri, kiĢileri, kiĢilerin düĢüncelerini kolayca takip 

edebilmektedirler. Bu Ģekilde Twitter, sadece kiĢisel bir mesaj iletme aracı 

olarak değil, insanların çevreleri ile iletiĢim kurabildiği, çevrelerindeki 

geliĢmeleri takip edebildikleri, fikir ve görüĢlerini paylaĢabildiği, diğer bir 

değiĢle sosyal ağlara dahil olan herkes ile eĢit düzeyde iletiĢim kurabilme 

özgürlüğüne kavuĢtuğu bir araç haline gelmiĢtir. Sosyologlar tarafından “eĢ 

bulunuĢluk (co-presence)” olarak tanımlanan bu durum ile kullanıcılar, farklı 

bir ortamda farklı insanlarla birlikte olma hissini yaĢamaktadırlar (O‟Reilly, 

Milstein, 2009‟dan akt. Köseoğlu ve Köker, 2014: 218). 

Twitter‟ın resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre 35‟den fazla dil 

seçeneği bulunan bu mikroblog sitesinin, tüm dünyadaki toplam kullanıcı 

sayısı 288 milyonun üzerine çıkmıĢtır. Bu kullanıcıların yaklaĢık yüzde 80‟i 

aktif mobil Twitter kullanıcısıdır. Ayrıca kullanıcılar tarafından günde 

ortalama 500 milyon tweet atılmaktadır (Twitter b, 2015). 

Twitter, takip etme ve edilme, Tweet atma, tekrar Tweet atma (re-tweet), 

favorilere ekleme, hashtag yoluyla gündem oluĢturma, fotoğraf ve video 

paylaĢma gibi özellikleri içermektedir (Köseoğlu ve Köker, 2014: 218). 

Kullanıcı sayısı neredeyse 300 milyona dayanan Twitter‟ın sahip olduğu 

özellikleri kısaca Ģu Ģekilde açıklayabiliriz: Tweet, kullanıcıların, duygu ve 

düĢüncelerini, o an nerede, ne yaptıklarını 140 karakterle ifade etmek ve 

paylaĢmak için yazdığı kısa metinlerdir.  re-tweet (tekrar tweet atma) 

özelliğiyle takip edilen bir kullanıcının tweet‟ i kendi ana sayfasından tweet 

olarak tekrar atılabilir.  
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Hashtag ise, kullanıcılar belirli konulardaki görüĢlerini bu yolla ifade 

edebilmektedir. Kullanıcılar, tweet atacakları kelimenin baĢına # karakterini 

ekleyerek hashtag oluĢturabilmektedirler. Twitter‟ın sahip olduğu hashtag 

oluĢturma özelliği sayesinde, kullanıcılar belirli konularda gündem 

oluĢturabilmektedir. Diğer bir önemli özellik olan trend topic bölümünde, 

Twitter‟ın ana sayfasında yer alan konulardan en sık konuĢulanlar, gündemde 

olanların listesi bulunmaktadır. Bu bölümde en fazla tartıĢılan konular, belli bir 

yüzdeye ulaĢtığında trend listesinde yer almaktadır (Kwak, vd., 2010: 592). 

Twitter, bireylerin seslerini duyurma en çok kullandıkları sosyal medya 

ortamları içerisinde yer almaktadır. Öyle ki, vatandaĢlar, yönetimden, herhangi 

bir istekte bulunduğunda, grup oluĢturarak aynı tweet‟i atarak seslerini 

duyurmaya çalıĢmaktadır. Atama bekleyen öğretmen adaylarından herhangi bir 

konuda görüĢünü belirtmek isteyen gruplara, yönetimin verdiği bir karara karĢı 

çıkanlara kadar, kısaca tüm vatandaĢlar için Twitter, zamanla seslerini 

duyurabildikleri, duygu ve düĢüncelerini aktarabildikleri bir mecra haline 

gelmiĢtir.  

Günümüzde Twitter kullanımına her yerde rastlamak mümkündür. Artık 

haber kanallarında dahi, izleyicinin bir konuyla ilgili görüĢünü almak için 

çeĢitli tweetler alınmaktadır. Bu noktada geleneksel medyayla sosyal medyanın 

bütünleĢtiğini söylemek yanlıĢ olmaz. Çünkü geleneksel bir kitle iletiĢim aracı 

olan, televizyon da bile çeĢitli programlarda, izleyicinin görüĢünü, alabilmek 

için sosyal medya ortamlarından faydalanılmaktadır. Esasında tek yönlü 

iletiĢime yönelik olan geleneksel iletiĢim araçları son zamanlarda sosyal 

medyanın gücünden faydalanarak tek yönlü iletiĢim sürecini değiĢtirerek 

izleyiciyle arasında etkileĢimin gerçekleĢmesine olanak tanımaktadır. 

ĠletiĢim sürecindeki etkileĢim özelliğini gündeme getirmesinin yanı sıra, 

diğer sosyal ağ ortamları gibi Twitter‟ın da gündem oluĢturma etkisi oldukça 

fazladır. Geleneksel medya araçlarında haber, eĢik bekçilerinin onayından 

geçtikten sonra kamuoyuna duyurulmaktadır. Yeni iletiĢim teknolojilerinde ise, 

sosyal medya ortamlarında özellikle de twitter ortamında vatandaĢ bizzat 
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kendisi önemli gördüğü bir olayı anında tüm dünyayla aynı anda 

paylaĢabilmekte ve gündem oluĢturabilmektedir.  

Türkiye‟de de Van depreminden, Afyondaki cephanenin patlamasına, 

Reyhanlı faciasından, Galatasaray Üniversitesi yangınına, en önemlisi de Gezi 

parkı protestoları olarak baĢlayıp çok çeĢitli muhalif tavırları içeren gösteriler 

biçiminde dalga dalga tüm Türkiye‟ye yayılan protestolara varıncaya değin pek 

çok olayda Twitter,  geleneksel medyadan çok daha hızlı ve detaylı bir 

haberleĢme aracı haline dönüĢmüĢtür. Twitter aracılığıyla gazetecilik deneyimi 

olmayan pek çok kiĢi olayları, durumları bizzat yaĢayan, gözlemleyen, haber 

unsurlarının kaynağı ve ileteni olarak görev yapmıĢtır (Arık, 2013: 283). 

Arık‟ın çalıĢmasında belirttiği gibi vatandaĢ Twitter‟ı kullanarak önemli 

bir bilgiyi aynı anda milyonlarca kiĢiyle paylaĢabilmektedir. Bu nokta da 

Twitter‟ın en önemli kitle iletiĢim araçlarının baĢında geldiğini söylemek 

yanlıĢ olmaz. Bu durumun en önemli örneği olarak Arap Baharı gösterilebilir. 

Arap Baharı 2010 yılında Arap halklarının demokrasi ve özgürlük isteklerinden 

ortaya çıkarak önce Tunus‟ta baĢlayıp daha sonra Mısır, Suriye, Cezayir, Irak, 

Yemen gibi diğer Arap ülkelerini etkisi altına alan bir ayaklanmadır.  Arap 

Baharının domino etkisiyle Tunus‟ta baĢlayıp diğer ülkelere yayılmasında 

kullanılan baĢlıca medya aracı Twitter dır. Bu sosyal medya ortamında 

vatandaĢlar iletiĢim kurarak iĢ birliği oluĢturup, birlikte hareket ederek 

yönetime seslerini duyurmayı baĢarmıĢtır.  

1.3.2.4.3.You Tube 

You Tube, topluma internet üzerinden video paylaĢma ve izleme 

hizmetini ücretsiz vermektedir.  

Firmaların kendi ürün ve hizmet tanıtım videolarını yükleyerek reklam 

yayınlayabilmelerine imkan sağlayan You Tube, tıklanma oranına, gelen 

yorum ve görüĢlere göre Ģirketlerin veya satıcıların anında cevap vererek 

müĢteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamalarını kolaylaĢtıran bir sosyal 

medya aracıdır (Sin vd., 2012: 328). 
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You Tube, 15 ġubat 2005'te 3 eski PayPal çalıĢanı tarafından 

kurulmuĢtur (You Tube, 2015). Küçük bir Ģirket olarak kurulan You Tube, 

2006 yılı ekim ayında Google tarafından satın alınmıĢtır (Mayfield, 2010: 24). 

2005 yılında kurulan You Tube, Mayıs 2011‟de muazzam istatistiklere 

sahip olmuĢtur. Bu istatistiklere göre You Tube da bir günde yaklaĢık 3 milyon 

video seyredilmekte ve her bir dakikada 48 saatlik video yüklenmektedir 

(Searchenginewatch, 2011‟den akt. Çalı ve AltunbaĢ, 2012: 2).  Günümüzde 

ise, YouTube kullanan insan sayısı bir milyara ulaĢtı 

(http://sibelhos.com/youtube-hakkinda-bilmeniz-gereken-40-istatistik-2014). 

You Tube, internet kullanıcıları için çok önemlidir. Çünkü; bu sosyal ağ 

sitesi aracılığıyla, isteyen istediği videoyu tekrar tekrar izleyebilir, kaçırdığı 

programları izleme fırsatı bulur. O an baĢka insanların izlemekte olduğu 

videoları takip edebilir.  

Bir sosyal medya ve kitle iletiĢim aracı olarak YouTube, kullanıcılarına, 

duygu ve düĢüncelerini, iletmek istedikleri mesajlarını en kısa zamanda en çok 

kiĢiye ulaĢacak Ģekilde dünyanın her yerine gönderebilme Ģansı verir. YouTube 

sadece bir video paylaĢım sitesi değil aksine, bireylerin yeteneklerini 

sergileyebilmelerine Ģans tanıyan bir sitedir.   

You Tube, günümüzde video izleme ve paylaĢımında kullanılan en 

popüler sosyal ağ sitelerinden biridir. 2015 yılında You Tube‟un resmi 

sitesinde yayınlanan verilere göre, bir milyondan fazla You Tube kullanıcısı 

bulanmaktadır. Ayıca, bu servis yoluyla her gün 100 milyondan fazla video 

izlenilmektedir. You Tube servisi dünya da 75 ülkede kullanılmaktadır ve 61 

dil seçeneğine sahiptir. (You Tube, 2015). 

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra, YouTube, kullanıcılarına kendi 

telefonları ve video kameraları ile çekilen filmleri yükleme imkânı sunarken 

onlara üye olarak sevdiği kanallara abone olma, abone olunan kanallardan 

rehber oluĢturma, favori videoları belirleyerek bir araya getirme, TV Ģovları ve 

filmlerini izleme imkânı sağlamaktadır (Mayfield, 2010: 24). 

http://sibelhos.com/youtube-hakkinda-bilmeniz-gereken-40-istatistik-2014
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Bu Ģekilde bireylere çeĢitli imkânlar sunan bir sosyal medya ortamı olan 

You Tube‟un kuĢkusuz her geçen gün kullanıcı sayısı artmaktadır. Ayrıca, 

YouTube‟un video oluĢturma maliyetinin düĢük ve izlenme için herhangi bir 

ücret gerektirmemesi onun popülerleĢmesini sağlayan en önemli 

etmenlerdendir.  

1.3.2.4.4.Bloglar 

“Blog”, Ġngilizce ”weblog” kelimesinin kısa ve yaygınlaĢmıĢ ismidir. 

Blog, Kullanıcı için herhangi bir teknik bilgi gerektirmeden, kullanıcısının 

istediği Ģeyi, istediği Ģekilde yazan insanların oluĢturdukları, günlüğe benzeyen 

web siteleri olarak tanımlanabilir. Blogları oluĢturmak ve blogları güncellemek 

kolay olduğu için internet kullanıcılarının her hangi bir program diline ya da 

üstün bir teknik ayrıntıları bilmeye gerek duyulmamaktadır (Alikılıç ve Onat, 

2007: 903).  

Kullanımının teknik bilgi gerektirmemesi ve kullanımının kolay 

olmasından dolayı bloglar müĢteriler ve çeĢitli iĢletmeler tarafından etkin bir 

Ģekilde kullanılmaktadır. Blog siteleri aracılığıyla, kullanıcılar, çeĢitli ürün ve 

hizmet hakkında bilgi alabilir, kullanıcı yorumlarına ulaĢabilir ve denediği ürün 

ya da hizmet hakkında yorum yapabilmektedir. ĠĢletmeler ise, potansiyel 

müĢteri gruplarını bu sosyal medya ortamı aracılığıyla tanıyarak, ürün ve 

hizmet tanıtımını kolay ve ucuz bir Ģekilde yapabilir, ürünün fotoğrafını blog 

sitelere yükleyerek satıĢa sunabilir. Tüm bu özelliklerinden dolayı blog siteleri 

en popüler sosyal ağ ortamlarından biridir (Sin vd., 2012: 328). 

Kahraman, blog tutmanın önemli yönünün, kullanıcıların, bloglarında 

sadece yazdıklarını paylaĢmayıp, bloğu ziyaret edip, yorum bırakanlardan fikir 

alabildiğini ifade etmektedir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, ister özel 

konular isterse iĢ olsun kendi potansiyelini fark etme ve geliĢtirme Ģansı 

yakalar, hem de blog tutmayan bireyler bile, blogları takip ederek çok farklı 

konularda fikir sahibi olabilir, blog sahiplerine fikir vererek onlara destek 

olabilir (Kahraman, 2013: 27).  
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Yukarıda bahsedilen niteliklerinin yanı sıra, Blogda en önemli konu 

içeriktir. Bloglar, giriĢlerin tipik olarak düzenli ya da en azından sık olduğu ve 

ters kronolojik sırayla – yeni gönderilenden eski gönderilene göre – 

görüntülendiği geliĢmiĢ bir web sitesi türüdür (Akar, 2010: 45).  Genel olarak 

blog, metin, imaj ve linkleri kiĢisel günlük defteri içinde bir araya 

getirmektedir. Blogger olarak bilinen internet günlükçüsü, haber, kiĢisel görüĢ 

ve görsel malzemelerini blog ortamında aynı anda tüm dünyayla paylaĢma 

imkânı bulmaktadır (Sayımer, 2012: 119).  

ÇeĢitli içeriklerin aynı anda tüm dünya da hızlı bir Ģekilde paylaĢılmasını 

sağlayan Blogların ucuz maliyeti, kullanım ve ulaĢım kolaylığı, özgür eriĢimli 

olmaları ve denetimden uzak olmaları gibi özellikleri ortaya çıkmalarından kısa 

bir süre sonra birçok alana yayılmalarına ön ayak olmuĢtur. KiĢisel hobi 

bloglarından, kurumsal tanıtım bloglarına, eğitim kurumlarından politik 

kampanyalara ve sivil toplum kampanyalarına bloglar çok geniĢ bir yelpazede 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır  (Özüdoğru, 2014: 42). Bu Ģekilde çeĢitli alanlarda 

kullanılan blog ve diğer kitle iletiĢim ortamları arasındaki temel farklılıklar 

Ģunlardır: 

- Kolaylık: Herkes blog yayımlayabilir. Bu yayını düĢük bir maliyetle ve 

sıkça yapabilirsiniz. Yayımladığınız her Ģey anında dünya çapında 

izlenir. 

- EriĢilebilirlik: Ġnsanlar blogları arama motorları aracılılığıyla,  konu 

baĢlıklarını anahtar kelime olarak kullanarak bulabilirler.  

- Ġki Yönlü ĠletiĢim Sağlayıcı: Blogosfer geniĢ çaplı bir konuĢmadır 

aslında. Ġlginç konular üzerindeki sohbetler, birbirleriyle köprü kuran 

siteler arasında cereyan eder. Bloglar aracılığıyla, ortak ilgi alanları 

olan kiĢiler birbirleriyle coğrafi sınırlarla kısıtlanmadan dostluklar 

kurarlar. 

- Yaygınlık:  Bilgi, bloglar aracılığıyla genellikle, habercilik 

hizmetleriyle dağıtımdan daha hızlı olarak, virüs gibi yayılır. 
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- ĠliĢkilendirebilirlik: Her blog diğer bütün bloglarla bağlantı 

kurabildiği için, her blogcu‟nun milyonlarca diğer blogcu‟ya eriĢimi 

vardır. 

Bu öğeler bir araya geldiğinde Ģimdiye kadar geliĢtirilmiĢ en güçlü iki 

yönlü internet iletiĢim aracının üstün yönlerini oluĢturur (Aydede,  2006: 35-

36).  

       Blogların diğer kitle iletiĢim araçlarından farkını belirttikten sonra, 

blog çeĢitlerine değinmekte fayda vardır.  Akar blog türlerini kiĢisel bloglar, 

topluluk blogları, gazete blogları, proje yönetiminde bloglar, kütüphane 

blogları ve iĢletme blogları olarak altı baĢlıkta toplamıĢtır. Bu blogları kısaca 

açıklayacak olursak;   Bunlar (Akar, 2006: 43): 

1.KiĢisel bloglar: KiĢisel zevk, yaratıcı deneyim ve kiĢisel günlüğe 

benzer Ģekilde dijital hafıza ve arĢiv oluĢturmak içindir. 

2.Topluluk blogları: Bloglar, herhangi birinin bir link ile katkıda 

bulunabileceği ya da yorum gönderebileceği Ģekilde topluluklar tarafından 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu topluluklardan bazılarının gerçek bir grupla 

iliĢkisi yoktur. Ġnsanlar arasındaki sınırları kaldırmak için tek kiĢiden ziyade 

bloğu geniĢletmek için ve üyeleri arasında tartıĢmayı teĢvik etmek için ortaya 

çıkmıĢtır. 

3.Gazete blogları: Pek çok gazete, Ģu anda en iyi online haberleri, 

makaleleri ve analizleri bir günlük Ģeklindeki formda kendi bloglarında 

yürütmektedir. Örneğin, Minneapolis Star, Tribune ve London Guardian gibi. 

Bu haber blog sitelerinin çoğu, gönderilen makaleler hakkında okuyucu 

yorumlarını teĢvik etmek için katılım kuralları tanımlamıĢtır. 

4.Proje yönetiminde bloglar: Bir proje yönetim aracı olarak, tüm 

üyelerinin projenin geliĢimi hakkında bilgilendirilmelerini, fikirlerin 

tartıĢılmasını ve geliĢtirilmesini, ilgili linklerin ve dokümantasyonların 
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paylaĢımını, projenin süreci ve içeriğiyle ilgili Ģeylere harici ve bilgilendirici 

bir pencere açar. 

5.Kütüphane blogları: Bekli de en etkili bilgi yöneticisi 

kütüphanecilerdir. Eğer bir kütüphane kataloğu kütüphanede bulunan her türlü 

bilgiyi ziyaret edenlere yardımcı olamıyorsa kütüphaneci yardımcı olabilir. 

Bloglar okumak için yeni ve ilginç bir kitap ve gazete arayan araĢtırmacılar 

için güçlü bir kaynaktır. Bu yüzden, bir kütüphanecinin eline bir blog verilirse 

güçlü bir online bilgi yöneticisine sahip olabilirsiniz. 

6.ĠĢletme blogları(Kurumsal bloglar):Kurumsal bir blog ağ oluĢturmak 

ve satıĢları etkilemek için bir platformdur. Kurumsal bloglar, satıĢa yardımcı 

olmayı sağlayan, bunun için bir topluluk oluĢturmayı kolaylaĢtıran ve yaratan, 

Ģirket veya ürünle ilgili olarak söylenti oluĢturmaya imkân tanıyan, karĢılıklı 

konuĢma formatında web sitelerinin aktif bir türüdür (Akar, 2006: 43). 

ÇeĢitli özellikleriyle kullanıcılara iletiĢim kurma imkânı sağlayan blog 

siteleri aracılığıyla bireyler ilgilendikleri farklı konularda bilgi sahibi olabilir, 

her hangi bir ürün ya da hizmet hakkında bilgi edinmenin yanı sıra, yorum 

yapabilir, Ģirketlerle iletiĢime geçebilir. Bireylere paylaĢma özgürlüğü tanıyan 

blogların kullanımı son zamanlarda Ģirketler tarafından da yaygın hale 

gelmiĢtir. Çünkü Ģirketler, blog siteleri aracılığıyla potansiyel hedef gruplarının 

özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını belirleyebilir, potansiyel müĢterilerle iletiĢime 

geçmenin yanı sıra, ürün ve hizmetlerinin güncel haberlerini onlarla 

paylaĢabilir.  

Özetlemek gerekirse, blog siteleri esasında bireylerin paylaĢım ihtiyacını 

karĢılıyor denebilir. Çünkü bu sosyal ağ ortamı aracılığıyla bizler, duygu ve 

düĢüncelerimizi, proje ve fikirlerimizi, gezdiğimiz yerleri, yediğimiz yemeği, 

dinlediğimiz müziği, izlediğimiz filmi aklımıza gelebilecek her Ģeyi istediğimiz 

an tüm dünyayla paylaĢabilmekteyiz.  
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1.3.2.4.5.Linkedln 

LinkedIn, iĢ dünyasındaki kiĢilerin, diğer kiĢilerle iletiĢim kurmasını ve 

bilgi alıĢveriĢi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaĢım platformudur. 

LinkedIn „in temelleri 2002 yılında kurucu ortak Reid Hoffman'ın oturma 

odasında atıldı ve site 5 Mayıs 2003 tarihinde resmi olarak açıldı. ġirketin 

CEO'su Jeff Weiner'dır ve yönetim ekibi, Yaho!, Google, Microsoft, TiVo, 

PayPal ve Electronic Arts gibi Ģirketlerde yöneticilik görevini üstlenmiĢ, 

deneyimli kiĢilerden oluĢmaktadır. 

Genellikle çalıĢanlar arasında iletiĢimi sağlamayı amaçlayan sosyal ağ 

sitesinin amacı, profesyonellerin birbirleriyle iletiĢim kurmalarını sağlayarak 

daha verimli ve baĢarılı olmalarına yardımcı olmaktır. Kullanıcılar, LinkedIn‟ e 

katıldığında, meĢgul olduğu iĢte mükemmelleĢmelerini sağlayacak olan kiĢiler, 

iĢ ilanları, haberler, güncellemeler ve iç görülere eriĢebilmektedir. Kurulduğu 

tarihten günümüze kadar kullanıcı sayısı her geçen gün artan Linkedln‟ın 

dünya çapında 200 ülke ve bölgede 300 milyon üyesi bulunmaktadır (Linkedln, 

2015).   

Kısa sürede kullanıcı sayısı milyonlara ulaĢan Linkedln‟ın diğer sosyal 

ağ siteleri gibi kolay bir Ģekilde kullanılması ve ücretsiz olması onu kısa sürede 

popüler hale gelmesini sağlamıĢtır (Butor ve Taylor, 2009: 4).  

Profesyonel çalıĢanlara yönelik bir sosyal ağ sitesi olan Linkedln‟ın esas 

iĢlevi iĢ arayan ve iĢveren kiĢileri bir araya getirmektir. Linkedln, ücretsiz 

olmasının yanı sıra, ücret ödeyerek Premium güncellemesiyle iĢverenlerin, iĢ 

ilanı vermesine, kriterlere uygun adaylarla iletiĢime geçmesine, firmaların 

sosyal ortamda reklamlarının yayınlanmasına, reklam için ulaĢılmak istenen 

hedef gruba seslenmede firmalara yardımcı olmaktadır. Premium 

özelliklerinden faydalanmak deneme için ilk ay ücretsizdir. Daha sonra, aylık 

EUR 44,99 ödeyerek Linkedln‟ın bu özelliğinden faydalanılabilir ve 

istenildiğinde iptal edilebilir.  
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Linkedln, iĢverenlere olduğu gibi iĢ arayan bireyler içinde bir takım 

avantajlar sunmaktadır. Bu sosyal ağ sitesi, kullanıcılarına üye olmalarıyla 

birlikte, kullanıcıların profil oluĢturmasına, profil sayfasında elde ettiği 

baĢarıları, sahip olduğu belgeleri, ilgi alanları ve alınan ödülleri belirtebileceği 

Ģekilde cv oluĢturmasına, ilgilendikleri sektör hakkında detaylı bilgiye ulaĢma 

imkanı sağlamanın yanı sıra, ilgilenilen sektördeki profesyonellerle bağlantı 

kurma ve Ģirketleri takip etme imkanı sunmaktadır. 

1.3.2.4.6. Instagram 

ĠletiĢim teknolojilerinin geliĢmesiyle birlikte kuĢkusuz sosyal medya 

ortam ve araçlarında da yenilikler söz konusu olmaktadır. Sosyal medyadaki 

yeniliklerden biri de instagramdır. Günümüzde en çok kullanılan fotoğraf 

paylaĢım sitesi olan Instagram ilk olarak 2010 yılında kurulmuĢ, 2012 yılında 

ise, Facebook tarafından satın alınmıĢtır. GeliĢtirildiği ilk günlerde sadece 

iPhone‟da kullanılmaya imkan sağlayan Instagram, daha sonra  Android'ler 

için kullanıma elveriĢli hale getirilmiĢtir.  

Instagram üzerinden, kullanıcılar, fotoğraf/video paylaĢabilir, takip 

edilen arkadaĢlarının paylaĢtığı fotoğrafları/videoları beğenebilir ve bu 

paylaĢımlara yorum yapabilir.  Ayrıca, bu sosyal medya sitesinde kullanıcılar, 

facebook, twitter gibi diğer sosyal medya ortamları üzerinden de fotoğraf 

paylaĢabilmektedir. Instagram‟ın diğer sosyal paylaĢım sitelerinden farkı ise, 

fotoğraf uygulamaları üzerinde bulunan filtreler sayesinde fotoğraflar 

eskitilmiĢ görünüm kazanabilmektedir ( Newman, 2013; Instagram, 2015). 

1.3.2.4.7. Foursquare 

2009 yılında Dennis Crowley tarafından kurulan Foursquare, 

kullanıcıların bulunduğu mekânı arkadaĢlarıyla paylaĢarak check-in yapmasına 

imkân tanıyan bir sosyal ağ sitesidir. Foursquare, akıllı telefon olarak 

adlandırılan mobil cihazlara uyumlu bir sosyal medya ortamıdır. Bu sosyal ağ 

sitesinin diğer sitelerden farkı, kullanıcıların check-in yaptıkça mayor (baĢkan) 

ya da badge (rozet/niĢan) kavramlarından birine sahip olmasıdır. Bu kavramlar 
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Ģu Ģekilde açıklanabilir: Mayor yani, baĢkan olabilmek için bir yerde son 60 

gün içerisinde bir mekânda en fazla check-in‟i sizin yapmanız gerekmektedir. 

Rozet ve niĢan kavramları ise, yapılan check-in sayısına göre değiĢmektedir. 

2009 yılında kurulmasıyla zamanla kullanımı giderek artan Foursquare, 

tüm dünya da toplamda 6 milyardan fazla ve her gün milyonlarca yeni check-in 

yapan 55 milyonu aĢkın insan tarafından kullanılmaktadır. Kullanıcılar 

tarafından tercih edilen bir sosyal medya sitesi olan Foursquare, 2014 yılında 

check-in yapma özelliğini Swarm adlı sosyal ağ sitesine taĢıdı ve zamanla 

sadece mekân aramaya yönelik bir site haline geldi (Foursquare, 2015). 

1.3.2.4.8. Swarm 

Swarm, 2014 yılında Foursquare ekibi tarafından geliĢtirilip, kullanıcıya 

sunulan bir sosyal ağ sitesidir. Swarm, kullanıcılarına check-in yaparak 

yakınlardaki arkadaĢlarını bulmaya, onlarla iletiĢim kurma imkânı sunmaktadır. 

Swarm‟ın diğer sosyal ağ sitelerinden farkı, kullanıcılar check-in yapmasa bile 

bulunulan yer bu uygulamada semt olarak belirtilmekte ve pasif lokasyon 

sinyalleri kullanılarak arkadaĢlarınızın sizin bulunduğunuz yere olan 

mesafesini belirtmesi ve mesafelere göre sıralama yapmasıdır.  

Swarm‟ın sahip olduğu “yakınlardaki planlar” özelliği ile kullanıcılar 

etkinlik oluĢturabilir ve arkadaĢları belirtilen plana ilgileniyorum butonunu 

tıklayarak ilgilendiğini, katılacağını belirtebilir ya da bu plana yorum yapabilir 

(Swarm, 2015). 

1.3.2.4.9. Google + 

Google tarafından 2011 yılında kurulmuĢ bir sosyal ağ sitesidir. Google 

plus kullanıma açıldığı ilk aylarda davetiye sistemiyle üye olmaya olanak 

tanımıĢtır ancak daha sonra 18 yaĢ üzeri herkesin üye olabileceği bir sosyal 

platforma dönüĢmüĢtür.  Google Plus‟ın özelliklerine kısaca değinecek olursak, 

profil seçeneğinden ad, soyad, meslek, yaĢadığınız Ģehir gibi bilgilerinizi 

arkadaĢlarınızla paylaĢabilirsiniz. Çevreler seçeneğinden ise, kimlerin 

paylaĢımlarını görmek istediğinizi, kimlerle paylaĢımda bulunmak istediğinizi 
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ve paylaĢtıklarınızın görünümünü isterseniz herkese açık ya da gizli duruma 

getirebilirsiniz. Gruplar seçeneği, kullanıcılara kendileriyle ortak konularla 

ilgilenen arkadaĢlarını bulmaya yardımcı olur ve ilgi alanlarıyla bağlantılı özel 

gruplar kurulmasını sağlar. 

 Google Plus, Facebook ve Twitter da olduğu gibi arkadaĢlarınızı 

eklemenize, fotoğraf ve video paylaĢımına yönelik bir uygulamadır. Diğer 

sosyal medya siteleriyle benzer özellikleri taĢıyan Google Plus‟ı farklı kılan en 

önemli özelliği,  Gmail, You Tube, Google Maps ve Crome gibi 

uygulamalarına bu sosyal ağ sitesi üzerinden eriĢebilmenizdir. Ayrıca, bu çok 

yönlü sosyal ağ sitesi hangouts seçeneğiyle arkadaĢlarınızla video, fotoğraf 

paylaĢımına ve çoklu sohbete imkân sağlamaktadır (Google Plus, 2015).  
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2.BÖLÜM: KULLANIMLAR DOYUMLAR VE SOSYAL MEDYA 

 

2.1. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI 

Psikolog Elihu Katz, yeni bir tartıĢma baĢlatarak medyanın insanlar 

üzerinde ne etki bıraktığının değil, insanların medya ile ne yaptıklarının önemli 

olduğunu belirtmiĢtir. Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı Katz‟ın 

çalıĢmalarına ve araĢtırmalarına dayanmaktadır (Yaylagül, 2010: 70).  

Bireylerin ihtiyaçlarını çeĢitli yollarla gidermek için kitle iletiĢim araçlarını 

kullandıkları görüĢü, “kullanımlar ve doyumlar” yaklaĢımı olarak 

tanımlanmaktadır (Berelson, 1949‟dan akt. Çebi, 2003: 150). Bu yaklaĢıma 

göre izleyiciler kitle iletiĢim araçlarının pasif alıcıları ya da kurbanları 

değildirler. Bu yeni yaklaĢımı ortaya koyanların iddialarına göre insanlar, 

medyayı belli bazı gereksinimlerini karĢılamak üzere aktif olarak kullanırlar 

(Lull, 2001: 127). Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı izleyicilerin 

gereksinimlerine göre kitle iletiĢim araçlarını ve içeriklerini seçtiklerini ve 

kendi etkilerini kendileri aradığı görüĢünü yani aktif izleyici tezini ortaya 

koymuĢtur. Buna göre bireyler basit bir Ģekilde davranmak yerine, çevrelerine 

etki yapan ajanlar olarak kabul edilir (Erdoğan ve Alemdar, 2010: 155). 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımıyla birlikte, bir perspektif değiĢikliği söz 

konusudur. Artık pasif bir hedef yerini aktif bir hedefe bırakmaktadır. Yani, bu 

yaklaĢım kitle iletiĢim araçlarının alıcı durumunda olan hedef ile ne yaptığı 

sorusuna değil, tam aksine, hedefin yani insanların kitle iletiĢim araçları ile ne 

yaptığı (kitle iletiĢim araçlarını hangi amaçla kullandığı) sorusunu sormaktadır 

(Gökçe, 1993: 108). 

Tekinalp ve Uzun, kullanımlar ve doyumlar kuramını Gerbner‟in 

ekinleme kuramının alternatifi olarak değerlendirmiĢ ve insanların kitle iletiĢim 

araçlarından belirli gereksinimleri karĢılamak ve doyuma ulaĢmak amacıyla 

faydalandığını belirtmiĢtir. Ġnsanlar bu araçlar ve araçların ürünleri arasında 

gereksinimleri karĢılamak için seçim yaparlar. Bu amaçlı etkinlikler sonucu 

gereksinimler giderilir, gerginlikler azaltılır (Tekinalp ve Uzun, 2009: 116). 
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Erdoğan (1978), iletiĢim araçlarının kullanım nedenlerini ve bireylere 

sağladığı doyumları Ģu konular içinde ele alır: Günlük yaĢamın baskılarından 

kurtulmak; dünya da ne olup bittiği hakkında bilgi edinmek; zaman 

öldürmek/vakit geçirmek; öteki kiĢilerle konuĢacak Ģeyler elde etmek; 

dinlenmek; içinde yaĢadığımız zamandan geri kalmamak (Erdoğan ve Alemdar, 

1990: 111). 

Erdoğan‟ın belirttiği gibi kitle iletiĢim araçlarından elde edilen doyumlar 

dikkate alındığında, bu yaklaĢım çerçevesinde bireylerin faklı ihtiyaç ve 

beklentilerinin olduğu ve bu beklentiler doğrultusunda bireylerin doyuma 

ulaĢmak için farklı iletiĢim araçlarına yönelebileceği söylenebilir. Örneğin belli 

bir televizyon programını izlemek izleyicinin eğlenme ihtiyacını doyuma 

ulaĢtırırken, bilgiye ihtiyacı olduğunu düĢünen birey ise kitap ya da makale 

okuyarak bilgi ihtiyacını doyuma ulaĢtırabilir (Yaylagül, 2010: 71). Bu noktada 

kitle iletiĢim araçları artık emirlere uyulması gereken otoriter bir tanrı değil, 

izleyicilere açılan bir ortam olmuĢtur. Doyumlar üzerine araĢtırma, seçebilirlik 

kavramından yola çıkar. Ancak seçebilirlik artık yalnızca ön görüĢlerde ve 

alıĢkanlıklarda temellenmiĢ bir savunmacı çalıĢmaya bağlı değildir. 

Gereksinimleri ve istekleri göz önüne alan, geleceğe yönelik bir seçiciliğe 

dönüĢür (Maigret, 2004:105-106). 

Bireyler bazı ihtiyaçlarını doyuma ulaĢtırmak amacıyla kitle iletiĢim 

araçlarından yararlanır ve tatmin edilmesi gereken ihtiyaçlar kiĢiye göre 

değiĢebilir.  Erdoğan ve Alemdar (1990:111)‟a göre bireyler kitle iletiĢim 

araçlarına Ģu gereksinimleri açısından yönelmektedir: 

- ġahsiyetin güçlendirilmesi, 

- Prestij ve güven kazanma, 

- Eğlence, 

- Bilgi, fikir sahibi olma 

Koçak (2012:103)‟de bunlara oyalanma, kiĢisel iliĢkiler ve gözetim gibi 

gereksinimleri eklemiĢtir. 
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Herhangi bir birey, Ģahsiyetini güçlendirmeyi, prestij ve güven 

kazanmayı hem haber bültenlerine, hem de yarıĢma programlarına yönelmekle 

karĢılayabilir. Haber bültenlerinden diğer kiĢilerle konuĢmada kullanabileceği 

aktif bilgileri sağlarken, yarıĢma programlarını seyrederek, orda sorulan 

soruları bilip bilmediğini kontrol eder. Bu Ģekilde hem Ģahsiyetin güçlendirir 

hem de prestij ve güven kazanır (Gökçe, 1993:108-112). 

Katz ise, bireylerin medya aracılığıyla giderdiği ihtiyaçları beĢ grupta 

toplamaktadır: 

- BiliĢsel Ġhtiyaçlar: Bilgi, kanaat ve anlayıĢı güçlendirme ile ilgili 

ihtiyaçlar, 

- DuyuĢsal Ġhtiyaçlar: Estetik, zevk veren duygusal deneyimleri 

güçlendirme ile ilgili ihtiyaçlar 

- BiliĢsel-Duygusal Ġhtiyaçlar: Güvenilirliği, kendine güveni, istikrarı ve 

mevcut durumu güçlendirmeyle ilgili ihtiyaçlar bu sınıftadır. Bu 

ihtiyaçlar biliĢsel ve duyuĢsal unsurların bir araya gelmesiyle oluĢur ve 

bütünleĢtirici olarak nitelenebilir. 

- BütünleĢtirici Ġhtiyaçlar: Aileyle, arkadaĢlarla ve dünya ile bağlantıyı 

güçlendirme ile ilgili ihtiyaçlar bütünleĢtirici ihtiyaçlar olarak 

nitelenmektedir. Bu ihtiyaçlar ayrıca bütünleĢtirici bir iĢlevin yerine 

getirilmesini sağlayabilir. 

- KaçıĢ Ġhtiyacı: Gündelik hayatın sıkıntılarından kaçıĢla ya da 

gerilimden kurtulma isteği ile ilgili ihtiyaçlardır. Bu kaçıĢ doğrudan 

bireyin kendisinden uzaklaĢma Ģeklinde olabileceği gibi sosyal 

rollerinden uzaklaĢma biçiminde de olabilir (Gülnar ve Balcı 2011‟den 

akt. Canöz, 2011:115-116).  

Kılıç, kullanımlar ve doyumlar modelinde kitle iletiĢim araçlarının 

bireylerin özel gereksinimlerine yönelik hizmet ettiğini ve belirli düzeyde 

tatminler sağladığı için kullanıldığını ifade etmektedir. (Kılıç, 2000: 182). 
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Blumler ve Katz, medyanın doyuma ulaĢtırdığı gereksinimlerin 

toplumsal kökenlerinin bulunduğunu vurgulamaktadır. AraĢtırmacılara göre 

kullanımlar ve doyumlar çalıĢmalarının temelleri Ģunlardır: 

1. Ġzleyici etkindir. Medyanın yayınladıklarına karĢı edilgen değildir. Bu 

içerikleri seçerek alır. 

2. Ġzleyici kendi gereksinimlerine en iyi doyumu sağlayacak medyayı ve 

programı özgürce seçer. Medya yapımcısı programın kullanım biçimlerinin 

farkında olmayabilir ve farklı izleyiciler aynı programı farklı gereksinimleri 

gidermek amacıyla kullanabilirler (Fiske 2003‟ ten akt. Akçay, 2011: 140). 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımının temel noktası izleyiciyi aktif 

kabul etmesi ve bireylerin kendi ihtiyaçlarını doyuma ulaĢtırmak amacıyla 

gazete, televizyon ve radyo gibi medya araçlarını kullanmasına dayanır. 

Kullanımlar ve doyumlar, izleyiciyi merkeze alan yaklaĢımların baĢında 

gelmektedir. Ġzleyici, merkeze alan yaklaĢımların temel iddiası; izleyicinin 

kitle iletiĢim gönderilerine karĢı seçici olduğu, ileti ve kanalları seçerken de 

bireysel durumundan hareketle beğenisinin, düĢüncelerinin ve 

gereksinimlerinin uygunluğuna göre tercihte bulunduğudur (McQuail ve 

Windahl 1997‟den akt. Ayhan ve Balcı, 2009: 15).  

Bu model, gereksinimlerin doyumu, iletiĢim araçlarının kullanım 

örüntülerini, iletiĢim araçlarından beklentilerin neler olduğunu ve beklentileri 

üreten gereksinimleri, toplumsal ve psikolojik kökenleriyle çözümlemeyi 

amaçlamaktadır (Mutlu,1994‟ten akt. Yengin, 2007: 4).  

Ellialtı (2011), kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı çerçevesinde yaptığı 

çalıĢmada, insanların televizyonu niçin izledikleri sorusunu, bu etkinliği pasif 

değil tersine insanların aktif olarak katıldığı bir süreç olarak tanımlayarak 

cevaplamaktadır. Bu süreçte izleyici, bireysel ihtiyaçlarını karĢılamak için 

medya mesajlarını rasyonel olarak seçmektedir. Seçim aĢamasında izleyicinin 

sosyal ve kültürel değerleri ön plana çıkmaktadır. Sonuçta izleyici seçtiği 
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mesajları fayda amaçlı olarak tüketmekte ve bu esnada çevresini de 

etkilemektedir (Elllialtı, 2011: 35). 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımında medya içerikleri, bireylerin 

psikolojik tatmin aracı olarak iĢlev görmekte, onları eğlendirmekte ve medya 

kullanımı, boĢ zaman aktivitelerinin baĢında gelmektedir. Çünkü medya 

içerikleri hem grup olarak hem de bireysel olarak tüketilebilmekte ve her iki 

durumda da tatmin sağlamaktadır (Çakır, 2005: 127). 

Berger‟e göre bireyler, eğlenmek, kimlik kazanmak, merakını gidermek, 

oyalanma, tarihi öğrenmek ve tanımak amacıyla kitle iletiĢim araçlarına yönelir 

(Toruk, 2008: 478). Fiske ve Mutlu‟ dan akt. Okur ve diğerlerine göre, kitle 

iletiĢim araçlarından elde edilen doyumlar araĢtırmacılar tarafından farklı 

kategoriler içinde değerlendirilmektedir. Ancak; yine de bu kategoriler 

arasında bir benzeĢme bulunmaktadır. Farklı araĢtırma ve araĢtırmacılar 

kategorileri benzer biçimde ifade ederken, McQuail‟in sınıflandırması oldukça 

açıklayıcı ve yaygın kabul görmektedir. Buna göre, 4 ana kategori 

belirlenmiĢtir (Okur ve diğerleri,http://www.mobilogrenme.net/?page_id=66). 

Bu kategoriler Ģu Ģekilde açıklanabilir: 

- Oyalanma, kaçıĢ; günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaĢma, eğlenme, 

- KiĢisel iliĢkiler yani; televizyon dolayımıyla baĢkalarıyla iliĢki kurmak, 

yalnızlık duygusunun hafiflemesi. 

- KiĢisel kimlik; Program içeriğiyle izleyicinin kendi yasamı arasında 

bağ kurması, olası sorunlarla ilgili bilgi edinme ve var olan değerlerin 

pekiĢtirilmesi. 

- Gözetim altına alma, dünya olaylarından haberdar olma, bilgilenme 

(Mutlu, 1999: 81-85). 

AraĢtırmacılar, bireylerin çeĢitli ihtiyaçlarını doyuma ulaĢtırdıkları 

düĢüncesinden hareketle kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde kitle 

iletiĢim araçlarının kullanımını incelemektedir. Ancak, bazı araĢtırmacılar, 

kullanımlar ve doyumlar kuramının bireylerin ihtiyaçlarını doyuma ulaĢtırma 

http://www.mobilogrenme.net/?page_id=66
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noktasında bir takım eksiklikleri olduğunu belirtmiĢ ve bazı eleĢtiriler 

yöneltmiĢtir. Bu eleĢtirilere örnek olarak Cangöz ve Koçer‟in çalıĢmalarında ki 

ifadeler verilebilir:  

Cangöz‟e göre bu kuram,  medya içeriklerinin her zaman insanların 

ihtiyaçlarını karĢılayacak kapasiteye sahip olmadığından ve yayıncılık 

politikalarının ve dolayısıyla da medya içeriklerinin medya sahiplerinin 

istekleri ve ekonomik çıkarları doğrultusunda üretilmesinden ötürü 

eleĢtirilmektedir (Cangöz, 2012: 57). Koçer ise kullanımlar ve doyumlar 

yaklaĢımının özünde tutucu olduğunu ve „kötü‟ içerik üretmeye hizmet 

edebildiğini vurgulamakta ve bu yönünü eleĢtirmektedir. Çünkü izleyici 

kitlenin, niteliksiz olsa bile, her istediği programı üretmek, her zaman iyi 

olarak sonuçlanmayabilir. Örneğin, bu yaklaĢıma göre, bir yapımcının, izleyici 

kitlesi var bahanesiyle, kan ve vahĢet içeren, toplumun genel ahlak yapısını 

derinden etkileyen bir program üretmesi mümkün olmaktadır (Koçer, 2013: 

213). 

2.2. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI GELĠġĠMĠ 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı çalıĢmaları 1940‟lar, 1950 ve 60 

arası dönem, 1970‟ler, 1980 ve1990 arası dönem ve 2000‟lerden günümüze 

değin gelen süreçte beĢ farklı bölümde değerlendirilmektedir (Birsen, 2005: 

27).  Kullanımlar ve doyumlar kuramının tarihsel perspektifte ele aldığımızda 

bu yaklaĢımı ele alan çalıĢmaların 1940‟lı yıllarda itibaren baĢladığı 

söylenebilir. Özellikle Lazarsfeld‟in1940‟lardan sonra yaptığı çalıĢmalar, 

bireylerin medyanın pasif tüketicisi olduğu yönündeki görüĢlerin yeniden 

değerlendirilmesine neden olmuĢtur. Buna bağlı olarak bireylerin medyayı 

neden ve nasıl kullandıkları konusunda araĢtırmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır ve 

bu çalıĢmalar araĢtırmacılar tarafından kullanımlar ve doyumlar kuramının 

geliĢmesine yardımcı olmuĢtur (IĢık, 2002: 56). 

Genel olarak kullanımlar ve doyumlar kuramının tarihçesini 

incelediğimizde, bu yaklaĢımı klasik dönem ve modern dönem olmak üzere iki 

dönemde ele almak mümkündür. Klasik dönem, 1940‟larda Uygulamalı 
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Toplumsal AraĢtırmalar Bürosu tarafından New York‟ta yapılan çalıĢmaları 

içerir. Klasik dönem içerisinde Herzog, Suchman ve Berelson‟un çalıĢmaları 

ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda; 

- Jensen ve Rosengren, 1942-1944 yıllarında Paul F. Lazarsfeld ve 

HertaHerzog radyo dinleyicilerinin hangi ihtiyaçlarını doyurmak için 

hangi programları tercih ettiklerinin araĢtırıldığını belirtmiĢtir 

(Küçükkurt ve diğerleri, 2009: 38). 

- Suchman 1942 yılında radyoda klasik müzik dinleme motivasyonları 

üzerine araĢtırmalar yapmıĢtır (McQuail ve Windahl‟den akt. Balcı ve 

Ayhan, 2007: 174). 

- Berelson ise, 1945 yılındaki gazete grevi esnasında gazete okuyamayan 

bireylerin en çok neyi özledikleri konusunda araĢtırmalar yapmıĢtır  

(IĢık, 2002: 57). 

1950‟lerde Boston‟un Doğu kesitindeki Ġtalyan nüfus üzerinde yapılan 

etnografik bir çalıĢmada ise, ailelerin, televizyon programlarının, insanların 

cinsiyet rollerini belirlemedeki ve pekiĢtirmedeki, gündelik yaĢamlarına iliĢkin 

sorunlarını çözmedeki ve kastik toplumsal kurumlarını tanımlamadaki katkısını 

nasıl tartıĢtıkları belgelenir (Gans,1962‟den akt. Lull, 2001: 129). Kullanımlar 

ve doyumlar kuramı 1950-1960 yıllarından canlılık kazanmıĢtır. Bu noktada 

Katz 1959‟da iletiĢim araçlarının halkla ne yaptığından çok, halkın bu araçlarla 

ne yaptığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyordu. Daha sonra, 1963 

yılında Klapper kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımının geliĢtirilmesini Ģu 

Ģekilde ifade etti: ĠletiĢim araĢtırmasının “kitle iletiĢimi halkla ne yapar?” 

sorusuna yöneldiğini övünerek söylerdik, Ģimdi kullanımlar ve doyumlar 

modeli daha anlamlı bir soru soruyor:” Halk kitle iletiĢimi ile ne yapıyor?” 

(Erdoğan ve Alemdar, 2010: 154). KuĢkusuz araĢtırmacılar tarafından çeĢitli 

soruların sorulması ve araĢtırılması modelin geliĢimini sağlamıĢtır.  

 Kullanımlar ve doyumlar araĢtırmalarında, modern dönemin ortaya 

çıkıĢıyla birlikte önemli bir adım, etki araĢtırmalarından kaçıĢtır.  
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Ġzleyiciler, 1960‟lar boyunca ve 1970‟lerin baĢında kitle iletiĢim 

araçlarına yönelik kendi seçimleri ve tepkileriyle, kitle iletiĢim araçlarının 

etkisini düĢünmeden anlamak isteyen ve açıklama talep eden bir kitle olarak 

kendi kategorisinde incelenmeye baĢlanmıĢtır (McQuail ve Windahl, 2010: 

166-167). Modern dönemde;  her bireyin farklı ihtiyaç ve beklentilerinin 

olduğu, ihtiyaç ve beklentilerini tatmin etmek isteyen bireylerin farklı 

Ģekillerde kitle iletiĢim araçlarına yöneldiği kabul edilmiĢtir. Bu dönemde, 

Lundberg ve Hulten‟in 1968‟de ki çalıĢmasında belirttiği gibi, iletiĢim 

sürecinin olup olmayacağına öncelikle izleyicinin karar verdiğini ortaya koyan 

çalıĢmalar yapılmıĢtır (Erdoğan ve Alemdar, 1990: 110). 

Modern dönem olarak ele alınan 1970‟ler bu yaklaĢımın canlılık 

kazandığı ve doruğa ulaĢtığı ve 1980‟ler duraklayıp gerilemeye baĢlaması 

dönemleri olarak nitelenebilir (Erdoğan ve Alemdar, 1990: 113). 1970 ve 

1980‟li yıllar boyunca ampirik ve kültürel araĢtırmalar giderek medya 

izleyicisine odaklanmıĢtır. Amacı insanların günlük hayatlarında medyayla ne 

yaptıklarını anlamak olan ampirik araĢtırmalar, insanların etki teorilerinin ima 

ettiği kadar pasif olmadığını tespit etmiĢtir. Aynı zamanda kültürel araĢtırmalar 

da kendi açılarından izleyici üzerine odaklanmıĢ ve izleyicileri manipule etmek 

için elitlerin ellerindeki gücün Frankfurt Okulu teorisyenlerinin zannettiği 

kadar büyük olmadığını keĢfetmiĢtir. 1990‟ların baĢından itibaren ise, 

kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımına yeniden artan bir ilgiden söz etmek 

mümkündür (Baran ve Davis,2008‟den akt. Çakır ve Bozkurt, 2014:64). 

1990‟lı yıllar, Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı açısından baĢlangıçta 

televizyon ve televizyon içerikleriyle (haber, reklâm vb.) grup, birey üzerine 

odaklanmıĢ çalıĢmalar üzerine kurgulandığı görülür. Özellikle psikolojik 

unsurlar ve televizyon izleyici arasında kurulan iliĢkiler sonucunda izleyici 

araĢtırmalarında doyum olgusunun öne çıktığı ifade edilebilir. Buna Conway 

ve Rubin‟in (1991) televizyon izleyici motivasyonlarının psikolojik tercihleri 

ve O‟Donohoe‟in (1994) reklâm ve kullanımlar doyumlar araĢtırmaları örnek 

olarak okunabilir. Ayrıca bu yıllarda bilgisayar ve buna bağlı unsurların 
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bireylerin kullanım ve doyumları ile ilgili araĢtırmalar alanda yer almaya 

baĢlamıĢ ve bilim insanların araĢtırma alanı bu noktaya doğru yönelmiĢtir. 

Çünkü bilgisayar içerikleri ve kullanım alanları artmaya ve toplumları 

etkilemeye baĢlamıĢtır (Ayhan ve ÇavuĢ, 2014: 40). 

2000‟li yıllara gelindiğinde ise, araĢtırmacılar kullanımlar ve doyumlar 

yaklaĢımı çalıĢmalarını daha çok geliĢtirerek televizyon, gazete ve radyonun 

kullanım ve doyumlarının araĢtırılmasının yanı sıra internet ve sosyal 

medyanın bireylere sağladığı doyumlar üzerine araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmalara örnek olarak, Balcı ve Ayhan‟ın (2009) araĢtırmasında üniversite 

öğrencilerinin internet kullanımında elde edilen motivasyonları araĢtıran 

çalıĢması, Biçer ‟in (2014) akademisyenlerin sosyal ağlarda bulunma 

motivasyonlarını inceleyen çalıĢması örnek olarak verilebilir. 

Tarihsel perspektifte ele aldığımız kullanımlar ve doyumlar modelinin 

geliĢmesine birçok çalıĢmanın ve araĢtırmacının katkı sağladığı söylenebilir. 

1940‟larda ortaya çıkan modele karĢı 1950‟lerde araĢtırmacıların ilgisi azalmıĢ 

fakat, 1960‟larda tekrar gündeme gelmiĢtir. Günümüzde ise, önemi giderek 

artan bir konu olarak bu yaklaĢım, çalıĢılmaya devam etmektedir. 

 

2.3. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMININ TEMEL 

KAVRAMLARI 

Hem kullanımlar ve doyumlar kuramını hem de bu alanda yapılmıĢ olan 

çalıĢmaları daha anlaĢılır hale getirmek ve yönelimleri görebilmek için 

kuramın temel kavramlarını açmak yerinde olacaktır. Kullanımlar ve doyumlar 

kuramı dört ana kavramdan oluĢur. Bunlar: 

- Aktif Ġzler kitle Kavramı 

- Aranan Doyum Kavramı 

- Gereksinimler ve Güdüler Kavramı 

- Elde Edilen Doyum Kavramı‟ dır (Birsen, 2005: 31). 
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2.3.1. Aktif Ġzler Kitle Kavramı 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı izleyicilerin gereksinimlerine göre 

iletiĢim araçlarını ve içeriklerini seçtiklerini ve kendi etkilerini kendileri 

aradığı görüĢünü, “aktif izleyici” savını geliĢtirmiĢtir (Erdoğan ve Alemdar, 

2005: 161). Aktif izleyici savında, belirli doyumlara ulaĢmak isteyen bireyin bu 

doyumlarını en iyi Ģekilde tatmin edeceğine inandığı iletiĢim araçlarına 

yöneleceği varsayılır. Bireylerin farklı doyumları vardır ve her bir birey bu 

doyumlara ulaĢmak için kendine göre seçim yaparak doyumlarına en iyi 

Ģekilde ulaĢmasını sağlayacak iletiĢim aracına yönelir(Erdem,  2010: 103). 

Aylin Kırhan, aktif izler kitle kavramı yerine etkin izleyici kavramını 

kullanmıĢtır. Etkin izleyici, izleyiciyi; arayan, seçen ve kendi etkisini kendi 

yaratan kiĢi konumuna getirir. Ġletiden çok tüketici ile ilgilenen kuram medyayı 

kullanan insanların, güdülerini ve yapılan televizyon programlarını neden 

izlediğini, neden gazete okuma alıĢkanlıkları olduğunu ya da neden sevilen bir 

dizinin takip edilmesi zorunluluğunu araĢtırmaktadır; ancak; izleyici kendi 

etkisini seçtiği bir zamanda kendisi yaptığından dolayı seçimin sonuçlarından 

da kendisi sorumludur ve kitle iletiĢim örgütleri veya çalıĢanları herhangi bir 

Ģeyden sorumlu tutulamaz; çünkü izleyici baĢka kanalı ya da kaynağı seçme 

özgürlüğüne sahiptir (Kırhan, 2007: 31). 

McQuail ve Windahl ise, “seçici izleme” olarak adlandırdıkları aktif 

izleme sürecinde, izler kitlenin iletiĢim kanalını seçerken kendi beğenilerini ön 

plana çıkardığını ve düĢünce enformasyon gereksinimlerine uygun olarak 

seçim yaptığını belirtmektedir (McQuail ve Windahl, 2005: 166). Bu noktada 

izleyicilerin gereksinimlerinin bilincinde olarak çeĢitli iletiĢim kanallarına ve 

içeriklerine yöneleceği söylenebilir. Örneğin, gündemden haberdar olmak 

isteyen birey, haber programlarını tercih ederken, eğlenme ihtiyacını doyuma 

ulaĢtırmak isteyen birey çeĢitli yarıĢma programlarını izler ya da interneti 

kullanarak bu ihtiyacını doyuma ulaĢtırabilir. Yani izleyici kendisi için en 

uygun, kendini en çok doyuran içeriği aramaktadır. Kullanımlar ve Doyumlar 

Kuramı çerçevesinde yapılan çalıĢmalarda aktif izleyici kavramı bu 
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çalıĢmaların merkezinde yer alır.  Bu yaklaĢıma göre kiĢisel değerler, ilgi 

alanları ve sosyal roller izleyicilerin program tercihlerini etkilemektedir 

(Elllialtı, 2011: 39). 

2.3.2. Aranan Doyum Kavramı 

KiĢilerin iletiĢim araçlarını belli gereksinimlerini gidermek için 

kullanmaları belli doyumlar aradıklarını gösterir (Erdoğan ve Alemdar, 2010: 

156). 

Erdoğan ve Alemdar‟ın belirttiği gibi bireyler çeĢitli kitle iletiĢim 

araçlarını bir takım ihtiyaçlarını doyuma ulaĢtırmak amacıyla kullanır. Bu 

noktada kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı kapsamında aktif olarak kabul 

edilen izler kitlenin hangi ihtiyaçlarını doyuma ulaĢtırdığını tespit etmek 

amacıyla araĢtırmalar yapılmıĢtır. Örneğin, araĢtırmacılar tarafından bireylerin 

neden televizyon izledikleri sorusuna cevaplar aranmıĢ ve izler kitlenin 

televizyonu belirli ihtiyaçları tatmin etmek yani bir fayda sağlamak amacıyla 

izledikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kullanımlar ve Doyumlar yaklaĢımının önde 

gelen isimlerinden McQuail ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmalar sonucunda 

televizyonun „faal‟ izleyicilerinin araç sayesinde karĢıladıkları ihtiyaçları 

aĢağıdaki Ģekilde sınıflanmıĢtır: 

1. Oyalanma, kaçıĢ; günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaĢma, eğlenme, 

2. KiĢisel iliĢkiler yani; televizyon dolayımıyla baĢkalarıyla iliĢki kurmak, 

yalnızlık duygusunun hafiflemesi. 

3. KiĢisel kimlik; Program içeriğiyle izleyicinin kendi yasamı arasında 

bağ kurması, olası sorunlarla ilgili bilgi edinme ve var olan değerlerin 

pekiĢtirilmesi. 

4. Gözetim altına alma, dünya olaylarından haberdar olma, 

bilgilenme(Mutlu, 1999: 81-85). 
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Çetinkaya çalıĢmasında bu ihtiyaçlara entegrasyon ve sosyal etkileĢim 

ihtiyacını da ekleyerek bu ihtiyacı Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: Entegrasyon ve 

Sosyal EtkileĢim; diğerlerinin içinde bulunduğu durumlar hakkında anlayıĢ 

geliĢtirmek; aidiyet duygusu geliĢtirmek; sohbet için bir temel bulmak; 

toplumsal rolleri sürdürmeye yardımcı olmak (Ang,1990‟dan akt. Çetinkaya, 

2008: 19-20). 

Koçak, ise tez çalıĢmasında kitle iletiĢim araçlarından aranan doyumu 

eğlence, kiĢisel iliĢki, kiĢisel kimlik ve gözetim olarak sınıflandırmaktadır 

(Koçak, 2012: 5). 

2.3. 3. Gereksinimler ve Güdüler Kavramı 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımının temel kavramlarından biri de 

gereksinimler ve güdüler kavramıdır. Bu yaklaĢıma göre bireylerin bir takım 

toplumsal ve bireysel gereksinimleri vardır ve bu gereksinimleri karĢılamak 

amacıyla kitle iletiĢim araçlarını kullanırlar. Dolayısıyla kitle iletiĢim araçlarını 

aktif olarak kullanan izleyici, gereksinimi doğrultusunda kitle iletiĢim aracını 

seçerek kitle iletiĢim sürecini baĢlatır. Bu nokta da kullanımlar ve doyumlar 

kuramına göre, televizyonun çocukları kullanması yerine, çocuklar televizyonu 

kullanmaktadır. Katz, Gurevitch ve Haas‟ın belirttiği gibi, halk kitle iletiĢim 

araçlarını kendi gereksinimlerine göre Ģekillendirir. Lundberg ve Hulten‟in 

ifadesiyle, iletiĢim sürecinin olup olmayacağına öncelikle karar veren 

izleyicidir (Erdoğan ve Alemdar, 2010: 156). 

Lull, gereksinim teriminin açlık, susuzluk, kiĢisel güvenlik gibi temel 

biliĢsel ve toplumsal dengeliliği yansıttığını, temel gereksinimlerin doyuma 

ulaĢmasından sonra keĢfetme, yükselme, toplumsal aidiyet gibi yüksek düzeyli 

gereksinimlerin tatminin düĢünüleceğini söylemektedir. Gereksinimlerin 

doğrudan gözlenemediği ancak, kökleri ve Ģekillenmelerine iliĢkin yorumlarda 

bulunulabileceği belirtilmektedir. Gereksinimlerin tatmine ulaĢtırılmasında 

kültürel yapı ve biçimler bireylere göre farklılık göstermektedir (Lull, 2001: 

138-139). Örneğin, bu durumu televizyon için düĢünecek olursak; eğlence 

ihtiyacını doyuma ulaĢtırma isteyen iki izleyiciyi düĢünelim. Bu izleyicilerden 
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erkek olan, eğlence ihtiyacını herhangi bir spor kanalını izleyerek doyuma 

ulaĢtırırken, kadınlar eğlence ihtiyacını çeĢitli kadın programlarıyla doyuma 

ulaĢtırır. 

Bireyler kitle iletiĢim araçlarına genellikle Ģu gereksinimleri açısından 

yönelmektedir:  

- KiĢiliğin güçlendirilmesi, prestij ve güven kazanma  

- Gündelik sorunlardan kaçma, duygusal rahatlama ve eğlence  

- Bilgi, fikir sahibi olma  

- Dostluk, arkadaĢlık v.b. gibi kiĢisel iliĢkiler kurma (Gökçe, 2002: 202). 

Rosengreen‟a göre gereksinim, tüm insanların toplumsal davranıĢlarının 

temelini oluĢturan biyolojik ve psikolojik yapıdır. KiĢisel güvenlik, toplumsal 

aidiyet, beğenilme isteği gibi psikolojik ve fizyolojik gereksinimler her insanın 

doğuĢtan kiĢiliği ile birlikte oluĢurlar. Ancak kendini ifade etme gereksinimi ya 

da biliĢsellik gereksinimi daha sonra geliĢir. Gereksinimlerin belirlenmesinde 

bireyin içinde yaĢadığı toplum belirleyicidir. Gereksinimlerimizin kültürel 

boyutunda onların yalnızca nasıl biçimlendirildikleri değil, aynı zamanda nasıl 

doyuruldukları da önem kazanmaktadır. Aidiyet gereksinimimiz, ailemiz, ırk, 

etnik durum, cinsiyet, din, toplumsal sınıf gibi koĢullar içerisinde 

doyurulmaktadır. Kültürel olarak konumlanan toplumsal deneyim temel 

biyolojik ve psikolojik gereksinimleri pekiĢtirmektedir (Birsen, 2005: 37). 

Katz, Gurevitch ve Haas ise, kitlesel medyanın sosyal ve psikolojik 

iĢlevleri üzerine yazılanlardan aldıkları 35 gereksinimi listelemiĢler ve bunları 

5 kategoride ifade etmiĢlerdir:  

1. BiliĢsel gereksinimler: Bilgi kazanma ve anlama  

2. Duygusal gereksinimler: Duygusal, haz verici, estetik deneyimler  

3.KiĢisel bütünleĢtirici gereksinimler: Ġnanılırlık, güvenilirlik, istikrar 

ve statüyü güçlendirme  
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4. Sosyal bütünleĢme gereksinimleri: Aile, arkadaĢlar vb. ile 

bağlantıları güçlendirme  

5. Gerginlikten kurtulma gereksinimleri: KaçıĢ, kurtuluĢ ve oyalanma, 

eğlence (Severin ve Tankard, 1994‟ten akt. Koçak, 2012: 102-103). 

Kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde yapılan çalıĢmalarda aktif 

olarak kabul edilen izler kitlenin yukarıda belirtildiği gibi bilgi alma, oyalanma, 

eğlence, prestij kazanma gibi çeĢitli ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçlarını 

karĢılamak için kitle iletiĢim araçlarına yönelir.  Ġhtiyacı doyuma ulaĢtıracak 

iletiĢim aracının seçimi tamamen izleyicinin inisiyatifindedir. Eğitim düzeyi, 

cinsiyet, yaĢ, gelir durumu gibi demografik özelliklere bağlı olarak tercih 

edilen kitle iletiĢim aracı değiĢmektedir. 

2.3.4. Elde Edilen Doyum Kavramı 

Kullanımlar ve Doyumlar YaklaĢımı kapsamında yapılan çalıĢmalar 

incelendiğinde, aranan doyum ve elde edilen doyumun birbirinden farklı 

olduğu görülmektedir. Medyadan aranan doyumla elde edilen doyum arasında 

karĢılıklı ve döngüsel bir iliĢki vardır (Birsen, 2005: 37-38). Elde edilen 

doyumlar, izler kitle üyelerinin belirli bir aracı deneyimlemesi yoluyla elde 

ettiği doyumlar olarak kabul edilirken, aranan doyumlar ki bunlardan sıklıkla 

gereksinimler ya da güdüler olarak da söz edilir, izler kitlelerin bir araca temas 

etmeden önce ondan elde etmeyi umdukları doyumlar olarak tarif edilebilir. 

Aranan ve elde edilen doyumlar arasındaki farkın derecesi de tatmin olma ya 

da olmama düzeyiyle yakından iliĢkilidir. Eğer elde edilen doyumlar, beklenen 

doyumları karĢılar ve hatta ondan daha da öteye geçer ise aracın kullanımı bir 

tüketim alıĢkanlığına dönüĢebilir. Tersi durumunda ise, aracın kullanımı ya da 

takibinde azalmalar olacaktır. Hatta bu durum izler kitle üyelerini baĢka araçlar 

bulmaya yöneltebilir (Köseoğlu,  2012:  65).  

McQuail ve Windahl, kitle iletiĢim araçlarının kullanılmasından elde 

edilen doyum kuramında temel olan düĢüncenin, kitle iletiĢim araçlarını 

kullanmanın izleyiciler tarafından kitle iletiĢim araçlarıyla daha önceki 
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deneyimlere dayanarak beklenebilen (böylece tahmin edilebilen) ödüller 

sunması olduğunu ifade etmiĢtir (McQuail ve Windahl, 2005: 170-171).   

McQuail, Blumler ve Brown 1972 yılında yaptıkları araĢtırmalarında elde 

edilen doyumları dört gruba ayırmıĢlardır; 

1) Vakit Geçirme: Günlük sorunlardan, baskılardan ve sıkıntılardan 

kaçma 

2) KiĢisel ĠliĢki: ArkadaĢlık, toplumsal yarar 

3) KiĢisel ÖzdeĢlik: Toplumla ilgili olaylar hakkında bilgi alma, değerleri 

destekleme ve gerçekleri arama 

4) Gözetme: Çevreyi bilip tanıma, olaylar ve tüketim ürünleriyle ilgili 

bilgi edinme 

Sonuç olarak, bireylerin farklı doyum arama sonucunda farklı güdüleri 

geliĢir. Bu farklılıklar nedeniyle birey, kitle iletiĢim araçlarını farklı Ģekilde ve 

farklı nedenlerle kullanarak doyuma ulaĢır. Doyumlar bireysel ve toplumsal 

yapıları etkileyerek gerginlikleri ve çatıĢmaları giderir  (McQuail, Blumler, 

Brown 1972, akt. Erdoğan ve Alemdar, 2010: 156). 

 

2.4. SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE DOYUMLARI 

Günümüzde, kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımını ele alan araĢtırmalarda 

geleneksel kitle iletiĢim araçlarının yerine internetin önemli bir aracı olan 

sosyal medya kullanım ve doyumları incelenmiĢtir. Bu araĢtırmaların 

sonucunda bireylerin sosyal medya kullanarak elle ettiği motivasyonlar genel 

olarak 7 baĢlık altında toplanmaktadır. Bu motivasyonlar; bilgilenme, eğlence, 

boĢ zamanları değerlendirme, rahatlama, sosyalleĢme, etkileĢim, kaçıĢ olarak 

sıralanabilir (Koçak, 2012; Akçay, 2011; Balcı ve Ayhan, 2009; Alikılıç vd, 

2013; Biçer, 2014; Köseoğlu, 2012;  Kaimi vd., 2014; Johnson ve Yong, 2009; 

Park vd., 2009; Çemrek vd. 2014; Özata vd., 2014;Gülnar vd., 2010). Bu 
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kapsamda yapılan araĢtırmalarda, bireylerin sosyal medya kullanarak, 

genellikle eğlence, bilgi edinme, boĢ zamanları değerlendirme, rahatlama ve 

stresten uzaklaĢma, sosyalleĢme, iletiĢim ve kaçıĢ gibi çeĢitli motivasyonları 

elde ettikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın bu bölümde alt baĢlıklar halinde yer alan sosyal medya 

kullanım motivasyonları çeĢitli anket çalıĢmalarında yapılan likert tipi (1- 

kesinlikle katılmıyorum, 2- katılmıyorum,3- kararsızım,4- katılıyorum, 5- 

kesinlikle katılıyorum) Ģeklindeki seçeneklerle oluĢturulan sorular örnek 

verilerek açıklanacaktır. 

2.4.1. Eğlence Ve Rahatlama 

Tüm kitle iletiĢim araçlarının eğlendirme özelliği bulunmaktadır. Fakat 

günümüzde internetin özellikle de sosyal medyanın eğlence ve rahatlama rolü 

diğer kitle iletiĢim araçlarının önüne geçmiĢ durumdadır. Kullanımlar ve 

Doyumlar Kuramı kapsamında, bireyler eğlence ve rahatlama ihtiyacını 

doyuma ulaĢtırmak amacıyla kitle iletiĢim araçlarına yönelmektedir. Sosyal 

medya kullanımıyla bireyin eğlence ihtiyacını karĢılaması, sosyal ağ sitelerinin 

eğlence ve boĢ zaman etkinliği amaçlı kullanılmasını ifade etmektedir (Park, 

Kee ve Valenzuela, 2009: 731). 

AraĢtırmanın uygulama kısmında detaylı bir Ģekilde açıklayacağımız gibi 

eğlenme ve rahatlama motivasyonu yapılan anket çalıĢmasında Ģu soruları 

içermektedir:  

- Eğlence Ġhtiyacımı gideriyor, 

- NeĢelendiriyor, 

- Rahatlatıyor, 

- Günün stresinden kurtarıyor, 

- UyuĢukluktan kurtarıyor. 

Dolayısıyla bireylerin sosyal medya kullanarak eğlence ve rahatlama 

ihtiyacını çeĢitli Ģekillerde doyuma ulaĢtırmaktadır. Kullanımlar ve doyumlar 
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kuramı kapsamında yapılan çeĢitli araĢtırmalar incelendiğinde, bireylerin 

eğlence ve rahatla ihtiyacını sosyal medya kanalıyla doyuma ulaĢtırdığı ifade 

edilebilir. Örnek verecek olursak;  Ayhan ve Balcının çalıĢmasında belirttiği 

üzere, eğlence motivasyonu bireylerin, oyun oynamak, eğlenmek çeĢitli müzik 

parçaları dinlemek ve mp3 dosyaları indirme ihtiyacından oluĢmaktadır (Ayhan 

ve Balcı, 2009: 23). Dolayısıyla bireyler bu ihtiyacı karĢılamak amacıyla sosyal 

medyaya yönelmektedir.  

Eğlencenin sosyal medya içeriklerini tüketim konusunda itici bir güç 

olduğunu ifade eden Koçak, çalıĢmasında insanların eğlenceli zaman geçirmek, 

sorunlardan uzaklaĢmak, rahatlamak, estetik bir haz almak, boĢ zamanlarını 

doldurmak ve duygusal rahatlama sağlamak gibi nedenlerden dolayı sosyal 

medya içeriklerini tükettiklerini belirtmiĢtir (Koçak, 2012: 117-118). 

Bireyler sosyal medya araç ve ortamlarını kullanarak eğlenme ve 

rahatlama ihtiyacını Ģu Ģekilde doyuma ulaĢtırmaktadır. Örneğin, Facebook 

sosyal ağ sitesinde bireylerin eğlence motivasyonunu gidermek için çeĢitli 

oyunlara yer verilmektedir. Farmville, candy crush gibi.  Yine sosyal ağ sitesi 

olan You Tube aracılığıyla kullanıcılar, çeĢitli video, film izleyerek ya da 

müzik dinleyerek eğlenip, rahatlayabilmektedir. 

 

2.4.2. BoĢ Zamanları Değerlendirme 

BoĢ zaman kavramı, bireyin çalıĢmadığı, hayat zorunluluklarının ve 

resmi görevlerinin dıĢında kendi isteği yönünde geçirdiği zaman olarak 

tanımlanabilir  (Bucher ve Bucher, 1974‟ten akt. Kır, 2007: 311). Tezcan ise, 

boĢ zamanları değerlendirme kavramını; bireyin istediği bir uğraĢı ile zevk ve 

doyum sağlamak amacıyla boĢ zamanı geçirmesi olarak tanımlamıĢtır.  Yani 

boĢ zamanda yapılan herhangi bir etkinlik ya da etkinliklerdir  

(Tezcan,1982‟den akt.  Kır, 2007: 311).  
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Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı varsayımlarına göre, 

izleyiciler/dinleyiciler ya da okuyucular boĢ zamanlarını değerlendirmek, hoĢ 

vakit geçirmek amacıyla çeĢitli kitle iletiĢim araçlarına yönelmektedir. BoĢ 

zamanları değerlendirme motivasyonunu sosyal medyaya uyarladığımızda, 

çalıĢmanın anket sorularında bireylerin boĢ zamanlarını değerlendirme 

ihtiyacını sosyal ağ siteleri kanalıyla doyuma ulaĢtırdığı ifade etmektedir. BoĢ 

zaman değerlendirme faktörüyle ilgili sorulan sorular Ģunlardır: 

- Sosyal Medya boĢ zamanlarımı değerlendirmeme yardımcı oluyor. 

- HoĢça vakit geçirmemi sağlıyor, 

- Özellikle sıkıldığımda zamanın geçmesine yardımcı oluyor. 

Gülnar ve ark. 2010 yılında facebook, youtube ve benzeri web sitelerinin 

kullanıcı motivasyonlarını belirlemek amacıyla 728 Selçuk üniversitesi 

öğrencisine yaptığı anket sorularında boĢ zaman değerlendirme faktörlerine 

Ģunları da eklemiĢtir: 

- Zamanımı geçirecek daha iyi bir Ģey yok, 

- Bu tür siteler canlı ve renkli, 

- Fotoğraf ve videoları kontrol etmek için çok fazla zaman harcıyorum 

(Gülnar vd., 2010: 170). 

Yukarıdaki faktörlerde değinildiği gibi bireyler hoĢ vakit geçirmek ya da 

boĢ zamanlarını değerlendirmek amacıyla sosyal medyaya baĢvurabilir. Sosyal 

medya aracılığıyla boĢ zamanları değerlendirme etkinliklerine, instagramda 

kullanıcıların fotoğraflarına bakmak, Facebook, Twitter gibi sosyal ağ 

sitelerinde gezinmek, You Tube vb. video paylaĢım sitelerinde film/video 

izlemek örnek olarak gösterilebilir. 

2.4.3. Bilgilenme 

Kitle iletiĢim araçlarının birçok iĢlevi bulunmaktadır. Bilgilenme bu 

iĢlevlerden bir tanesidir. Ġnsanlar bazı konularda fikir sahibi olmak, dünya da 

olup bitenden haberdar olmak ve merakını tatmin etmek amacıyla kitle iletiĢim 
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araçlarına yönelebilir. Ġnternet ve sosyal medyanın bu denli geliĢmediği 

dönemlerde insanlar bilgi edinme ihtiyacını gazete, televizyon, radyo gibi 

geleneksel kitle iletiĢim araçlarıyla karĢılamaktaydı. Fakat 21. Yüzyılda 

internetin geliĢmesi bunun sonucu olarak sosyal medyanın geliĢmesiyle 

bireyler bilgi edinme ihtiyacını sosyal medya kanalıyla doyuma ulaĢtırmaya 

yönelmektedir. Bu noktada, bilgilenme/bilgi edinme kavramını Ģu Ģekilde 

tanımlayabiliriz: Bilgi edinme motivasyonu, kullanıcıların sosyal ağ siteleri 

aracılığıyla yararlı bilgiler edinmek, önemli haberlerden, diğer insanların 

hayatlarında olup bitenlerden haberdar olmak amacıyla sosyal ağ sitelerini 

kullanmasını ifade etmektedir (LaRose ve Eastin, 2010‟dan akt. Özata vd., 

2014: 24). 

Bilgilenme/bilgi edinme ihtiyacını sosyal medyaya uyarlarsak çalıĢmanın 

uygulama bölümünde yapılan anketin Ģu soruları, bireylerin bilgilenme 

motivasyonu amacıyla sosyal medyaya yöneldiğini açıklar niteliktedir. 

- Beni ilgilendiren konularda bilgi sahibi oluyorum, 

- Milli kültürümü öğrenip yaĢıyorum, 

- Bizi yönetenlerin icraatlarını takip edebiliyorum, 

- ġehrimde, ülkemde ve dünya da neler olduğunu öğrenebiliyorum, 

- Yayınlanan reklamlarla ürünler hakkında bilgileniyorum. 

Biçer, Facebook ile ilgili araĢtırmasında kullanımlar ve doyumlar 

kuramında bireylerin sosyal medya sitelerinde doyuma ulaĢtırmak istediği Bilgi 

arama ihtiyacını; insanların kendileri, diğerleri ve dünyayla ilgili bilgilerini ve 

farkındalıklarını arttırma arzuları tarafından ortaya çıktığını ve Ġnsanların 

ilgilendikleri bir konuda bilgi aramak ve haberdar olabilmek, herhangi bir 

konuda diğerlerinin ne düĢündüğünü öğrenebilmek ve ilgilendikleri ürünlerle 

ilgili olarak araĢtırma yaparak diğerlerinin öneri ve deneyimlerinden 

yararlanabilmek için sosyal medya kanallarına baĢvurduklarını ifade 

etmektedir  (Biçer, 2014: 62). 
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Ajjan ve Harsthone, 2008 yılında Web 2.0 teknolojileri ile ilgili 

yaptıkları çalıĢmanın sonucunda sosyal ağların eğitsel bağlamda kullanılmak 

için uygun bir araç olduğu saptanmıĢtır. Bunun yanı sıra,  sosyal ağ sitelerinin 

öğrencilerin öğrenme düzeylerini arttırma, öğrencilerin okul ve diğer 

öğrenciler arasındaki etkileĢimini sağlama gibi olumlu etkilerinin olduğu 

belirtilmiĢtir. Ajjan ve Harsthone, sosyal ağ sitlerinin kullanımının öğrencilerin 

derslere iliĢkin memnuniyetinin artmasına bağlı olarak öğrencilerin yazma 

becerilerini geliĢtirdiğini vedolayısıyla derslere uyumu kolaylaĢtırdığını ifade 

etmiĢlerdir (Ajjan ve Harsthone, 2008: 78-79).  

Özetle, kullanımlar ve doyumlar kuramı kapsamında yapılan tüm 

araĢtırmalar sosyal medyanın bireylerin bilgilenme ihtiyacını doyuma 

ulaĢtırdığını göstermektedir. Günümüzde, milyonlarca kiĢiyi etkileyen 

haberleri bile televizyondan radyodan önce bizler sosyal medyadan 

öğrenebiliyoruz. Öyle ki, sosyal medya aracılığıyla insanlar dünyanın bir 

ucundaki olayı bile saniyeler içerisinde öğrenebilmektedir. Sosyal medyanın 

hızlı bir Ģekilde gündemden haberdar olma olanağı sunma özelliği ise, bu 

internet ortamını bilgi edinme ihtiyacını doyuma ulaĢtırma noktasında en çok 

tercih edilen araç konumuna getirmektedir.  

2.4.4. Sosyal EtkileĢim 

21. yüzyılda internet teknolojilerinin geliĢimi ve buna bağlı olarak sosyal 

ağ sitelerinin yaygınlaĢması karĢılıklı iletiĢim, etkileĢime zemin hazırlamıĢtır. 

Sosyal medya ortamlarının en önemli özelliği, etkileĢimi olanaklı hale 

getirmesidir. Bireyin sosyal medya kullanarak doyuma ulaĢtırmak istediği 

önemli ihtiyaçlardan biri de etkileĢim ihtiyacıdır. 

Kullanıcıların etkileĢim ihtiyacını sosyal ağ siteler aracılığıyla nasıl 

doyuma ulaĢtırdığını Göker ve arkadaĢlarının bu konuda yaptıkları çalıĢmayı 

inceleyerek açıklamak mümkündür.  Göker ve arkadaĢları Facebook ile ilgili 

araĢtırmasında, internet teknolojilerine bağlı olarak geliĢme kaydeden sosyal 

paylaĢım ağlarının, toplumsala son vererek kendine özgü bir sosyalleĢme alanı 

açmaya baĢladığını ifade etmektedir. Bireyin gündelik yaĢamında yer alan 
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sosyal etkileĢim alanlarının bir çoğu, mekan sınırları aĢarak sanal ortama 

taĢınmıĢtır. Birey bu alanlarda sosyal çevresinden olsun ya da olmasın birçok 

kiĢiyle iletiĢim ve etkileĢim olanağına kavuĢurken, sosyalliğin yeni bir Ģekliyle 

yüz yüze gelmektedir. Özellikle paylaĢıma dayalı bir sosyal ortamın simüle 

edildiği sosyal paylaĢım ağları, bireylerin duygu, düĢünce, durum, resim, video, 

müzik gibi birçok paylaĢımla kurulan sosyal etkileĢime zemin hazırlayarak 

sosyalliğe ve sosyalleĢmeye dair eylemleri, aslına uygun bir Ģekilde yeniden 

kurgulamaktadır. (Göker  vd., 2010: 186). 

Göker ve arkadaĢlarının belirttiği gibi, bireylerin günlük yaĢantılarında 

sahip olduğu sosyalleĢme olgusu sosyal ağ sitelerinin geliĢimiyle zaman ve 

mekân sınırlarını aĢmıĢ, etkileĢim özelliğiyle bireyler arasındaki karĢılıklı 

iletiĢimi arttırmıĢtır. Öyle ki, kullanıcılar her hangi bir sosyal ağ sitesinde 

(Facebook, Twitter gb.) ortak ilgi alanlarıyla ilgili grup kurarak, çeĢitli bilgileri 

paylaĢabilir, diyalog kurabilir.  

Shao‟nun çalıĢmasını ele alan Koçak, sosyal medya kullanarak doyuma 

ulaĢtırılan etkileĢim motivasyonunu Ģu Ģekilde açıklar: kiĢileri sosyal ağlara 

katılmak noktasında motive eden unsurların sosyal etkileĢim ve topluluğa dahil 

olma duygusu olduğunu belirtmektedir.  Sosyal ağlarda etkileĢim iki Ģekilde 

gerçekleĢmektedir. Birincisi, kullanıcı ve içerik arasındaki etkileĢimdir. Bu 

etkileĢim; içeriğin oylanması, favorilere eklemesi, diğerleriyle paylaĢılması, 

yorum gönderilmesi vb. Ģekilde gerçekleĢebilmektedir. Diğer etkileĢim türü ise; 

kullanıcının diğer kullanıcılarla etkileĢimidir. Diğer kullanıcılarla etkileĢim; 

sosyal ağlar, e-posta, anlık mesaj, sohbet odaları, mesaj panoları vb. 

aracılığıyla olabilmektedir. Kullanıcılar bu yolla sosyal etkileĢim ihtiyaçlarını 

karĢılayabilmektedirler  (Koçak, 2012: 118). 

ÇalıĢmanın uygulama bölümünde Ģu anket sorularıyla sosyal medyanın 

sosyal etkileĢim motivasyonu üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıĢtır: 

- ArkadaĢlar arasında sohbet konularına yabancı kalmıyorum, 

- Benimle aynı sorunu paylaĢan insanlar olduğunu öğreniyorum, 
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- Ġnsanları etkileyebilmeme imkân sunuyor, 

- Tanıdıklarımla karĢılıklı iletiĢim kurabilmemi sağlıyor, 

- PaylaĢtıklarımla insanları etkileyebilmeme imkân sunuyor. 

Sosyal ağ siteleri aracılığıyla, bireyler herhangi bir kullanıcı adıyla sahip 

oldukları profilleriyle diğer sosyal ağ kullanıcılarıyla iletiĢim kurabilir ve 

iletiĢimini devam ettirebilir. Örneğin en çok kullanılan sosyal medya 

ortamlarından olan Facebook‟u kullanarak insanlar günlük hayatta tanıĢma 

imkânı olmayan bireylerle tanıĢabilir, arkadaĢ olabilir. BaĢta Facebook olmak 

üzere sosyal ağların temel noktası, esasında bireylere sosyal etkileĢim 

özelliğini sunmasıdır.  

Sosyal ağların en belirgin özelliklerinden biri iletiĢim, etkileĢim 

özelliğidir. Bu özellik sayesinde bireyler çeĢitli sosyal medya ortamlarında 

grup oluĢturabilir, tartıĢma baĢlatabilir, iĢ birliği sağlayabilirler.  Dolayısıyla 

bireyler diğer insanlarla iletiĢim kurma ihtiyacını sosyal medya aracılığıyla 

doyuma ulaĢtırmaktadır. Bu noktada Arap Baharı verilebilecek en belirgin 

örneklerdendir. Öyle ki, baĢlangıçta Tunus‟ta baĢlayan daha sonra tüm dünyayı 

etkisi altına alan olayın bu derece ses getirmesinde sosyal medyanın rolü 

yadsınamaz.  Olay bölgesinde yaĢayan milyonlarca insan Facebook, Twitter 

gibi sosyal ağlar yoluyla tepkilerini ortaya koymuĢ ve örgütlenmiĢtir. 

 

2.4.5. Sosyal KaçıĢ 

Sosyal kaçıĢ faktörü genel anlamda, bireylerin kitle iletiĢim araçlarını, 

sıkıcı iĢlerden ve insanlardan uzak kalmak amacıyla kullanması olarak 

nitelendirilebilir.  Özçetin, Kullanımlar Doyumlardan Ġzler Kitle Sosyolojisine 

isimli çalıĢmasında kaçıĢ faktörünü Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: KaçıĢ motivasyonu, 

gündelik yaĢamın alıĢılagelen ve sıkıcı rutinin dayattığı kısıtlamalardan 

uzaklaĢma; sorunların, dertlerin insana yüklediği sıkıntılardan kaçma; duygusal 

boĢalma ve rahatlamadır (Özçetin, 2010: 16). 
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    Quan- Haase ve Young ise, sosyal medya kullanım motivasyonlarıyla 

ilgili yaptığı çalıĢmada kaçma/ kaçınma motivasyonu nu Ģu Ģekilde ifade eder: 

kullanıcıların gündelik hayatlarındaki sıkıntılardan, sorumluluklardan ya da 

baskıdan uzaklaĢmak amacı ile sosyal ağ sitelerini kullanmasıdır (Quan- Haase 

ve Young, 2010‟dan akt. Özata vd., 2014: 24). 

ÇeĢitli kitle iletiĢim araçlarını kullanarak bireyler günlük hayatın rutin 

iĢlerinden kurtulmaktadır. KaçıĢ faktörünü sosyal medyaya uyarladığımızda 

anket sorularında belirtilen Ģu faktörlerin kaçıĢ ihtiyacını doyuma ulaĢtırmaya 

yönelik olduğu ifade edilebilir: 

- Beni sıkan insanlardan kurtuluyorum, 

- Sıkıcı iĢlerden kurtuluyorum, 

- ĠĢ ve okul çevremdeki sorunlardan bir an olsun uzaklaĢtırıyor, 

- BaĢkalarının sayfalarını ziyaret ederek gündelik yaĢantıdan 

uzaklaĢıyorum. 

2.4.6. ArkadaĢlık 

ArkadaĢlık boyutu, eski arkadaĢları bulmak, hale hazırda görüĢülenlerle 

iliĢkileri sürdürmek gibi kavramsal olarak arkadaĢlıkları destekleme ve 

sürdürme ile iliĢkilidir (Köseoğlu, 2012: 67).Kullanımlar ve doyumlar kuramı 

çerçevesinde yapılan çeĢitli araĢtırmaların sonuçlarında bireylerin sosyal 

medya kullanma motivasyonlarından biri de arkadaĢ edinme faktörüdür. 

ArkadaĢ edinme boyutu, kullanıcıların sosyal medyayı yeni arkadaĢlar edinmek, 

kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kiĢileri bulamak ve bunlarla iletiĢim 

kurmak gibi motivasyonlarla kullanmalarını ifade etmektedir (Kim, Sohn ve 

Choi, 2011‟den akt. Özata vd.,2014:24). Özata ve arkadaĢları inceledikleri 

sosyal ağ kullanım ve motivasyonları araĢtırmalarında sosyal destek ve arkadaĢ 

edinme motivasyonlarının sosyal medya kullanımının önemli nedenlerinden 

biri olduğunu belirtmiĢtir (Özata vd., 2014: 24). 

Bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonlarından arkadaĢ edinme 

faktörüne verdiklerini önemi ve sosyal medyayı arkadaĢ edinme motivasyonu 
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amacıyla kullanıp kullanmadıklarını ölçmek amaçlı anket sorularında Ģu 

sorulara yer verilmiĢtir; 

Sosyal medya kullanıyorum çünkü… 

- Yalnız kalmıyorum, 

- Tanıdıklarımla bir arada olmamı sağlıyor, 

- KonuĢacak kimse olmadığında arkadaĢ oluyor. 

Katılımcıların bu sorulara verdikleri cevaplar neticesinde arkadaĢ edinme 

motivasyonunun onlar için ne denli önemli olduğu incelenecektir. 

2.4.7. AlıĢkanlık 

Ġnternet teknolojileri bilgilenmenin yanı sıra sunduğu imkânlar ve bilgiye 

hızlı bir Ģekilde ulaĢma özelliğiyle kullanıcılar tarafından bir alıĢkanlık haline 

gelmiĢtir. Sosyal medya kullanım motivasyonlarından biri olan alıĢkanlık 

faktörünü anket sorularımızdan hareketle Ģu Ģekilde açıklayabiliriz: 

Sosyal medya kullanıyorum çünkü... 

- AlıĢkanlık oldu artık, 

- Orada açık duruyor ve arada bakılıyor, 

- Yapacak daha iyi bir Ģeyim yok 

- Sosyal medyayı takip etmekten hoĢlanıyorum gibi faktörler bireylerin 

sosyal medya ve ortamlarını kullanmayı alıĢkanlık haline getirdiğini 

açıklar niteliktedir.  

Sosyal medya kullanımı baĢlangıçta bilgilenme, arkadaĢ edinme, boĢ 

zamanları değerlendirme gibi çeĢitli ihtiyaçları doyuma ulaĢtırmak amacıyla 

kullanılırken zamanla sosyal medya kullanımı bir alıĢkanlık haline gelmiĢtir. 

Öyle ki, boĢ olduğumuz her an sosyal medyaya yönelmekteyiz. Gün içinde 

fırsat bulduğumuz her an çeĢitli sosyal ağ sitelerine girmekteyiz.  Sürekli 

bakma ihtiyacı duyduğumuz çeĢitli sosyal ağ siteleri zamanla birer 

alıĢkanlığımız haline dönüĢmüĢtür. 
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2.4.8. Gözetim-Rehberlik (Toplumu Gözlemleyerek karar vermede 

yardımcı olması) 

Kullanımlar ve doyumlar kuramı kapsamında yapılan araĢtırmalar 

sonucunda elde edilen motivasyonlardan birisi de gözetim-rehberlik 

motivasyonudur. Gözetim motivasyonu sosyal ağ sitelerine uyarlandığında, 

diğer sosyal medya kullanıcılarının faaliyetlerini yakından izleme Ģeklinde 

nitelendirilebilir. Gözetleme iĢlevinin, kullanıcıya grup normlarını öğrenmesi, 

grup içinde uygun olmayan davranıĢlardan uzak durması ve dolayısıyla sosyal 

sermayesini artırmasına olanak tanıyan bir çevresel farkındalık kazandırdığı 

öne sürülmektedir (Lampe, Ellison ve Steinfield 2006‟dan akt. Köseoğlu, 2012: 

66). 

Sakarya üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım 

motivasyonlarını belirlemek amacıyla yapılan ankette gözetim motivasyonunu 

Ģu sorular içermektedir: 

- BaĢkaları hakkında nasıl düĢüneceğim konusunda yol gösterici oluyor, 

- Hayata bakıĢ açımı değiĢtiriyor, 

- Siyasi düĢüncemin olgunlaĢmasına yardımcı oluyor, 

- Dini duygularımı güçlendiriyor, dini bilgimi arttırıyor. Sosyal medya 

kullanımı sonucunda elden edilen motivasyonlardan biri olan gözetim, 

çeĢitli sosyal ağ sitelerinde diğer kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi 

edinmemize ve onların hakkında nasıl düĢüneceğimiz konusunda 

yardımcı olmaktadır. Günümüzde gözetim ihtiyacını kullanıcılar hatta 

iĢverenler sosyal ağ siteleri aracılığıyla doyuma ulaĢtırmaktadır. Öyle 

ki, herhangi bir yere iĢ baĢvurusu yapıldığında bazı iĢverenler baĢvuran 

adayın kiĢiliği, siyasi ve dini görüĢü, özellikleri hakkında daha fazla 

bilgi sahibi olmak amacıyla bireyin sosyal medya hesabını 

inceleyebilir. Çoğu sosyal ağ sitesi kullanıcıların çeĢitli özelliklerini 

yansıtmaktadır. Örneğin, Facebook ta kullanıcının takip ettiği kiĢiler, 

üye olduğu gruplar, çeĢitli paylaĢımları kullanıcının bir nebzede olsa 

kimliğini yansıtmaktadır.  
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2.4.9. Ekonomi 

Sosyal medya kullanımını sonunda elde edilen motivasyonlardan biri 

olan ekonomi motivasyonunu Özata ve ark. Pazarlama Kampanyalarından 

yararlanma baĢlığı içinde ele alarak Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: Pazarlama 

kampanyalarından yararlanma boyutu, kullanıcıların sosyal ağ sitelerini bir 

takım parasal getiriler (indirimler, kampanyalar, bedava ürünler vs.) elde etmek 

motivasyonuyla kullanmalarını ifade etmektedir (Larose ve Eastin, 2010‟dan 

akt. Özata vd., 2014: 24). 

Sakarya üniversitesi öğrencilerinin kullanımlar ve doyumlar kuramı 

çerçevesinde sosyal medya kullanım motivasyonlarını ele alan bu çalıĢmanın 

uygulama bölümünde ekonomi motivasyonunu anketin Ģu sorularıyla 

belirlemek amaçlanmıĢtır: 

- Ücretsiz tanıtım yapabiliyorum, 

- Güncel kampanyalardan haberdar oluyorum, 

- Yeni ürün ve hizmetlerden haberdar oluyorum, 

- Mesafe ve zaman kısıtlaması olmadan ucuz iletiĢim kurabiliyorum. 

Öğrencilerin bu sorulara vereceği cevaplar doğrultusunda sosyal medya 

kullanım motivasyonlarından ekonomi motivasyonunu sosyal medya 

kullanımındaki etkisi ölçülecektir. 

Sosyal medya ortamlarında kullanıcıların ücretsin tanıtım yapması, 

güncel kampanyaları takip edebilmesi, her hangi bir bedel ödemeden diğer 

kullanıcılarla iletiĢim kurması mümkündür. Sunduğu bu imkanlar sosyal ağ 

sitlerinin ekonomik boyutunu oluĢturmaktadır ve bu özelliği ile insanları 

etkileyebilmektedir.  

2.4.10. KiĢisel Sunum Motivasyonu 

Sosyal medya kullanımıyla kiĢisel sunum motivasyonu, bireylerin sosyal 

medya kullanarak kendini ifade etme, çeĢitli fotoğraf, video ve metin 

yayınlanması/paylaĢmasını ifade etmektedir. KiĢisel sunum baĢlığı altında ele 
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aldığımız motivasyonları Gülnar ve arkadaĢları narsizm ve kiĢisel sunum 

olarak ifade etmiĢtir. Gülnar, Balcı ve Çakır 2010 yılında 728 Selçuk 

üniversitesi öğrencileri üzerinde youtube, Facebook ve benzer sosyal ağ siteleri 

kullanım motivasyonlarını araĢtırmıĢtır. Bu araĢtırmanın sonucunda sosyal 

medya kullanımında elde edilen motivasyonlardan biri de narsizm ve kiĢisel 

sunumdur. Bu motivasyon sosyal medya kullanımında elde edilen 

motivasyonlar arasında en önemlisidir (Gülnar vd., 2010: 161). Selçuk 

üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılan anket çalıĢmasında kiĢisel sunum 

motivasyonunu ifade eden faktörler Ģunlardır: 

- Ġnsanlar arasında kolay bulunmak, 

- Ġnsanların benim hakkımda daha fazla bilgi sahibi olmasını istiyorum, 

- Ġnsanlar özel ilgilerimi bilsinler, 

- Kendimi ifade etmek, 

- Ġnsanların zihninde iyi bir izlenim oluĢturmak, 

- Ġlgi alanlarımı ve özelliklerimi sunmak (Gülnar vd., 2010: 169). 

Gülnar ve arkadaĢlarının narsizm ve kiĢisel sunum adıyla ele aldığı 

kiĢisel sunum motivasyonu Sakarya Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılan 

anket çalıĢmasında ise Ģu soruları içermektedir: 

- Video yayınlayabiliyorum, 

- Fotoğraf yayınlayabiliyorum, 

- Yayınladıklarımla beğeni alabiliyorum.  

2.5. SOSYAL MEDYAYI KULLANIMLAR VE DOYUMLAR 

KURAMI ÇERCEVESĠNDE ĠNCELEYEN ARAġTIRMALAR 

Kullanımlar ve doyumlar kuramının geliĢiminin ilk dönemlerinde 

yaklaĢımın temel varsayımlarından yola çıkarak bireylerin geleneksel kitle 

iletiĢim araçlarını hangi motivasyonları elde etmek amacıyla televizyon, gazete, 

radyo gibi araçların kullanmaya yöneldiği üzerinde çalıĢılmıĢtır.  Bilgisayar 

teknolojilerinin geliĢimine paralel olarak ortaya çıkan ve kullanımı her geçen 

gün artan sosyal ağ sitelerinin kullanıcılar tarafından tercih ediliyor olması 
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araĢtırmacıları sosyal medya kullanımını bu yaklaĢım çerçevesinde incelemeye 

yönelmiĢtir. Bireylerin sosyal medya kullanımlarını bu kuram doğrultusunda 

inceleyen çalıĢmalarda genellikle Facebook, Twitter, Youtube ve blog 

sitelerinin kullanımı ele alınmıĢtır. Sosyal medya kullanım ve doyumlarını 

ülkemizde ve diğer ülkelerde inceleyen çalıĢmalara örnek olarak aĢağıdaki 

çalıĢmalar verilebilir: 

- Namsu Park ve arkadaĢları 2009 yılında Texas üniversitelerinden 1715 

öğrenciye online anket yaparak üniversite öğrencilerinin facebook 

sosyal ağ sitesinin kullanım ve doyumlarını incelemiĢlerdir. 

AraĢtırmacıların çalıĢmasının sonucunda üniversite öğrencilerinin 

sosyal medya kullanımlarını etkileyen en önemli 4 motivasyon sırasıyla 

Ģu Ģekildedir: sosyalleĢme, eğlence, kiĢisel sunum, bilgilenme. 

ÇalıĢmanın anket sorularında en önemli motivasyon olarak ortaya çıkan 

sosyalleĢme motivasyonunun faktörleri Ģu Ģekildedir: “yaĢıtlarımdan 

destek almak için”, “ilginç insanlarla tanıĢmak için”, “bir topluluğa ait 

hissetmek için”, “bir Ģeyler hakkında konuĢmak için”, “tanıdığım 

insanlarla iletiĢimde kalmak için”.  Bu faktörleri içeren sosyalleĢme 

motivasyonu ve diğer motivasyonun sosyal medya kullanımında 

etkisini ölçmek için katılımcılara 1‟den 6 ya kadar değer vermeleri 

istenmiĢtir.( 1- kesinlikle katılıyorum, 6- kesinlikle katılmıyorum).  

Eğlenceli ve heyecan verici olduğu için faktörlerini içeren bir diğer 

motivasyon eğlencedir. Eğlence motivasyonu bu araĢtırmada en önemli 

ikinci motivasyon olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer motivasyon olan 

kiĢisel sunum motivasyonunu içerdiği faktörler Ģunlardır: “Grup 

katılımıyla kariyerimi geliĢtirmek için”, “iyi görünmemi sağladığı için”, 

“katılma zorunluluğu hissettiğim için”.  Bilgilenme motivasyonu ise; 

“kampüs etkinlikleri hakkında bilgi almak için”, “kampüs etkinliklerini 

öğrenmek için”, “ürün ve hizmetler hakkında yararlı bilgiler almak 

için” (Park vd., 2009: 730). 

- Facebook sosyal ağ sitesinin bireyler tarafından kullanım 

motivasyonlarını inceleyen çalıĢmalara Alikılıç ve arkadaĢlarının YaĢar 
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üniversitesi öğrencileri üzerinde yaptıkları çalıĢma örnek olarak 

verilebilir. Bu çalıĢmada 406 üniversite öğrencisinin Facebook 

uygulamalarının kullanım ve doyumlar kuramı çerçevesinde hangi 

amaçlar için kullanıldığını ölçmeyi amaçlayan 26 soru, ne tür 

uygulamaları kullandıklarını öğrenmeyi amaçlayan diğer sorular için 

5‟li Likert ölçek (1- Hiç Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne 

katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4- Katılıyorum, 5- Tamamen 

Katılıyorum) kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda ankete katılan 

öğrencilerin çoğunun Facebook‟u eski bağları kurmak /güçlendirmek, 

ardından temel faydalar doğrultusunda, üçüncü olarak zevkli vakit 

geçirme motivasyonları ile kullandıkları saptanmıĢtır. Ayrıca üniversite 

öğrencilerinin Facebook uygulamaları arasında, eğlence 

uygulamalarını, daha sonra arkadaĢ ve aile uygulamalarını, üçüncü 

olarak da yaĢam tarzı uygulamalarını kullandıkları bulunmuĢtur 

(Alikılıç vd., 2013: 40).  

- Biçer‟in 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyeleri üzerinde 

yaptığı çalıĢma da facebook kullanım ve doyumlarına örnek olarak 

gösterilebilir. Biçer bu çalıĢmayı diğer çalıĢmaların aksine anket 

yöntemi yerine derinlemesine görüĢmeyle verileri toplamıĢtır. 

ÇalıĢmanın örneklemini Dumlupınar Üniversitesinde çalıĢan 10 öğretim 

üyesi oluĢturmaktadır. Bu çalıĢma sonucunda ĠletiĢim motivasyonu, 

akademisyenlerin Facebook‟u temel kullanma motivasyonunu ifade 

etmektedir. Biçer, kullanımlar ve doyumlar kuramı kapsamında 

akademisyenlerin facebook kullanım motivasyonlarını ele aldığı 

çalıĢmanın diğer çalıĢmalardan farklı olarak iletiĢim amaçlı kullanım 

motivasyonun diğer kullanım motivasyonlarından daha yoğun olduğunu 

ifade etmektedir.  Bu durum Facebook‟un birçok farklı iletiĢim aracını 

bir arada bulundurmasından ileri gelmektedir. Kullanıcılar, hem haber 

ihtiyaçlarını bu ortamda gidermekte aynı zamanda ağın “chat” özelliği 

sayesinde çevreleriyle iletiĢim halinde kalmaktadırlar. Bunun 

motivasyonun dıĢında elde edilen diğer kullanım motivasyonları ise 

“haber ihtiyaçlarını giderme”, “profesyonel amaçlı kullanım” ve 
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“mesleki iĢbirliği” olarak ortaya çıkmıĢtır.  Bu araĢtırmada ortaya çıkan 

motivasyonlardan profesyonel amaçlı kullanım ve mesleki iĢbirliği 

motivasyonu alanda yapılan diğer çalıĢmaların sonuçlarından 

farklılaĢmaktadır (Biçer, 2014: 74-75).  

- Sosyal ağ sitelerinden biri olan Twitter‟ı kullanımlar ve doyumlar 

kuramı kapsamında inceleyen araĢtırmalara Johnson ve Yang‟ın 

araĢtırması örnek olarak verilebilir. Bu çalıĢma 242 Twitter kullanıcısı 

üzerinde yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda iki temel motiv ortaya 

çıkmaktadır. Bu motivler sosyal motivler ve bilgi motivleridir. 

Eğlenmek, rahatlamak, kendini özgürce ifade etmek, arkadaĢ ve aileyle 

iletiĢim halinde olmak, kolay ve aynı zamanda birçok kiĢiyle iletiĢim 

kurmak faktörleri sosyal motivleri ifade etmektedir. Haber almak, bir 

konu hakkında bilgi edinmek, tavsiye almak ve vermek, ilginç Ģeyler 

öğrenme, bilgi paylaĢma ve yeni insanlarla tanıĢma faktörleri ise, bilgi 

motivleri içerisinde yer almaktadır. Bu araĢtırma da ĢaĢırtıcı olan yeni 

insanlarla tanıĢma faktörünün bilgi motivasyonu içerisinde ele 

alınmasıdır.  AraĢtırmacılar yeni insanlarla tanıĢmanın bilgi 

motivasyonu içerisinde ele almalarını twitter sosyal ağ sitesinde yeni 

biriyle tanıĢıldığında onun takipçisi olunmasıyla o kiĢi hakkında yeni 

bilgi kaynaklarına ulaĢıldığı ifade edilmektedir. AraĢtırmacılara göre 

kullanıcılar,  Twitter‟ı en çok zaman geçirme, yeni insanlarla tanıĢma, 

çok sayıda insanla aynı anda iletiĢim halinde olma, tartıĢmalara katılma, 

kendini özgürce ifade etme ve diğerlerinin ne hakkında konuĢtuklarını 

öğrenme konusunda doyuma ulaĢmalarına yardımcı olacağını 

düĢündükleri için bu sosyal ağ sitesini kullanmaya yönelmektedirler 

(Johnson ve Yang, 2009: 11-19). 

- You Tube kullanım motivasyonlarını inceleyen araĢtırmalara Gülnar ve 

arkadaĢlarının 2010 yılında 728 Selçuk üniversitesi öğrencileri üzerinde 

yaptığı çalıĢma örnek verilebilir. Gülnar ve arkadaĢları bu çalıĢma da 

Facebook, You Tube ve benzeri sosyal ağ sitelerinin üniversite 

öğrencileri tarafından hangi motivasyonları doyuma ulaĢtırmak 

amacıyla kullanıldığını belirtmek amacıyla yapılmıĢtır. Bu araĢtırmanın 
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sonucuna göre Facebook, You Tube gibi fotoğraf ve video paylaĢım 

sitelerinin kullanımında 7 farklı motivasyon ortaya çıkmıĢtır. Bu 

motivasyonlar, narsizim ve kiĢisel sunum, medya alıĢkanlığı ve 

performans, boĢ zamanları değerlendirme, bilgi arama, kiĢisel statü, 

iliĢkiyi sürdürme ve eğlence Ģeklinde sıralanabilir (Gülnar vd., 2010: 

161). Sosyal medya kullanım motivasyonlarını inceleyen diğer 

araĢtırmalardan farklı olarak ön plana çıkan facebook kullanım 

nedenlerinden narsizm ve kiĢisel sunum motivasyonunun faktörleri Ģu 

Ģekilde sıralanabilir: insanlar arasında kolay bulunma, insanlar benim 

hakkımda daha fazla Ģey bilmesini istiyorum, romantik iliĢkiler kurmak 

için, özel ilgilerimi bilsinler, kendimi ifade etmek için, insanların 

zihninde iyi bir izlenim oluĢturmak için, ilgi alanlarımı ve özelliklerimi 

sunmak için (Gülnar vd., 2010: 171). Bu faktörlere katılım derecesi 

diğer araĢtırmalarda olduğu gibi 5li likert ölçek kullanılarak yapılmıĢtır. 

- Sosyal ağ sitelerinden Blogların kullanımlar ve doyumlar kuramı 

çerçevesinde kullanım motivasyonlarını inceleyen çalıĢmalara, 

Kaye‟nin 2007 yılında blog kullanıcıları üzerinde yaptığı araĢtırma 

örnek verilebilir. Bu çalıĢmada blog kullanıcılarına online anket 

yapılmıĢ ve kullanıcıların blog kullanmalarına iliĢkin üç nedeni 

yazmaları istenmiĢtir. Yapılan anket çalıĢması sonucunda kullanıcıların 

blog kullanmalarına yönelik 62 temel neden saptanmıĢtır. Kullanıcılar 

tarafından belirtilen bu nedenler 10 motivasyon kategorisinde ifade 

edilmiĢtir. ÇalıĢmada ortaya çıkan motivasyonlar: “bloğun özellikleri 

ve sunumu”, “kendini gerçekleĢtirme”, “kendini ifade etme/etkileĢim”, 

“bilgi arama”, “entelektüel/estetik doyum”, “anti-geleneksel medya 

fikri”, “rehberlik/görüĢ arama”, “kullanım uygunluğu/kolaylığı”, 

“politik gözetim”, “gerçeklerin kontrol edilmesi” olarak ifade 

edilmektedir. Bu motivasyonların yanında, Kaye, diğer Ġnternet 

araĢtırmalarıyla da paralellik içinde, bilgi arama, sosyal etkileĢim, 

eğlence, kaçıĢ, rahatlama ve rehberlik gibi ihtiyaçların bloglar 

aracılığıyla karĢılanmasının mümkün olduğunu belirtmektedir (Kaye, 

2007‟den akt. Koçak, 2012: 113-114). 
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Yukarıda sosyal ağ sitlerinden blog, You tube, Facebook ve Twitter‟ın 

kullanımlar doyumlar kuramı kapsamında bireylerin kullanım 

motivasyonlarına değinilmiĢtir. Belirtilen çalıĢmaların yanı sıra genel olarak 

sosyal medya kullanımını inceleyen çalıĢmalara da değinmekte fayda vardır. 

Bu çalıĢmalara örnek olarak, Koçak, 2012; Akçay, 2011; Karimi, 2014; 

Çemrek, 2014; Özata, 2014 gibi araĢtırmacıların çalıĢması örnek verilebilir. Bu 

çalıĢmaları özetle Ģu Ģekilde açıklamak mümkündür: 

- Koçak, 2012 yılında EskiĢehir‟de yaĢayan 402 sosyal medya 

kullanıcısına anket uygulaması ve bu uygulamanın geçerliliğini 

saptamak amacıyla da 8 kiĢiyle odak grup görüĢmesi yöntemini 

kullanarak bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonlarını 

incelemiĢtir. Yapılan çalıĢma sonucunda katılımcıların, %80‟inin 

merak ettikleri/ilgilendikleri konularda araĢtırma yapmak için Ġnterneti 

kullandığı görülmektedir. Diğer yandan, uygulamanın sosyal medya 

kullanıcılarını kapsaması itibariyle katılımcıların tamamı sosyal medya 

platformlarına girmek için Ġnterneti kullanmaktadırlar. ÇalıĢma 

doğrultusunda bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonlarını ifade 

eden 26 faktöre yer verilmiĢ ve bu faktörlere katılım derecesi 

ölçülmüĢtür. Belirtilen faktörlerden hareketle bireylerin, arkadaĢlarıyla 

iletiĢim kurma, çevrelerinden, etkinliklerden, güncel geliĢmelerden 

haberdar olma, eğlenme ve rahatlama motivasyonlarının  sosyal medya 

kullanımında önemli motivasyonlar olduğu söylenebilir (Koçak, 2012: 

183).  

- Sosyal ağ sitleri kullanım motivasyonlarıyla ilgili yapılan bir diğer 

çalıĢmaya Akçay‟ın 2011 yılında GümüĢhane Üniversitesi akademik ve 

idari personeli ve öğrencileri üzerinde yaptığı çalıĢma örnek verilebilir. 

Akçay üniversite çalıĢanlarının ve öğrencilerinin sosyal medya 

kullanım motivasyonlarını belirlemek amacıyla 232 kiĢiye anket 

uygulamıĢtır. Bu çalıĢmada sosyal medya kullanımı ve elde edilen 

doyumlarının test edilmesinde deneklere yöneltilen sorular; sosyal 

çevre edinme/sosyalleĢme, eğlence/boĢ vakit geçirme, 
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rahatlama/stresten uzaklaĢma, bilgi edinme/hayatı tanıma olmak üzere 

dört faktöre ayrılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre sosyal medya 

kullanımında etkili olan faktörler arasında, sosyal medya kullanımından 

elde edilen doyumu açıklayan faktör „„sosyal çevre 

edinme/sosyalleĢme” dir. Daha sonra sosyal medya kullanımına 

yönelten ikinci önemli faktör ise,  „„eğlence/boĢ vakit geçirme‟‟ 

faktörüdür. Sosyal medya kullanımında etkili olan diğer önemli üçüncü 

ve dördüncü faktörler ise sırasıyla, „„rahatlama/stresten uzaklaĢma‟‟ ve 

„„bilgi edinme/hayatı tanıma‟‟ faktörleridir (Akçay, 2011: 157-158). 

Akçay, çalıĢmasında belirtilen motivasyonların sosyal medya kullanım 

süresiyle iliĢkili olduğunu ifade etmektedir. Sosyal medyayı bir aydan 

az zamandır kullanmakta olanlar yani henüz yeni kullanmaya baĢlamıĢ 

kiĢiler sosyal paylaĢım sitelerini, ilk çıktıkları günden beri kullananlara 

oranla sosyal çevre edinme/sosyalleĢme ve rahatlama/stresten 

uzaklaĢma faktörleri açısından daha az önem vermektedirler. Yani, 

uzun süreden beri sosyal medyayı kullanan kiĢiler, sosyal medyayı kısa 

süredir kullananlara oranla daha çok sosyal çevre edinme/sosyalleĢme 

ve rahatlama/stresten uzaklaĢma aracı olarak gördüklerini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu durum „„sosyal medyayı kullanma süresi arttıkça, 

kiĢilerin sosyal çevre edinme/sosyalleĢme faktörüne verilen önem 

artmaktadır‟‟ Ģeklinde formülle edilen hipotez doğrulanmaktadır 

(Akçay, 2011: 158). 

- Sosyal medya kullanım ve motivasyonlarını inceleyen araĢtırmaları 

açıklarken Karimi ve arkadaĢlarının çalıĢmasına da değinmekte fayda 

vardır. Karimi ve arkadaĢları 2014 yılında sosyal medya kullanım 

motivasyonlarını araĢtırırken, Ġran dan 96, Malezya dan 74, Güney 

Afrika‟dan 89 ve Ġngiltere den 61 olmak üzere toplam 320 

yükseköğretim öğrencisine anket uygulaması yapmıĢtır. AraĢtırmanın 

uygulama bölümünde farklı ülkelerdeki öğrencilere online anket 

yapılarak kültür farklılığının sosyal medya kullanımında önemli bir 

değiĢken olup olmadığı saptanmaya çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 

sosyal medya kullanımında 11 temel motivasyon ortaya çıkmıĢtır. Bu 
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motivasyonlardan en önemlileri sırasıyla Ģunlardır: kiĢilerarası iliĢki 

motivasyonu, BoĢ zamanları değerlendirme, eğlenme, bilgilenme ve 

kolaylık motivasyonudur. Bu araĢtırmanın sonucunda kültür 

farklılığının sosyal medya kullanımında elde edilen motivasyonun 

oluĢmasında önemli bir etken olduğu ifade edilmiĢtir. AraĢtırmacılara 

göre, ankete katılan, Ġranlı öğrencilerin sosyal medya kullanım 

motivasyonları sırasıyla; bilgilenme, zaman geçirme, kiĢilerarası iliĢki, 

eğlence ve kolaylık motivasyonlarıdır. Malezyalı öğrencilerin sosyal 

medya kullanım motivasyonları; kiĢilerarası iliĢki, bilgilenme, eğlence, 

zaman geçirme ve kolaylık motivasyonu olarak sıralanabilir. Ġngiltereli 

öğrencilerin sosyal medya kullanma motivasyonlarının önem sırası, 

kolaylık, kiĢilerarası iliĢki, eğlence, zaman geçirme ve bilgilenme 

motivasyonuyken, Güney Afrikalı öğrencilerin sosyal medya kullanım 

motivasyonları Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: zaman geçirme, kolaylık, 

eğlence, kiĢilerarası iliĢki ve bilgilenme motivasyonu (Karimi vd., 

2014: 62-63). Karimi ve arkadaĢlarının çalıĢması kültür farklılığı ve 

sosyal medya kullanım motivasyonları arasındaki farklılığı ortaya 

koyması açısından bu alanda yapılan diğer çalıĢmalardan farklıdır. 

AraĢtırma sonuçlarında yaĢanılan ülkelere göre sosyal medya kullanım 

motivasyonun önem sırası değiĢmektedir. Örneğin, iranda yaĢayan 

öğrenciler için, bilgilenme motivasyonu ilk sırada yer alırken Güney 

Afrika da yaĢayan öğrenciler için bu motivasyon daha az önemli 

görüldüğünden son motivasyondur.  Aynı Ģekilde Ġngiltereli öğrenciler 

için sosyal medya kullanım motivasyonların “kolaylık” birinci 

sıradayken,  Malezya da yaĢayan öğrenciler için bu motivasyon son 

sırada yer almaktadır. 

- Sosyal medya kullanım motivasyonlarını ele alan çalıĢmalardan biri de 

Çemrek ve arkadaĢlarının 2014 yılında EskiĢehir Osmangazi 

Üniversitesi çeĢitli fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören 

446 öğrenci üzerinde yaptığı çalıĢmadır. Bu çalıĢma sonucunda 

araĢtırmacılar sosyal medya kullanıcılarına yaptıkları anket 

doğrultusunda en sık takip edilen sosyal ağ sitelerinin sırasıyla Ģunlar 
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olduğunu ifade etmiĢtir: Facebook, Twitter, Instagram,  You tube ve 

diğer sosyal ağlardır (Çemrek vd., 2014: 68). ÇalıĢma sonucunda 

ulaĢılan sosyal medya kullanım motivasyonları ise önem sırasına göre 

Ģunlardır: Eğlence, sosyal etkileĢim, haberdar olma, kendini ifade etme, 

toplumsal değiĢime katkı.  Ġncelediğimiz diğer çalıĢmalardan farklı 

olarak ortaya çıkan “toplumsal değiĢime katkı” motivasyonu toplumda 

bir değiĢim yaratma inancını yansıtan ifadelere yer veren “toplumsal 

değiĢime katkı” faktörüdür (Çemrek vd., 2014: 74). 

- Sosyal medya kullanım motivasyonlarında ele alacağımız son çalıĢma 

ise, Özata ve arkadaĢlarının 2014 yılında 447 Anadolu Üniversitesi 

öğrencisi üzerinde yaptığı çalıĢmadır. Yapılan çalıĢmada, Kullanımlar 

ve Doyumlar Teorisinden yola çıkılarak gençlerin sosyal ağ sitelerini 

kullanma motivasyonları sosyalleĢme, eğlence, gösteriĢ yapma, kolay 

eriĢim/ulaĢılma, pazarlama kampanyalarından yararlanma, koordine 

olma, kaçma/ kaçınma, bilgi edinme, arkadaĢ edinme, paylaĢım, 

arkadaĢların yaĢamlarını izleme olmak üzere 11 madde altında 

toplanmıĢtır. Bu 11 madde kullanılarak yapılan kümeleme analizi 

sonucunda gençler müptelalar, müdavimler, muhabereciler ve 

mesafeliler olmak üzere 4 kullanıcı grubu altında sınıflandırılmıĢlardır 

(Özata vd., 2014: 33). Bu gruplar ve sosyal ağ sitelerine yönelimleri 

kısaca Ģu Ģekilde açıklanabilir: Müptelalar sosyal ağ sitelerine hem çok 

sık giren hem de bu sitelerde uzun süre geçiren kullanıcılardan 

oluĢmaktadır. Müptelalar sosyal ağ sitelerini kullanma sıklığı ve 

Ģekilleri açısından diğer üç kümenin oldukça önünde yer almaktadır. 

Ġkinci kümeyi oluĢturan müdavimler, sosyal ağ sitelerini müptelalar 

kadar sık ziyaret etmekle birlikte, onlara göre bu sitelerde daha az 

kalmaktadırlar. Gene de diğer iki gruba göre sosyal ağ sitelerinde daha 

uzun vakit geçirmektedirler. Muhabereciler de, sosyal ağ sitelerine 

müptelalar ve müdavimler kadar sık girseler de bunların sayfalarda 

kalma süresi çok daha kısadır. Son küme olan mesafeliler ise, sosyal ağ 

sitelerini diğer üç kümede yer alan kullanıcılara göre daha seyrek 

ziyaret etmenin yanında bu sitelerde de çok kısa zaman 
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geçirmektedirler. Bu kümedeki kullanıcılar sosyal ağ sitelerini sadece 

bir Ģeylere bakmak amacıyla kullanmakta, baĢka bir fonksiyonunu 

kullanmamaktadırlar Bu gruplar arasında, sosyal ağ sitelerini kullanma 

motivasyonları ve bu sitelerdeki kullanma davranıĢları açısından 

anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiĢtir. Müptelalar, sosyal ağ sitelerini 

en sık, en yoğun ve en kapsamlı kullananlardan oluĢurken, mesafeliler 

sosyal ağ sitelerini en az ve sadece bilgi edinme amaçlı kullananlardan 

oluĢmaktadır. Müdavimler henüz müptela düzeyine gelememiĢ ancak 

sosyal ağ sitelerini oldukça farklı Ģekillerde ve nedenlerle kullanan 

gençlerdir. Son olarak muhabereciler ise, isminden de anlaĢılacağı gibi, 

sosyal ağ sitelerini bilgi edinme, koordine olma, kolay eriĢim/ulaĢılma, 

paylaĢım gibi haberleĢmeyle bağlantılı nedenlerle kullanan gençlerdir. 

Bu dört grubun sosyal ağ sitelerini kullanma motivasyonları ve 

gösterdikleri kullanım davranıĢlarına göre farklı düzeylerden oluĢan bir 

sıralamaya sahip olduğu görülmüĢtür. Bilgi edinme ve haberleĢme 

motivasyonunun tüm kümeler için en önemli kullanım nedenleri olduğu 

görülmüĢtür. Dolayısıyla bu dört küme için de sosyal ağ sitelerinin, 

iĢletmelerin ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmak ve 

duyurularını iletmek için kullanabileceği etkili bir iletiĢim kanalı 

olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, sadece müptelalar gibi küçük bir 

kesimin “pazarlama kampanyalarından yararlanma” motivasyonuyla 

sosyal ağ sitelerini kullandığı görülmüĢtür (Özata vd., 2014: 31-35). 
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3. BÖLÜM: KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI 

ÇERCEVESĠNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMINI ARAġTIRMAYA 

YÖNELĠK BĠR UYGULAMA 

 

3. 1. AraĢtırmanın Konusu 

Tez çalıĢmasının konusu; araĢtırmanın teorik bölümünü oluĢturan 

kullanımlar ve doyumlar kuramının genel bir tanımlamasını yaparak, bu 

kuramı daha önce ele alan çalıĢmalar doğrultusunda Sakarya Üniversitesi 

öğrencilerinin sosyal medya kullanım motivasyonlarının incelenmesidir. 

3. 2.AraĢtırmanın Metodolojisi 

Metodoloji baĢlığı altında araĢtırmanın amaç ve önemi, araĢtırmanın 

cevaplandıracağı sorular, araĢtırma modeli, araĢtırmanın uygulanması, 

örneklem seçimi, anket formu, verilerin toplanması ve analizi belirtilmiĢtir. 

3. 2. 1.AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalıĢmanın genel amacı, kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı 

çerçevesinde üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımında hangi 

motivasyonların önemli olduğunu Sakarya Üniversitesi örneğinde ortaya 

koymaktır. 

Ġnternetin bir uzantısı olan ve kullanıcı sayısı her geçen gün artan sosyal 

medyanın birey davranıĢları üzerinde etkili olması sosyal medya kullanımının 

araĢtırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu çalıĢma, sosyal medya kullanımına 

iliĢkin motivasyonların kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde ele 

alması ve uygulama olarak daha önce öğrencilerinin herhangi bir iletiĢim aracı 

kullanma motivasyonları incelenmeyen Sakarya Üniversitesini ele alması 

açısından önem taĢımaktadır.  

ÇalıĢma neticesinde ulaĢılacak sonuçlar, kullanımlar ve doyumlar kuramı 

ile sosyal medya konusunda araĢtırmacılara yeni veriler sunması açısından 

önemlidir. ÇalıĢma, benzer özelliklere sahip öğrencilerin sosyal medyayı hangi 
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motivasyonlara ulaĢmak amacıyla kullandığını ortaya koyacağından, özellikle 

öğrencilerin sosyal medya kullanım motivasyonları için faydalı bilgiler 

sağlayabilecektir.  

ÇalıĢma sonucunda, Sakarya Üniversitesi örnekleminde sosyal medya 

kullanıcılarının motivasyonları belirlenecektir. Dolayısıyla, çalıĢma neticesinde 

ulaĢılacak bilgiler, iletiĢim kuramları araĢtırmacılarına ve sosyal medyayı ele 

alan araĢtırmacılara faydalı bilgiler sunarak, sosyal medya kullanım 

motivasyonlarına iliĢkin fikir kazandıracaktır. 

3.2.2.AraĢtırmanın Cevaplandıracağı Sorular 

ÇalıĢmanın uygulama bölümünde elde edilen bulgular doğrultusunda 

aĢağıdaki sorular cevaplandırılmaya çalıĢılacaktır:  

1. Öğrenciler geleneksel kitle iletiĢim araçları ve internetin bir uzantısı 

olan sosyal ağ sitelerini hangi sıklıkla kullanmaktadırlar ve sosyal 

medya platformlarının kullanım sıklıkları cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?  

2. Öğrenciler tarafından en çok hangi sosyal ağ sitesi kullanılmaktadır? 

3. Öğrencilerin kullanmıĢ oldukları sosyal ağ sitelerini ne derece güvenilir 

bulmaktadır? 

4. Öğrenciler sosyal medyaya en çok hangi yolla bağlanmaktadır? 

5. Tamamı sosyal medya kullanıcılarından seçilen öğrenciler, ne zamandır 

sosyal medyayı kullanmakta ve sosyal medyada günlük ortalama ne 

kadar zaman geçirmektedirler? 

6. Öğrencilerin sosyal medya kullanım süresi ve sosyal medyada 

geçirdikleri zaman ile demografik özellikleri (cinsiyet, , yaĢ, eğitim 

düzeyi, aylık harcama) arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

7. Öğrencilerin, sosyal medya kullanımında  hangi motivasyonlar etkilidir  

ve sosyal medya kullanım motivasyonları ile demografik özellikler  

(cinsiyet,, yaĢ, eğitim düzeyi, aylık harcama) arasında anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?  
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3.2.3.AraĢtırmanın Yöntemi 

ÇalıĢmada literatür taraması ve alan araĢtırması yöntemi kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın uygulama bölümünde, literatürde yer alan benzer araĢtırmalardan 

faydalanarak oluĢturulan anket soruları yüz yüze görüĢme yoluyla öğrencilere 

sorulmuĢtur. 

3.2.4.Sınırlılıklar: 

ÇalıĢmanın uygulama aĢaması Sakarya Üniversitesi öğrencileri ile 

sınırlıdır. Bu kapsamda, veri toplama aracı olan anket formu; Sakarya 

Üniversitesinde eğitim gören, 550 kiĢiye uygulanmıĢtır.  

Uygulama, sosyal medya kullanıcılarının motivasyonlarını belirlemek 

amacıyla gerçekleĢtirildiğinden dolayı, sosyal medyayı kullanmakta olan 

bireylerle sınırlandırılmıĢtır ve sosyal medya kullanmayan bireyler 

araĢtırmanın dıĢında tutulmuĢtur.  

3. 2. 5. Tanımlar: 

Kitle ĠletiĢim Araçları: Kitle iletiĢim araçları; bilgi, görüĢ ve 

düĢüncelerin paylaĢılmasını sağlayan, sosyal örgütlenmeyi güçlendiren, 

kamuoyu oluĢturan, insanın anlama, anlatma, öğrenme ve eğitim görme gibi 

temel ihtiyaçlarını karĢılayan, insan iliĢkilerini değiĢtirip geliĢtiren, yeni 

davranıĢ ve tutum kalıplarını, görüĢ ve düĢünce akımlarını yaygınlaĢtıran 

iletiĢim araçlarıdır (Ülkü ve Demir, 2013: 592). 

Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı: Bireylerin ihtiyaçlarını çeĢitli 

yollarla gidermek için kitle iletiĢim araçlarını kullandıkları görüĢü, 

“kullanımlar ve doyumlar” yaklaĢımı olarak tanımlanmaktadır 

(Berelson,1949‟dan akt. Çebi, 2003: 150). 

Sosyal Medya: Sosyal Medya, kullanıcılara enformasyon, düĢünce, ilgi 

ve bilgi paylaĢım imkânı tanıyarak karĢılıklı etkileĢim yaratan çevrimiçi araçlar 

ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2008:123). 
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3.2.6.AraĢtırmanın Uygulanması ve Örneklem Seçimi 

Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım motivasyonlarını 

belirlemek amacıyla Sakarya Üniversitesinde çeĢitli fakülte ve meslek 

yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde anket uygulaması 

yapılmıĢtır. Sakarya Üniversitesinin toplam öğrenci sayısı 77.931 dir. 

AraĢtırmanın evrenini oluĢturan 77.931 öğrenciden amaçlı örneklem alma 

tekniğiyle 600 öğrenciye anket uygulanmıĢ, geçersiz sayılan ve eksik 

doldurulan 50 anket çıkarılarak 550 anket araĢtırma kapsamında 

değerlendirilmiĢtir. 

3.2.7.AraĢtırma Formu ve Ölçüm Araçları 

ÇalıĢmada likert ölçeği ile hazırlanan sorular ve cinsiyet, yaĢ, gelir 

düzeyi gibi demografik sorular kullanılmıĢtır. 

Ölçme aracı olarak hazırlanan anket formu, 63 sorudan ve iki sayfadan 

oluĢmaktadır. 

Anketin ilk 40 sorusu, deneklerin sosyal medya kullanım nedenlerini ve 

motivasyonlarını ölçmek amacıyla likert ölçeği kullanılarak hazırlanmıĢ ve 

deneklerin 1 ve 5 arasında ( 1= kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle 

Katılıyorum) belirtilen tutumlara değer vermesi istenmiĢtir. Sosyal medya 

kullanım motivasyonlarını belirlemek amacıyla hazırlanan bu sorular daha 

önce yapılmıĢ araĢtırmalardan örnek alınarak uyarlanmıĢtır.  

 Anketin diğer sorularında ise, deneklerin kendileri hakkında bilgi 

verecekleri, cinsiyet, yaĢ ve eğitim durumu (Ģuanda bulunulan sınıf) gibi 

demografik özellikleri belirten sorular ve kitle iletiĢim araçları ve bu araçların 

yanı sıra, sosyal medya, sosyal medya araçlarının kullanım sıklıklarını ölçmeye 

yönelik çeĢitli sorular sorulmuĢtur. 
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3.2.8.Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler 

AraĢtırmanın evrenini oluĢturan Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden 

seçilen örneklem grubuna 22 Aralık 2014-20 ġubat 2015 tarihleri arasında 

anket uygulanmıĢtır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler SPSS 

15.0 programında analiz edilmiĢtir. Elde edilen verilerin yorumlanması 

amacıyla aĢağıdaki testler yapılmıĢtır: 

 Frekans, t-test, ki kare, anova, faktör analizi, aritmetik ortalama testleri 

yapılmıĢtır.  
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4.BULGULAR VE YORUM 

ÇalıĢmanın bu bölümünde anket veri toplama tekniği sonucunda elde 

edilen veriler ve yorumlar yer almaktadır. Bu nokta da öncelikle Sakarya 

Üniversitesi öğrencilerini temsil eden 550 kiĢilik örneklem gurubun 

demografik özelliklerine değinilmiĢ, bunun yanı sıra araĢtırmanın amacına 

uygun analizler yapılarak tablolar ve yorumlar belirtilen baĢlıklar altında 

sunulmuĢtur. 

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Tez çalıĢmasının uygulama bölümünde Sakarya Üniversitesi 

öğrencilerini temsil eden örneklem grubunun demografik özelliklerini belirten 

cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi ve aylık harcama gibi bilgiler aĢağıdaki tablolarda 

gösterilmiĢtir.  

Tablo 1. Deneklerin Cinsiyeti 

Cinsiyet n (Katılımcı Sayısı) % (Yüzde) 

Kadın 252 45.8 

Erkek 298 54.2 

Toplam 550 100 

Deneklerin cinsiyetiyle ilgili tablo incelendiğinde, ankete cevap veren 

deneklerin yüzde 45.8‟inin cinsiyetinin kadın; yüzde 54.2‟sinin ise erkek 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 2. Deneklerin YaĢı 

YaĢ n (Katılımcı Sayısı) % (Yüzde) 

18-22 379 68.9 

23-27 151 27.5 

28 ve üzeri 20 3.6 

Toplam 550 100 

Ankete cevap veren deneklerin yaĢıyla ilgili tablo incelendiğinde yüzde 

68.9‟u 18-22 yaĢ aralığında; yüzde 27.5‟i 23-27 yaĢ aralığında; yüzde 3.6‟sının 

da 28 ve üzeri yaĢ aralığında olduğu görülmektedir. Bu veriler üniversitede 
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eğitim gören öğrencilerin büyük çoğunluğunun (yüzde 68,9‟unun) 18-22 yaĢ 

aralığındaki insanlardan oluĢtuğunu göstermektedir. 

Tablo 3. Deneklerin Eğitim Düzeyi 

Eğitim Düzeyleri (Ģuanda bulunulan sınıf) n (Katılımcı Sayısı) % (Yüzde) 

Birinci sınıf 148 26.9 

Ġkinci sınıf 120 21.8 

Üçüncü sınıf 143 26.0 

Dördüncü sınıf 94 17.1 

Diğer 45 8.2 

Toplam 550 100 

Ankete cevap veren deneklerin eğitim düzeyleriyle ilgili verilere 

bakıldığında yüzde 26.9‟unun birinci sınıf; yüzde 26.0‟sının üçüncü sınıf; 

yüzde 21.8‟inin ikinci sınıf; yüzde 17.1‟inin dördüncü sınıf ve yüzde 8.2‟sinin 

de diğer (hazırlık/yüksek lisans/doktora) sınıflarda oldukları görülmektedir. 

Ortaya çıkan bu veriler deneklerin eğitim düzeyleri açısından dengeli bir 

dağılıma sahip olduklarını göstermektedir. 

Tablo 4. Deneklerin Aylık Harcama Giderleri 

Aylık Harcama n (Katılımcı Sayısı) % (Yüzde) 

300 TL‟den az 89 16.2 

301-600 TL arası 266 48.4 

601-900 TL arası 138 25.1 

901 TL ve üzeri 57 10.4 

Toplam 550 100 

Ankete katılan deneklerin aylık harcama gider düzey aralıkları ise Ģu 

Ģekildedir; yüzde 48.4‟ü 301-600 TL arasında; yüzde 25.1‟i 601-900 TL 

arasında; yüzde 16.2‟si 300 TL‟den az ve yüzde 10.4‟ünün ise 901 TL ve 

üzerindedir.  Ortaya çıkan bu veriler Üniversite öğrencisi deneklerin 

çoğunluğunun (%48,4‟ünün) 600 TL ve aĢağısında aylık harcamaya sahip 

olduklarını göstermektedir.  

4. 2. Kitle ĠletiĢim Araçları kullanma Sıklıkları 

Kitle iletiĢim araçlarının hangi sıklıkla kullanıldığını belirlemeye yönelik 

soru kapsamında, katılımcılardan her bir iletiĢim aracı için “(5) her gün düzenli, 

(4) haftada 5-6 gün, (3) haftada 3-4 gün, (2) haftada 1-2 gün, (1) hiç 
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kullanmam ” seçeneklerinden kendilerine en uygun olanını iĢaretlemeleri 

istenmiĢtir. Katılımcıların kitle iletiĢim araçlarını kullanım sıklıklarının frekans 

dağılımları Tablo 5‟de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 5. Kitle ĠletiĢim Araçları Kullanma Sıklıkları (n=550) 

Kitle iletiĢim araçları kullanım sıklıkları tablosu (Tablo 5) incelendiğinde, 

Televizyonu, katılımcıların yüzde 21.1‟i hiç kullanmadığını, yüzde 33.5‟i 

haftada 1-2 gün, yüzde 13.1‟i haftada 3-4 gün, yüzde 8.9‟u haftada 5-6 gün, 

yüzde 23.5‟i de her gün düzenli kullandıklarını görülmektedir. Ortaya çıkan bu 

durum katılımcıların küçük bir kesimince (yüzde 23.5‟i) her gün düzenli olarak 

televizyon kullanıldığına iĢaret etmektedir. 

Katılımcıların haftalık gazete okuma sıklığına verdikleri cevaplara 

bakıldığında ise, yüzde 30.4‟ü hiç kullanmam, yüzde 35.8‟i haftada 1-2 gün, 

yüzde 14.9‟u haftada 3-4 gün, yüzde 7.8‟i haftada 5-6 gün ve yüzde 11.1‟inin 

de her gün düzenli kullanırım cevabını verdikleri görülmektedir. Bu cevaplara 

göre gazete, öğrencilerin küçük bir kesimi (yüzde 11.1‟i) tarafından her gün 

düzenli olarak kullanılmaktadır denilebilir.  

Katılımcıların haftalık dergi okuma sıklığına verdikleri cevaplara 

bakıldığında ise, yüzde 53.6‟sı hiç kullanmam, yüzde 29.8‟i haftada 1-2 gün, 

 Hiç 

Kullanmam 

Haftada 

1-2 gün 

Haftada 

3-4 gün 

Haftada 

5-6 gün 

Her gün 

düzenli 

Toplam 

% 

Televizyon

  

116 

21.1 % 

184 

33.5 % 

72 

13.1% 

49 

8.9 

129 

23.5 

 

100 

Gazete 167 

30.4 

197 

35.8 

82 

14.9 

43 

7.8 

61 

11.1 

 

100 

Dergi 295 

53.6 

164 

29.8 

51 

9.3 

28 

5.1 

12 

2.2 

 

100 

Radyo 194 

35.3 

160 

29.1 

84 

15.3 

43 

7.8 

69 

12.5 

 

100 

Ġnternet 2 

0.4 

18 

3.3 

28 

5.1 

70 

12.7 

432 

78.5 

 

100 

Sosyal 

medya 

0 

0.0 

30 

5.5 

62 

11.3 

 95  

17.3 

363 

66.0 

 

100 
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yüzde 9.3‟ü haftada 3-4 gün, yüzde 5.1‟i haftada 5-6 gün ve yüzde 2.2‟sinin de 

her gün düzenli kullanırım cevabını verdikleri görülmektedir. Bu cevaplara 

göre dergi, öğrencilerin küçük bir kesimi (yüzde 2.2‟si) tarafından her gün 

düzenli olarak kullanılırken; çoğunluğu (yüzde 53.6‟sı) tarafından ise hiç 

kullanılmamaktadır sonucu çıkmaktadır.  

Katılımcıların haftalık radyo kullanma sıklığına verdikleri cevaplara 

bakıldığında ise, yüzde 35.3‟i hiç kullanmam, yüzde 29.1‟i haftada 1-2 gün, 

yüzde15.3‟ü haftada 3-4 gün, yüzde 7.8‟i haftada 5-6 gün ve yüzde 12.5‟inin 

de her gün düzenli kullanırım cevabını verdikleri görülmektedir. Bu cevaplara 

göre radyo, öğrencilerin çok küçük bir kesimi (yüzde 12.5‟i) tarafından her gün 

düzenli olarak kullanılmaktadır denilebilir.  

Katılımcıların haftalık Ġnternet kullanma sıklıklarına bakıldığında, yüzde 

0.4‟ünün hiç kullanmadığı, yüzde 3.3‟ünün haftada 1-2 gün, yüzde 5.1‟inin 

haftada 3-4 gün, yüzde12.7‟sinin haftada 5-6 gün, yüzde 78.5‟inin her gün 

düzenli kullandığı tespit edilmektedir. Ortaya çıkan bu sonuçlar katılımcıların 

büyük çoğunluğu (yüzde 78.5‟i) tarafından her gün düzenli internet 

kullandıklarını ifade etmektedir.  

Katılımcıların haftalık sosyal medya kullanma sıklıklarına bakıldığında 

ise, yüzde 0.0‟nın hiç kullanmam, yüzde 5.5‟inin haftada 1-2 gün, yüzde 

11.3‟ünün haftada 3-4 gün, yüzde17.3‟ünün haftada 5-6 gün ve yüzde 66.0‟ının 

da her gün düzenli kullandığı görülmektedir. Ortaya çıkan bu sonuçlar 

katılımcıların çoğunluğunun (yüzde 66.0‟sının) her gün düzenli olarak sosyal 

medyayı kullandıklarına iĢaret etmektedir.  

Örneklem grubunun en fazla hangi kitle iletiĢim aracını kullandığını 

belirlemek amacıyla bu sorulara verilen cevapların aritmetik ortalaması 

alınmıĢtır. Aritmetik ortalama analizinden elde edilen bulgular tablo 6‟da 

verilmiĢtir.  
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Tablo 6. Kitle ĠletiĢim Araçlarının Kullanılma Düzeyleri 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Ġnternet 550 1,00 5,00 4,6582 ,75354 

Sosyal medya 550 1,00 5,00 4,4382 ,89463 

Televizyon 550 1,00 5,00 2,8018 1,47313 

Gazete 550 1,00 5,00 2,3345 1,28636 

Radyo 550 1,00 5,00 2,3327 1,35643 

Dergi 550 1,00 5,00 1,7236 ,97696 

Valid N 

(listwise) 

550  
   

Tablo 6‟ da görüldüğü gibi internet (A.O.=4,6582) en fazla kullanılan 

kitle iletiĢim aracıdır. Ġnternetten sonra en fazla kullanılan ikinci kitle iletiĢim 

aracı ise sosyal medyadır (A.O.=4,4382). Bu kitle iletiĢim araçlarından sonra 

en fazla tercih edilen araçlar sırasıyla, televizyon (A.O.=2,8018), gazete 

(A.O.=2,3345), radyo(A.O.=2,3327)  ve dergi (A.O.=1,7236) Ģeklinde 

sıralanmaktadır. 

Bu sonuçlara göre öğrenciler tarafından en fazla kullanılan kitle iletiĢim 

araçlarının baĢında internet ve sosyal medyanın geldiği görülmektedir. 

Geleneksel kitle iletiĢim araçlarının ise onlara göre daha az düzeyde 

kullanıldıkları ortaya çıkmaktadır.  

4.3. Sosyal Medya Ortamlarını Kullanma Sıklığı 

Sosyal medya ortamlarının hangi sıklıkla kullanıldığını belirlemeye 

yönelik sorular kapsamında, katılımcılardan her bir ortam için “(5)sık 

kullanırım , (4)kullanırım, (3) bazen kullanırım, (2) kullanmam, (1) hiç 

kullanmam” seçeneklerinden kendilerine en uygun olanını iĢaretlemeleri 

istenmiĢtir. Katılımcıların sosyal medya ortamlarını kullanım sıklıklarının 

frekans ve yüzde olarak dağılımları Tablo 7‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 7. Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Sıklıkları (N=550) 

 

H
iç

 

K
u

ll
a

n
m

a
m

 

K
u

ll
a

n
m

a
m

  

B
a

ze
n

 

k
u

ll
a

n
ır

ım
 

K
u

ll
a

n
ır

ım
 

S
ık

 

k
u

ll
a

n
ır

ım
  

T
o

p
la

m
 %

 

Facebook 46 

8,4% 

23  

4,2% 

88 

16,0% 

143 

26,0% 

250 

45,5% 

 

100 

Twitter 147  

26,7% 

44  

8,0% 

95  

17,3% 

119  

21,6% 

145  

26,4% 

 

100 

Youtube 19  

3,5% 

18  

3,3% 

93  

16,9% 

176  

32,0% 

244  

44,4% 

 

100 

Linkedln 389  

70,7% 

68  

12,4% 

47  

8,5% 

20  

3,6% 

26  

4,7% 

 

100 

Blogger 372  

67,6% 

74  

13,5% 

50  

9,1% 

32  

5,8% 

22  

4,0% 

 

100 

Instagram 156  

28,4% 

42  

7,6% 

67  

12,2% 

99  

18,0% 

186  

33,8% 

 

100 

Foursquare 269  

48,9% 

65  

11,8% 

74  

13,5% 

60  

10,9% 

82  

14,9% 

 

100 

Swarm 246  

44,7% 

50  

9,1% 

82  

14,9% 

71  

12,9% 

101  

18,4% 

 

100 

Google + 61  

11,1% 

22  

4,0% 

75  

13,6% 

115  

20,9% 

277  

50,4% 

 

100 

. Katılımcıların belirtilen sosyal ağ sitelerinin hangi sıklıkla 

kullandıklarını belirlemek amacıyla 5‟li likert ölçeğinde sorular hazırlanmıĢ ve 

(1)hiç kullanmam, (2) kullanmam,(3) bazen kullanırım,(4) kullanırım,(5) sık 

kullanırım ifadelerden kendilerine en yakın olanı seçmeleri istenmiĢtir. 

Deneklerin sosyal ağ siteleri kullanım sıklıklarını gösteren tablo incelendiğinde,  

katılımcıların Facebook kullanım sıklıklarını belirlemeye yönelik soruya 

verdikleri cevaplara bakıldığında, katılımcıların  % 8,4‟ünün hiç kullanmam 

%4,2‟sinin kullanmam, %16,9‟unun bazen kullanırım, %26,0‟sının kullanırım 

ve %45,5‟i sık kullanırım cevabını verdikleri görülmektedir. Bu cevaplara göre 

Facebook‟ un, öğrencilerin büyük çoğunluğu (yüzde 87,5) tarafından 

kullanıldığı sonucuna ulaĢılır. 

Diğer bir sosyal ağ sitesi olan twitter kullanım sıklığı sorusuna ait 

cevaplar incelendiğinde, katılımcıların %26,7‟sinın hiç kullanmadığı, 

%8,0‟inin kullanmadığı, %17,3‟ünün bazen kullandığı, %21,6‟sının kullandığı 

ve %26,4‟ünün sık kullandığı sonucuna ulaĢılmaktadır. Bu noktada 
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öğrencilerin önemli bir kesiminin  (yüzde 65,3) günümüzde en popüler sosyal 

ağ sitelerinden biri olan Twitter‟ı kullandığı sonucuna ulaĢılır.  

Popüler video paylaĢım sitesi olan YouTube‟un kullanım sıklığını 

belirleme yönelik soruya verilen cevaplar incelendiğinde, katılımcıların, 

%3,5‟inin hiç kullanmadığı, %3,3‟ünün kullanmadığı, %16,9‟unun bazen 

kullandığı, %32‟sinin kullandığı, %44,4‟ünün sık kullandığı görülmektedir. 

Dolayısıyla, öğrencilerin büyük çoğunluğunun (yüzde 93,3) YouTube‟u 

kullandığı görülmektedir. 

ĠĢ ağı olarak tanımlanan Linkedln sosyal ağ sitesi kullanım sıklığını 

belirlemeye yönelik soruya verilen cevaplar incelendiğinde ise, katılımcıların, 

% 70,7‟si hiç kullanmam, %12,4‟ü kullanmam, %8,5‟i bazen 

kullanırım,%3,6‟sı(f=20) kullanırım, %4,7‟sinin ise; sık kullanırım cevabını 

verdikleri görülmektedir. Bu cevaplara göre Linkedln‟ in öğrencilerin büyük 

çoğunluğu (yüzde 83,1) tarafından kullanılmadığı sonucuna ulaĢılır.   

 Blogger sosyal ağ sitesi kullanım sıklığına verilen cevaplara 

bakıldığında, 550 kiĢiden oluĢan örneklem grubunun % 67,6‟sının hiç 

kullanmadığı,  %13,5‟inin kullanmadığı, %9,1‟inin bazen kullandığı, %5,8‟ini 

kullandığı, %4‟ünün ise; bu sosyal ağ sitesini sık kullandığı görülmektedir. Bu 

noktada katılımcıların çoğunluğu (81,1) tarafından blog sitelerinin 

kullanılmadığı sonucuna varılır.  

Instagram kullanım sıklığına yönelik bulgular incelendiğinde; 

katılımcıların  % 28,4‟ünün hiç kullanmadığı, %7,6‟sının kullanmadığı, 

%12,2‟sinin bazen kullandığı, %18‟inin kullandığı ve  %33,8‟inin bu sosyal ağ 

sitesini sık kullandığı görülmektedir. Verilen cevaplar genel olarak 

incelendiğinde, katılımcıların, (yüzde 64) tarafından fotoğraf paylaĢım sitesi 

olan Instagram kullanılmaktadır.  

Foursquare kullanım sıklığını içeren bulgulara bakıldığında, 

katılımcıların   % 48,9‟unun hiç kullanmadığı, %11,8‟inin kullanmadığı, 

%13,5‟inin bazen kullandığı, %10,9‟unun kullandığı, %14,9‟unun bu sosyal ağ 
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sitesini sık kullandığı görülmektedir. Verilen cevaplar doğrultusunda 

Foursquare, sosyal ağ sitesini öğrencilerin çoğunluğu (60,7) kullanmamaktadır.  

Swarm kullanım sıklığını içeren bulgulara bakıldığında, katılımcıların   

% 44,7‟sinin hiç kullanmadığı, %9,1‟inin kullanmadığı, %14,9‟unun bazen 

kullandığı, %12,9‟unun kullandığı, %18,4‟ünün bu sosyal ağ sitesini sık 

kullandığı görülmektedir. Swarm kullanım sıklığına yönelik sorulara verilen 

cevaplar doğrultusunda öğrencilerin çoğunluğunun (yüzde 53,8) bu sosyal ağ 

sitesini kullanmağı sonucuna ulaĢılır.  

Google Plus kullanım sıklığını içeren bulgulara bakıldığında ise;  

katılımcıların   % 11,1‟inin hiç kullanmadığı, %4‟ünün kullanmadığı, 

%13,6‟sının bazen kullandığı, %20,9‟unun) kullandığı, %50,4‟ünün bu sosyal 

ağ sitesini sık kullandığı görülmektedir. Bu noktada,  katılımcıların büyük 

çoğunluğu (yüzde 84,9) tarafından Google Plus‟ın kullanılmakta olduğu 

görülmektedir. 

Örneklem grubunun en fazla hangi sosyal ağ sitesini kullandığını 

belirlemek amacıyla verilen cevapların aritmetik ortalaması alınmıĢtır. Tablo 

8‟de görüldüğü gibi youtube (A.O.=4,1055) en fazla kullanılan kitle iletiĢim 

aracıdır. You Tube‟dan sonra en fazla kullanılan ikinci sosyal ağ sitesi ise,  

facebook ‟tur (A.O.=3,9600). Bu sosyal ağ sitelerinden sonra en fazla 

kullanılan siteler sırasıyla, Google Plus (A.O=3,9545), Instagram 

(A.O.=3,2127), twitter(A.O.=3,1291), Swarm (A.O.=2,5109)  

Foursquare(A.O.=2,3109), Blogger (A.O=1,6509) ve Linkedln (A.O=1,5927) 

Ģeklinde sıralanmaktadır. 

Bu sonuçlara göre öğrenciler tarafından en fazla kullanılan sosyal ağ 

siteleri baĢında youtube ve facebook geldiği görülmektedir. Google Plus‟ın 

ortalamasının Facebook ortalamasına oldukça yakın olması, bu iki sosyal ağ 

sitesinin kullanıcılar tarafından eĢit denilebilecek düzeyde kullanıldığını 

göstermektedir. Diğer sosyal ağ sitelerinin ise, daha az düzeyde kullanıldıkları 

ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 8. Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanılma Düzeyleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

You Tube 

kullanımı 

550 
1,00 5,00 4,1055 1,02241 

Facebook 

kullanımı 

550 
1,00 5,00 3,9600 1,23925 

Google Plus 

kullanımı 
550 1,00 5,00 3,9545 1,34141 

Instagram 

kullanımı 

550 
1,00 5,00 3,2127 1,64417 

Twitter 

kullanımı 

550 
1,00 5,00 3,1291 1,55168 

Swarm 

kullanımı 

550 
1,00 5,00 2,5109 1,58398 

Foursquare 

kullanımı 

550 
1,00 5,00 2,3109 1,51966 

Blogger 

kullanımı 

550 
1,00 5,00 1,6509 1,11373 

Linkedln 

kullanımı 

550 
1,00 5,00 1,5927 1,09542 

Valid N 

(listwise) 

550  
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4.3.1. Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Sıklıklarının Cinsiyete Göre 

FarklılaĢma Durumu 

 

Tablo 9. Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Sıklıklarının Cinsiyete Göre 

FarklılaĢma Durumu 

Sosyal ağ sitelerinin kullanım sıklıklarının cinsiyete göre istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla T-testi 

analizi uygulanmıĢtır. Bu analizin sonucunda istatiksel açıdan anlamlı 

farklılığın (p≤  .05) Facebook (t= -4.12,  p≤  .05), Instagram (t= 2.79,  p≤  .05) 

ve Google + (t= 2.27,  p≤  .05)  sosyal ağ sitelerinde ortaya çıktığı görülmüĢtür. 

Buna göre;   

“Facebook” değiĢkenine, erkekler (A.O.= 4,15) kadınlara (A.O.=3,72) 

göre;  

“Instagram” değiĢkenine, kadınlar (A.O.= 3,42) erkeklere (A.O.= 3,03) 

göre;  

Bağımsız DeğiĢken N X  ss. t Df p 

Facebook 
Kadın 252 3,7262 1,35392 -4,128 548 ,000* 

Erkek 298 4,1577 1,09727 

Twitter 
Kadın 252 3,0397 1,55843 

-1,243 548 ,214 
Erkek 298 3,2047 1,54453 

Youtube 
Kadın 252 4,0556 1,03950 

-1,053 548 ,293 
Erkek 298 4,1477 1,00755 

Linkedln 
Kadın 252 1,5437 1,07585 

-,966 548 ,334 
Erkek 298 1,6342 1,11181 

Blogger 
Kadın 252 1,6032 1,06055 

-,924 548 ,356 
Erkek 298 1,6913 1,15703 

Instagram 
Kadın 252 3,4246 1,62839 

2,796 548 ,005* 
Erkek 298 3,0336 1,63882 

Foursquare 

Kadın 252 2,2817 1,51880 

-,414 548 ,679 

Erkek 
298 

2,3356 1,52249 

Swarm 
Kadın 252 2,5397 1,61246 

,391 548 ,696 
Erkek 298 2,4866 1,56180 

Google + 
Kadın 252 4,0952 1,26824 

2,270 548 ,024* 
Erkek 298 3,8356 1,39134 
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“Google+” değiĢkenine de, kadınlar (A.O.=4.09) erkeklere (A.O.=3.83) 

göre daha fazla önem atfetmektedirler.  

Ortaya çıkan bu veriler kadınların Instagram ve Google+ erkeklerden 

daha fazla; erkeklerinde Facebook‟u kadınlardan daha fazla kullandıklarını 

ortaya koymaktadır. 

Tablo 9‟ da görüldüğü gibi Facebook, Instagram ve Google+ dıĢında 

diğer sosyal ağ siteleri kullanım sıklığı ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık 

içermemektedir (p≥ .05). 

4.4. Sosyal Medya Kullanım Süresi 

Katılımcıların ne kadar süredir sosyal medya kullandığına yönelik 

sorunun analizi tablo 10‟da verilmiĢtir. 

Tablo 10. Sosyal Medya Kullanma Süresi 

Zaman dilimleri  N (Katılımcı 

Sayısı) 

% (Yüzde) 

1 yıldan daha az 8 1,5% 

1-2 yıl arası 46 8,4% 

3-4 yıl arası 121 22,0% 

5 yıl ve üzeri 375 68,2% 

Toplam 550 100 

Tablo 10‟da katılımcıların ne zamandan beri sosyal medya 

kullanıyorsunuz sorusuna verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri verilmiĢtir. 

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde katılımcıların %68,2‟sinin 5 yıl ve 

üzeri,  % 22‟sinin 3-4 yıl arası, %8,4‟ünün 1-2 yıl arası ve %1,5‟inin 1 yıldan 

az bir süredir sosyal medya kullandığı görülmektedir. Bu noktada bulgularda 

gösterildiği gibi katılımcıların çoğunun (yüzde 68,2) 5 yıl ve üzerinde bir 

süredir sosyal medya kullandığı ifade edilebilir.  

4.4.1. Sosyal Medya Kullanma Süresi ve Cinsiyet ĠliĢkisi 

Sosyal ağ sitelerinin kullanım sürelerinin cinsiyete göre istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla T-testi  

ve frekans analizi uygulanmıĢtır.  
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Tablo 11. Cinsiyete Göre Sosyal Medya Kullanım Süresi 

 

 

 

 

 

 

Tablo 11‟de verilen frekans dağılımları incelendiğinde, 252 kadın 

katılımcının %2‟sinin 1 yıldan az; %9,1‟inin 1-2 yıl arası; %25‟inin 3-4 yıl 

arası ve % 63,9‟unun ise, 5 yıl ve daha fazla süredir sosyal medya kullandığı 

görülmektedir.  

298 erkek katılımcının sosyal medya kullanım süresini gösteren frekans 

dağılımlarına bakıldığında, erkeklerin %1,5‟inin 1 yıldan az; %7,7‟sinin 1-2 yıl 

arası; %19,5‟inin 3-4 yıl arası ve % 71,8‟inin ise, 5 yıl ve daha fazla süredir 

sosyal medya kullandığı görülmektedir. 

Tablo 12. Sosyal Medya Kullanım Süresinin Cinsiyete Göre FarklılaĢma 

Durumu 

Sosyal Medya 

Kullanım 

Süresi 

Cinsiyet N X  ss. t df p 

 Kadın 252 3,5079 ,74412 -1,868 548 ,013 

Erkek 298 3,6208 ,67208 

Tablo 12‟de verilen bulgular incelendiğinde, erkeklerin (A.0=3,6208), 

kadınlara (A.O=3,5008) göre sosyal medyayı daha uzun zamandır kullandığı 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Zaman dilimleri Kadın (n=252) Erkek (n=298) 

1 yıldan daha az 5 

2% 

3 

1% 

1-2 yıl arası 23 

9,1% 

23 

7,7% 

3-4 yıl arası 63 

25% 

58 

19,5% 

5 yıl ve üzeri 161 

63,9 

214 

71,8 
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4.4.2. Sosyal Medya Kullanma Süresi Ve YaĢ ĠliĢkisi 

Bireylerin sosyal medya kullanım süresiyle yaĢ değiĢkeni arasında 

anlamlı bir iliĢki olup olmadığını anlamak için ki kare testi uygulanmıĢtı. 

Yapılan ki kare testine ait bulgular tablo 13‟de verilmiĢtir. 

Tablo 13. Sosyal medya kullanım süresi ve yaĢ iliĢkisi 

Tablo 13‟de yer alan bulgular değerlendirildiğinde yapılan ki kare analizi 

sonucunda sosyal medya kullanım süresiyle yaĢ grupları arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmüĢtür.( X
2
 = 2,019, ve p=,918>0,05; sd:9) 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya 

Kullanım Süresi 18-22 23-27 28 ve üzeri Toplam 

1 yıldan az 7 

87,5% 

1,8% 

1 

12,5% 

,7% 

0 

0% 

0% 

8 

100,0% 

1,5% 

 
 

 

1-2 yıl arası 

33 

71,7% 

8,7% 

11 2 46 

23,9% 4,3% 100,0% 

7,3% 10,0% 8,4% 

3-4 yıl arası 

 
81 36 4 121 

66,9% 29,8% 3,3% 100,0% 

21,4% 23,8% 20,0% 22,0% 

5 yıl ve üzeri 258 103 14 375 

68,8% 27,5% 3,7% 100,0% 

68,1% 68,2% 70% 68,2% 

Toplam 379 151 20 550 

 68,9% 27,5% 3,6% 100,0% 

Toplam Yüzde 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4.4.3. Sosyal Medya Kullanma Süresi Ġle Eğitim Düzeyi ĠliĢkisi 

Tablo 14. Sosyal Medya Kullanım Süresi Ve Eğitim Düzeyi ĠliĢkisi 

Sosyal medya kullanım süresiyle katılımcıların eğitim düzeyi (Ģuanda 

bulunulan sınıf) değiĢkeni arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığını tespit 

etmek amacıyla ki kare analizi uygulanmıĢtır. Ki kare analizi sonucunda  

X
2
=14,364 ve p=,278>0,05; sd: 12) bulgularına ulaĢılmıĢtır. Dolayısıyla 

yapılan analiz sonucunda bireylerin eğitim düzeyi ile sosyal medya kullanım 

süreleri arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı görülmektedir. 

4.4.4. Sosyal Medya Kullanım Süresi ile Aylık Harcama ĠliĢkisi 

Katılımcıların aylık harcamaları ile sosyal medya kullanım süresi 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı anlamak için bu iki değiĢken 

S
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D
ö
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ü
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cü

 

sı
n

ıf
 

D
iğ

er
  

T
o

p
la

m
 

1 yıldan az 3 1 1 1 2 8 

 37,5% 12,5% 12,5% 12,5% 25,0% 100,0% 

 2,0% ,8% ,7% 1,1% 4,4% 1,5% 

 

1-2 yıl arası 

15 13 12 4 2 46 

32,6% 28,3% 26,1% 8,7% 4,3% 100,0% 

10,1% 10,8% 8,4% 4,3% 4,4% 8,4% 

3-4 yıl arası 

 

26 27 35 27 6 121 

21,5% 22,3% 28,9% 22,3% 5,0% 100,0% 

17,6% 22,5% 24,5% 28,7% 13,3% 22,0% 

5 yıl ve üzeri 104 79 95 62 35 375 

27,7% 21,1% 25,3% 16,5% 9,3% 100,0% 

70,3% 65,8% 66,4% 66% 77,8% 68,2% 

Toplam 148 120 143 94 45 550 

 26,9% 21,8% 26,0% 17,1% 8,2% 100,0% 

Toplam 

Yüzde 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 
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arasında ki kare analizi yapılmıĢ ve analiz sonucunda anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. (X 
2 

=8,346
 , 
p=,500) 

Tablo 15. Sosyal Medya Kullanım Süresi ve Aylık Harcama ĠliĢkisi 

 

4.5. Sosyal Medyada Geçirilen Zaman 

Katılımcıların günlük ortalama kaç dakikalarını sosyal medyada 

geçirdiklerine yönelik soruya ait bulgular Tablo 16‟da verilmiĢtir.  

Tablo 16. Sosyal Medyada Günlük Ortalama Geçirilen Zaman 

Zaman Dilimleri n (Katılımcı Sayısı) % (Yüzde) 

60 dakika ve altı 222 40,4 

61-120 dakika arası 151 27,5 

121-180 dakika arası 78 14,2 

181-240 dakika arası 53 9,6 

241 dakika ve üzeri 46 8,4 

Toplam 550 100 

Sosyal Medya 

Kullanım Süresi 

300TL'de

n az 

301-600 

TL 

601-900 

TL 

901 TL ve 

üzeri 

 

Toplam 

1 yıldan daha az 3 3 1 1 8 

37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 100,0% 

3,4% 1,1% 0,7% 1,8% 1,5% 

1-2 yıl arası 7 27 8 4 46 

15,2% 58,7% 17,4% 8,7% 100,0% 

7,9% 10,2% 5,8% 7% 8,4% 

3-4 yıl arası 19 65 26 11 121 

15,7% 53,7% 21,5% 9,1% 100,0% 

21,3% 24,4% 18,8% 19,3% 22,0% 

5 yıl ve üzeri 60 171 103 41 375 

16,0% 45,6% 27,5% 10,9% 100,0% 

67,4% 64,3% 74,6% 71,9% 68,2% 

Toplam 

Toplam Yüzde 

89 266 138 57 550 

16,2% 48,4% 25,1% 10,4% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,% 100,0% 100,0% 
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Katılımcıların günlük ortalama ne kadar zamanlarını sosyal medyada 

geçirdiklerini belirlemeye yönelik “Günlük ortalama ne kadar sürenizi sosyal 

medyada geçirirsiniz?” sorusu yöneltilmiĢtir. Katılımcıların verdikleri 

cevaplara bakıldığında (Bakınız Tablo 16), yüzde 40.4‟ü 60 dakika ve altı, 

yüzde 27.5‟i 61-120 dakika arası, yüzde 14,2‟si 121-180 dakika arası, yüzde 

9.6‟sı 181-240 dakika arası ve yüzde 8.4‟ü de 241 dakika ve üzeri sürelerini 

günlük olarak sosyal medyada geçirdiklerini belirtmiĢlerdir. 

Ortaya çıkan bu veriler katılımcıların çoğunluğunun (yüzde 67.9‟unun) 

günlük 120 dakika ve altında sosyal medya kullandıklarına iĢaret etmektedir.  

4.5.1. Sosyal Medyada Geçirilen Zaman Ġle Cinsiyet ĠliĢkisi 

Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri zaman ile cinsiyet arasında 

istatiksel bir iliĢki olup olmadığını tespit etmek amacıyla bu iki değiĢken 

arasında t-testi uygulanmıĢtır. Bu analiz sonucunda sosyal medya da geçirilen 

zaman ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır 

(p=,837>,05).  Sosyal medya da geçirilen zamanın cinsiyete göre dağılımı tablo 

17‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 17. Sosyal Medyada Geçirilen Zamanın Cinsiyete Göre Dağılımı 

Sosyal Medya 

geçirilen zaman  
Cinsiyet N  ss. t df p 

 Kadın 252 2,1746 1,28478 
-,121 548 

 

,837 
Erkek 298 2,1879 1,28901 

 

4.5.2. Sosyal Medyada Geçirilen Zaman Ġle YaĢ ĠliĢkisi 

 Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri zaman ile yaĢ değiĢkeni 

arasında istatiksel bir iliĢki olup olmadığını tespit etmek amacıyla bu iki 

değiĢken arasında Ki-kare testi uygulanmıĢtır. Bu analiz sonucunda sosyal 

medya da geçirilen zaman ile yaĢ değiĢkeni arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır (X
2
:6,815; P=,557>,05).  Sosyal medya da geçirilen 

zamanın yaĢa göre dağılımı tablo 18‟de gösterilmiĢtir. 

X
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Tablo 18 . Sosyal Medyada Geçirilen Zamanın YaĢa Göre Dağılımı 

 

 

4.5.3. Sosyal Medyada Geçirilen Zaman Ġle Eğitim Düzeyi ĠliĢkisi 

Sosyal medyada geçirilen zaman ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki 

olup olmadığını anlamak amacıyla ki kare analizi yapılmıĢtır. Yapılan analiz 

sonucunda bu iki değiĢken arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı saptanmıĢtır. (ki 

kare değeri:14,999; p=,525>0,05) Örneklem grubunun bulunduğu sınıfa göre 

sosyal medyada geçirdikleri zaman dağılımı tablo 19‟da verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

YaĢ grupları 18-22 23-27 28 ve üzeri Toplam 

60 dakika ve altı 154 58 10 222 

69,4% 26,1% 4,5% 100,0% 

40,6% 38,4% 50,0% 40,4% 

61-120 dakika 101 42 8 151 

66,9% 27,8% 5,3% 100,0% 

26,6% 27,8% 40,0% 27,5% 

121-180 dakika 51 

65,4% 

13,5% 

26 1 78 

33,3% 1,3% 100,0% 

17,2% 5,0% 14,2% 

181-240 dakika 39 13 1 53 

73,6% 24,5% 1,9% 100,0% 

10,3% 8,6% 5,0% 9,6% 

241 ve üzeri  34 12 0 46 

73,9% 26,1% ,0% 100,0% 

9,0% 7,9% ,0% 8,4% 

Toplam 

Toplam Yüzde 

379 151 20 550 

68,9% 27,5% 3,6% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tablo 19. Sosyal Medyada Geçirilen Zaman Ġle Eğitim Düzeyi ĠliĢkisi  

4.5.4. sosyal Medyada Geçirilen Zaman Ġle Aylık Harcama ĠliĢkisi 

 Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri zaman ile aylık harcama 

değiĢkeni arasında istatistiksel bir iliĢki olup olmadığını tespit etmek amacıyla 

bu iki değiĢken arasında Ki-kare testi uygulanmıĢtır. 

Ki kare analizi sonucunda sosyal medya da geçirilen zaman ile aylık 

harcama değiĢkeni arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır 

(X2:10,784; P=,548>,05).  Sosyal medyada geçirilen zamanın aylık harcamaya 

göre dağılımı tablo 20‟de görülmektedir. 

 

Sosyal 

medyada 

geçirilen 

zaman 

Birinci 

sınıf 

 

Ġkinci 

sınıf 

 

Üçüncü 

sınıf 

 

Dördüncü 

sınıf 

 

Diğer  Toplam 

 53 51 64 35 19 222 

60 dakika ve 

altı 

23,9% 23,0% 28,8% 15,8% 8,6% 100% 

 35,8% 42,5% 44,8% 37,2% 42,2% 40,4% 

 

61-120 dakika 

37 31 39 31 13 151 

24,5% 20,5% 25,8% 20,5% 8,6% 100,0% 

25,0% 25,8% 27,3% 33,0% 28,9% 27,5% 

 

121-180 dakika 

23 15 19 11 10 78 

29,5% 19,2% 24,4% 14,1% 12,8% 100,0% 

15,5% 12,5% 13,3% 11,7% 22,2% 14,2% 

 

181-240 dakika 

19 14 12 7 1 53 

35,8% 26,4% 22,6% 13,2% 1,9% 100,0% 

12,8% 11,7% 8,4% 7,4% 2,2% 9,6% 

241 ve üzeri 16 9 9 10 2 46 

34,8% 19,6% 19,6% 21,7% 4,3% 100,0% 

10,8% 7,5% 6,3% 10,6% 4,4% 8,4% 

Toplam 148 120 143 94 45 550 

 26,9% 21,8% 26,0% 17,1% 8,2% 100,0% 

Toplam Yüzde 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 
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Tablo 20. Sosyal Medyada Geçirilen Zaman Ġle Aylık Harcama ĠliĢkisi  

 

4.6. Sosyal Medyaya Bağlanma Yolu 

Ankete katılmayı kabul eden deneklerin sosyal medyaya en çok hangi 

yolla bağlandığını istatistiksel olarak belirtmek amacıyla frekans analizi 

yapılmıĢtır. Katılımcıların Sosyal medyaya bağlanma yoluna verdikleri 

cevaplara ait bulgular tablo 21‟de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

Sosyal Medyada 

Geçirilen Zaman 
300TL'den 

az 

301-600 

TL 

601-900 

TL 

901 TL ve 

üzeri 

 

Toplam 

60 dakika ve altı 

 

 

37 97 59 29 222 

16,7% 43,7% 26,6% 13,1% 100,0% 

41,6% 36,5% 42,8% 50,9% 40,4% 

61-120 dakika 

 

 

27 79 31 14 151 

17,9% 52,3% 20,5% 9,3% 100,0% 

30,3% 29,7% 22,5% 24,6% 27,5% 

121-180 dakika 

 

 

13 42 16 7 78 

16,7% 53,8% 20,5% 9,0% 100,0% 

14,6% 15,8% 11,6% 12,3% 14,2% 

181-240 dakika 

 
6 27 17 3 53 

11,3% 50,9% 32,1% 5,7% 100,0% 

6,7% 10,2% 12,3% 5,3% 9,6% 

240 ve üzeri 6 21 15 4 46 

13,0% 45,7% 32,6% 8,7% 100,0% 

6,7% 7,9% 10,9% 7,0% 8,4% 

Toplam 

 

Toplam Yüzde 

89 266 138 57 550 

16,2% 48,4% 25,1% 10,4% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,% 100,0% 100,0% 
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Tablo 21. Sosyal Medyaya Bağlanma Yolu 

Zaman dilimleri n=550 

Evden 75                                 

13,6% 

Ġnternet kafeden 9 

1,6% 

Yurttan 64 

11,6% 

Cep telefonundan 390      

70,9 %                  

Üniversiteden 11            

2,0 %       

AVM' lerden 1 

0,2% 

Toplam 550                                  

100% 

Sosyal medyaya bağlanma yoluyla ilgili tabloya göre deneklerin 

%70,9‟unun sosyal medyaya cep telefonu; %13,6‟sının evden; %11,6‟sının 

yurttan; %2‟sinin üniversiteden; % 0,2‟sinin ise alıĢveriĢ merkezleri 

aracılığıyla sosyal medyaya bağlandığı görülmektedir. Bu verilere göre 

üniversite öğrencilerinin sosyal medyaya en fazla cep telefonundan (yüzde 70,9) 

bağlandığı görülmektedir. 

4.7. Sosyal Medya Güven Düzeyi 

Katılımcıların sosyal medya ve ortamlarını ne derece güvenli buldukları 

saptamak amacıyla ankette güven sorusuna yer verilmiĢ ve örneklem grubunun 

sosyal medyaya 1 ile 10 arasında bir güven notu vermesi istenmiĢtir. 

Katılımcıların sosyal medya güven düzeyi sorusuna verdikleri cevapların 

frekans ve aritmetik ortalaması aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.  
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Tablo 22. Sosyal Medya Güven Düzeyi Frekans Dağılımları 

Sosyal medya güven düzeyi n=550 

1,00 46        

8,4 

2,00 48           

8,7 

3,00 40            

7,3 

4,00 99         

18,0 

5,00 126      

22,9 

6,00 56         

10,2 

7,00 64         

11,6 

8,00 52            

9,5 

9,00 14            

2,5 

10,00 5               

,9 

Total 550   

100,0 

Sosyal medya güven düzeyine iliĢkin tabloda yer alan frekans ve yüzde 

dağılımları incelendiğinde, deneklerin kullanmıĢ oldukları sosyal medya 

ortamına verdikleri güven notları görülmektedir. Katılımcıların yüzde 8,4‟ünün 

1, %8,7‟ sinin 2, %7,3‟ünün 3, %18‟inin 4, %22,9‟unun 5, %10,2‟ sinin 6, 

%11,6‟sının 7, %9,5‟inin 8, %2,5‟ inin 9 ve 0,9‟unun ise, kullandığı sosyal 

medya ortamına 10 puan vermektedir.  

Genel anlamda, katılımcıların %24,4‟ünün sosyal medyaya güven 

düzeyinin düĢük, %62,7‟sinin orta düzeyde güvendiği ve % 12,5‟inin yüksek 

derecede güvendiği ifade edilebilir.  
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Tablo 23. Sosyal Medya Güven Düzeyi Aritmetik Ortalama 

N 550 

Mean 4,8436 

Tablo 23 incelendiğinde sosyal medya güven sorusuna katılımcıların 

verdikleri cevaplar sonucunda aritmetik ortalama hesaplanmıĢtır.  10 üzerinden  

4,84 lük ortalamayla katılımcıların sosyal medyayı orta düzeyde güvenilir 

bulduğu görülmektedir. 

4.8. Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları 

Sosyal medyanın hangi motivasyonlarla kullanıldığını belirlemek amaçlı 

5‟li likert ölçeğinde 40 soru hazırlanmıĢtır. Likert ölçeğinde hazırlanan 40 

ifade için, katılımcıların “kesinlikle katılmıyorum (1) ve kesinlikle katılıyorum 

(5)” arasında yer alan ifadelerden kendi düĢüncelerine uygun olanı 

iĢaretlemeleri istenmiĢtir. 550 kiĢinin katılımıyla gerçekleĢen anket 

çalıĢmasında Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım 

motivasyonlarını belirlemek amacıyla belirtilen ifadelerin ortalamaları ve 

standart sapmalarına iliĢkin betimsel istatistikler Tablo 24‟te verilmiĢtir. 
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Tablo 24. Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları 

 

ġehrimde, ülkemde ve dünyada neler olduğunu öğrenebiliyorum 3,9655 1,04746 

Fotoğraf yayınlayabiliyorum 3,8527 1,02879 

Mesafe ve zaman kısıtlaması olmadan ucuz iletiĢim kurabiliyorum 3,8382 1,07683 

Beni ilgilendiren konularda bilgi sahibi oluyorum 3,8073 1,06575 

Tanıdıklarımla karĢılıklı iletiĢim kurabilmemi sağlıyor 3,7255 1,08269 

Video yayınlayabiliyorum 3,6745 1,10533 

Yayınladıklarımla beğeni alabiliyorum 3,6364 1,11887 

Özellikle sıkıldığımda zamanın geçmesine yardım ediyor 3,6055 1,04313 

Sosyal medyayı takip etmekten hoĢlanıyorum 3,5545 1,07621 

Yeni ürün ve hizmetlerden haberdar oluyorum 3,5055 1,12229 

AlıĢkanlık oldu artık 3,5000 1,25559 

Güncel kampanyalardan haberdar oluyorum 3,4764 1,09411 

Tanıdıklarımla bir arada olmamı sağlıyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4218 1,16736 

Alacağım ürünlerin seçimini yapmamı sağlıyor 3,3309 1,20697 

Bizi yönetenlerin icraatlarını takip edebiliyorum 3,3127 1,17053 

Bos zamanlarımı değerlendirmeme yardımcı oluyor 3,3000 1,23659 

HoĢça vakit geçirtiyor 3,2855 1,13736 

Eğlence ihtiyacımı gideriyor 3,2673 1,15762 

ArkadaĢlar arasında sohbet konularına yabancı  

 

 

kalmami engelliyr 

3,2545 1,20893 

NeĢelendiriyor 3,2527 1,15302 

Benimle ayni sorunu paylasan insanlar olduğunu öğreniyorum 3,2182 1,18261 

Günün stresinden kurtarıyor 3,2073 1,13591 

Beni rahatlatıyor 3,1673 1,10027 

Orada açık duruyor ve arada bakılıyor 3,1364 1,13302 

Yayınladığı reklamlarla ürünler hakkında bilgileniyorum 3,1236 1,23960 

Ġs, okul ve çevremdeki sorunlardan bir an olsun uzaklaĢtırıyor 3,1036 1,16498 

PaylaĢmalarımla insanları etkileyebilmeme imkan sunuyor 3,0691 1,16520 

KonuĢacak kimse olmadığında arkadaĢ oluyor 3,0491 1,27729 

BaĢkaları hakkında nasıl düĢüneceğim konusunda yol gösterici olur 2,9727 1,19241 

Sıkıcı islerden kurtuluyorum 2,9291 1,20279 

Siyasi düĢüncemin olgunlaĢmasına yardımcı oluyor 2,9055 1,27401 

Yalnız kalmıyorum 2,8927 1,30480 

Ücretsiz tanıtım yapabiliyorum 2,8364 1,27700 

Beni sıkan insanlardan kurtuluyorum 2,8109 1,26342 

Hayata bakıĢ açımı değiĢtiriyor 2,8018 1,20669 

Milli kültürümü öğretip, yasatıyor 2,7873 1,25748 

BaĢkalarının sayfalarını ziyaret ederek gündelik yaĢantıdan 

uzaklaĢıyorum 
2,7164 1,22046 

Yapacak daha iyi bir Ģeyim yok 2,4982 1,25268 

Dini duygularımı güçlendiriyor, dini bilgimi arttırıyor 2,4145 1,25992 

UyuĢukluktan kurtarıyor 2,3491 1,27536 
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Katılımcıların sosyal medya kullanım motivasyonları belirlemeye 

yönelik 40 sorunun ortalamasını gösteren tablo incelendiğinde Ģu sonuçlara 

ulaĢılmaktadır: 

Ortalaması 3,50 ve üzerinde olan ortalamalar, bireylerin ilgili ifadelere 

katılım eğilimi içerisinde olduklarını ifade etmektedir. Bu noktada, ortalaması 

3,50 ve üzerinde olan en yüksek ortalamalara içeren 5 ifade Ģu Ģekilde 

sıralanabilir. 

Bireylerin en fazla katıldığı sosyal medya kullanım motivasyonu ifadesi 

3,96 ortalama ile “Ģehrimde, ülkemde ve dünya da neler olduğunu öğreniyorum” 

ifadesidir. Bu ifadenin ortalamasını yüksek olması, katılımcıların sosyal medya 

kullanımında motive edici unsur olarak bilgilenme faktörünün önemli olduğu 

söylenebilir. En fazla ortalamaya sahip ikinci ifade ise;  (ort.3,85 ve 3,83) ile 

“fotoğraf yayınlayabiliyorum” ve “mesafe ve zaman kısıtlaması olmasan ucuz 

iletiĢim kurabiliyorum ”ifadelerinin yüksek ortalamaya sahip olması 

katılımcılar için sosyal medya kullanımında kiĢisel sunum motivasyonunun ön 

planda olduğunun göstergesidir.   Daha sonra en yüksek ortalamaya sahip 

ifadeler sırasıyla “beni ilgilendiren konularda bilgi sahibi olabiliyorum” ve 

“tanıdıklarımla karĢılıklı iletiĢim kurabiliyorum” ifadeleridir.  

Bu noktada, katılımcıların sosyal medya kullanımında etkili olan 

motivasyonların, kiĢisel sunum, bilgilenme ve sosyal etkileĢim motivasyonları 

olduğu görülmektedir.  

Ortalaması en düĢük olan beĢ ifade ise Ģu Ģekilde sıralanabilir;  “milli 

kültürümü öğretip yaĢatıyor”, “baĢkalarının sayfalarını ziyaret ederek gündelik 

yaĢantıdan uzaklaĢıyorum”, “yapacak daha iyi bir Ģeyim yok”, “dini 

duygularımı güçlendiriyor”, “dini bilgimi arttırıyor, uyuĢukluktan kurtarıyor” . 

Bu ifadelerin ortalamalarının düĢük olması, sosyal medya kullanımında 

diğer faktörlere göre etkisinin daha az olduğunu ifade etmektedir.  
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4.8.1 Sosyal Medya Kullanım Motivasyonlarına ĠliĢkin Faktör 

Analizi 

 Sosyal Medya Kullanım motivasyonlarını belirleme araĢtırmasına 

katılanların sosyal medya kullanım motivasyonlarını tespit etmek amacıyla 

hazırlanan likert tipi 40 maddeye verilen cevaplar doğrultusunda faktör analizi 

uygulanmıĢ; 9 faktör grubunun ortaya çıktığı görülmüĢtür. Katılımcıların 

sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirlemeye yönelik 40 ifadenin 

faktörlere göre dağılımı tablo 25‟te verilmiĢtir. 

Tablo 25. Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları Ġfade Eden Soruların 

Faktörlere Göre Dağılımı 

Faktörler  Ġfadeler* 

Faktör 1  (kiĢisel sunum)                           35,36,37,38,39,40 

Faktör 2 (eğlence) 4,12,17,23,28,29,30,33 

Faktör3(sosyal etkileĢim) 5,6,8,10,11,13,21,24 

Faktör 4 (gözetim ve rehberlik) 14,31,32,34 

Faktör 5 (bilgilenme) 7,19,22,26 

Faktör 6 (arkadaĢlık) 1,2,25,27 

Faktör 7 (ekonomi) 16,18 

Faktör 8 (karar verme) 3,15 

Faktör 9 (alıĢkanlık) 20 
 

Tablo 26. Sosyal Medya Kullanım Motivasyonlarına Yönelik Faktör 

Analizi 

 M SD Load Eig. Var. α 

Faktör 1 (KiĢisel Sunum)    9,864 24,6

5 

,816 

Fotoğraf yayınlayabiliyorum 

 
3,8527 1,02879 ,801    

Yeni ürün ve hizmetlerden haberdar oluyorum 

 
3,8382 1,07683 ,477    

Video yayınlayabiliyorum 

 
3,6745 1,10533 ,775    

Yayınladıklarımla beğeni alabiliyorum 3,6364 1,11887 ,649    

Sosyal medyayı takip etmekten hoĢlanıyorum 

 
3,5545 1,07621 ,524    

Mesafe ve zaman kısıtlaması olmadan ucuz iletiĢim 

kurabiliyorum 

 

3,5055 
1,12229 

,701 
   

Faktör 2 (eğlenme ve rahatlama)    3,165 7,91 ,822 

Özellikle sıkıldığımda zamanın geçmesine yardım 

ediyor 

3,6055 1,04313 ,556    

AlıĢkanlık oldu artık 3,5000 1,25559 ,361    
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BoĢ zamanlarımı değerlendirmeme yardımcı oluyor 3,3000 1,23659 ,461    

HoĢça vakit geçirtiyor 3,2855 1,13736 ,504    

Eğlence ihtiyacımı gideriyor 3,2673 1,15762 ,616    

NeĢelendiriyor 3,2527 1,15302 ,599    

Günün stresinden kurtarıyor 3,2073 1,13591 ,674    

ĠĢ, okul ve çevremdeki sorunlardan uzaklaĢtırıyor 3,1036 1,16498 ,599    

Faktör 3 (sosyal etkileĢim)    1,705 4,26 ,785 

ArkadaĢlar arasındaki sohbet konularına yabancı 

kalmıyorum 

3,2545 1,20893 ,392    

Benimle aynı sorunu paylaĢan insanlar olduğunu 

öğreniyorum  

3,2182 1,18261 
,702 

   

Beni rahatlatıyor 3,1673 1,10027 ,623    

PaylaĢımlarımla insanları etkileyebilmeme imkan 

sunuyor 

3,0691 1,16520 ,389    

BaĢkaları hakkında nasıl düĢüneceğin konusunda yol 

gösterici oluyor 2,9727 
1,19241 

,482 
   

Sıkıcı iĢlerden kurtuluyorum 2,9291 1,20279 ,717    

Beni sıkan insanlardan kurtuluyorum 2,8109 1,26342 ,623    

Hayata bakıĢ açımı değiĢtiriyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8018 1,20669 ,434    

Yapacak daha iyi bir Ģeyim yok 2,4982 1,25268 ,338    

Faktör 4 (gözetim-rehberlik) 
   1,462 3,65 ,719 

Siyasi düĢüncemin olgunlaĢmasına yardımcı oluyor 2,9055 1,27401 ,707    

Milli kültürümü öğretip, yaĢatıyor 2,7873 1,25748 ,706    

Dini duygularımı güçlendiriyor, dini bilgimi 

arttırıyor 

2,4145 1,25992 ,566    

UyuĢukluktan kurtarıyor 2,3491 1,27536 ,567    

Faktör 5 (bilgilenme) 
   1,335 3,33 ,642 

ġehrimde, ülkemde ve dünyada neler olduğunu 

öğreniyorum 
3,9655 1,04746 ,752    

Beni ilgilendiren konularda bilgi sahibi oluyorum 3,8073 1,06575 ,682    

Güncel kampanyalardan haberdar oluyorum 3,4764 1,09411 ,442    

Bizi yönetenlerin icraatlarını takip edebiliyorum 3,3127 1,17053 ,396    

Faktör 6 (arkadaĢlık) 
   1,243 3,10 ,657 

Tanıdıklarımla karĢılıklı iletiĢim kurmamı sağlıyor 3,7255 1,08269 ,483    

Tanıdıklarımla bir arada olmamı sağlıyor 3,4218 1,16736 ,662    

KonuĢacak kimse olmadığında arkadaĢ oluyor 3,0491 1,27729 ,387    

Yalnız kalmıyorum 2,8927 1,30480 ,711    

Faktör 7(ekonomi) 
   1,223 3,05 ,525 

Yayınladığı reklamlarla ürünler hakkında 

bilgileniyorum 

3,1236 1,23960 ,541    
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(Principal Component Analysis, Varimax Rotation, N= 550) 

KMO ve Bartlett Testi sonucunda 40 soru için faktör analizi uygulanmıĢ; 

analiz sonucunda öz değeri 1 ve daha yüksek olan 9 faktör belirlenmiĢtir. 

Faktör analizinde öz değeri 1 ya da daha büyük olan faktörler anlamlı olarak 

kabul edilmekte, öz değeri 1‟den küçük olan faktörler dikkate alınmamaktadır 

(Kalaycı, 2010‟dan akt. Koçak, 2012: 192). 

Faktör analizinde diğer önemli unsur güvenirlilik analizidir. Güvenirlilik 

analizi, soruların birbirleri ile yakınlıklarının derecesini ortaya koymak için 

yapılır. Bu analizi yaparken önemli noktalardan birisi Cronbach‟s Alpha 

değeridir. Bu değer; 

0.00 < a < 0.40 ise ölçek güvenilir değil 

0.40 < a < 0.60 ise ölçek düĢük güvenilirlikte 

0.60 <a < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir 

0.80<a<1.00 ise ölçek yüksek güvenilirliktedir(Ünalan, 

2014:http://musaunalan.com).  

Bu noktada, ,918 alpha değeriyle anket sorularının ölçüm yapmak için 

yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. 

Ücretsiz tanıtım yapabiliyorum 2,8364 1,27700 ,710    

Faktör 8 (karar verme) 
   1,114 2,78 ,296 

Alacağım ürünlerin seçimini yapmamı sağlıyor  3,3309 1,20697 ,690    

BaĢkalarının sayfalarını ziyaret ederek gündelik 

yaĢantıdan uzaklaĢıyorum 

2,7164 1,22046 

,317 

   

Faktör 9 (alıĢkanlık) 
   1,029 2,57  

Orada açık duruyor ve arada bakılıyor 3,1364 1,13302 ,802    

KMO Sampling Adequacy ,923 

Barlett‟s Test of Sphericity X²=   7207,675            Df=  780        p< ,000 

http://musaunalan.com/
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Faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örnekleme değeri 0.923; 

Barlett‟s testi sonucu 7207,675 ve p< .000 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Elde 

edilen sonuçlar; bulguların yüksek derecede gerçekleĢtiğini ve kabul edilebilir 

sınırlar içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Analiz sonucunda ortaya çıkan 

dokuz faktör sosyal medya kullanım motivasyonlarındaki toplam varyansın 

%52,7‟sini açıklamaktadır. 

AraĢtırmaya katılanları sosyal medya kullanmaya yönelten ilk ve en 

önemli faktör, kiĢisel sunum motivasyonudur. Bu faktörün öz değeri 9.86; 

güvenilirlik derecesi ise, .816 gibi yüksek bir değerdir. Faktörün tanımladığı 

fark yüzdesi tek baĢına toplam varyansın (%52,73) %24,6‟sını oluĢturmaktadır. 

Bu faktör, 6 ifadeden oluĢmaktadır ve maddelere bakıldığında; katılımcıların 

sosyal medyayı takip etmek, yeni ürün ve hizmetlerden haberdar olmak, 

fotoğraf ve video yayınlamak, yayınladıklarıyla beğeni almak amacıyla sosyal 

medyaya yöneldikleri ortaya çıkmaktadır.  KiĢisel sunum faktöründe en yüksek 

ortalamaya sahip ifade,  (3,8527) “fotoğraf yayınlayabiliyorum” ifadesidir.  

Sosyal medya kullanım motivasyonlarına ait ikinci önemli faktör 

“eğlenme ve rahatlama” motivasyonudur. Eğlenme ve rahatlama motivasyonu 

toplam varyansın (%52,73‟ün) % 7,91‟ini açıklamaktadır. Bu faktörün öz 

değeri 3,165; güvenilirlik derecesi ise .822 gibi bir değerdir ki; bu tatmin edici 

düzeydedir. Katılımcılar gündelik yaĢantılarında genel anlamda eğlenme ve 

boĢ zamanlarını değerlendirme gibi motivasyonlara ihtiyaç hissetmeleri 

nedeniyle sosyal medya kullanmaktadırlar. Ġkinci faktör 8 ifadeden 

oluĢmaktadır. Eğlenme ve Rahatlama motivasyonu faktörünü oluĢturan 

maddeler; eğlenme, rahatlama, boĢ zamanları değerlendirme, neĢelenme, hoĢ 

vakit geçirme Ģeklinde belirmektedir. Bu faktörün en yüksek ortalamaya sahip 

olan ifadesi (3,6055) “özellikle sıkıldığımda zamanın geçmesine yardımcı 

oluyor” ifadesidir. 

 Katılımcıların sosyal medya kullanım motivasyonlarında ait üçüncü 

faktör “sosyal etkileĢim” motivasyonudur. Bu faktörün öz değeri 1.70; 

güvenilirlik derecesi ise .785‟dir. Faktörün tanımladığı fark yüzdesi tek baĢına 
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toplam varyansın (%52,73‟ün) %4,26‟sını oluĢturmaktadır. Sosyal etkileĢim 

faktörü 9 ifadeden oluĢmaktadır. Bu faktörü oluĢturan maddelere bakıldığında; 

ArkadaĢlar arasındaki sohbet konularına yabancı kalmamak, baĢkaları 

hakkında nasıl düĢüneceğin konusunda yol gösteriyor, rahatlatıyor, beni sıkan 

insanlardan kurtuluyorum, sıkıcı iĢlerden kurtuluyorum, benimle aynı sorunu 

paylaĢan insanlar olduğunu öğreniyorum, yapacak daha iyi bir Ģeyim yok, 

hayata bakıĢ açımı değiĢtiriyor maddelerinden oluĢtuğu görülmektedir. Ġfadeler 

içerisinde en yüksek ortalama (3,2545) “arkadaĢlar arasındaki sohbet 

konularına yabancı kalmıyorum” ifadesine aittir.   

Sosyal medya kullanım motivasyonlarında ait dördüncü faktör “gözetim 

ve rehberlik” motivasyonudur. Bu faktörün öz değeri 1.46; güvenilirlik 

derecesi ise .719‟dur. Faktörün tanımladığı fark yüzdesi toplam varyansın 

(%52,73‟ün) %3,65‟ini oluĢturmaktadır. Gözetim ve rehberlik faktörü 4 

ifadeden oluĢmaktadır. Bu faktörü oluĢturan maddelere bakıldığında; dini 

bilgimi arttırmak, siyasi düĢüncemin olgunlaĢtırmak, milli kültürümü öğrenip 

yaĢamak, uyuĢukluktan kurtulmak amacıyla katılımcıların sosyal medyaya 

yöneldiği sonucuna ulaĢılmaktadır. Ġfadeler içerisinde en yüksek ortalama 

(2,9055), “siyasi düĢüncemin olgunlaĢmasına yardımcı oluyor” ifadesine aittir. 

Katılımcıların sosyal medya kullanım motivasyonlarında beĢinci faktör 

“bilgilenme” motivasyonudur. Bu faktörün öz değeri 1.33; güvenilirlik derecesi 

ise .642‟dir. Faktörün tanımladığı fark yüzdesi tek baĢına toplam varyansın 

(%52,73‟ün) %3,33‟ünü oluĢturmaktadır. Bilgilenme faktörü 4 ifadeden 

oluĢmaktadır. Bu faktörü oluĢturan maddelere bakıldığında; ilgilenilen 

konularda bilgi sahibi olmak, Ģehrimde, ülkemde ve dünyada neler olduğunu 

öğrenmek, güncel kampanyalardan haberdar olmak, yönetenlerin icraatlarını 

takip etmek amacıyla katılımcıların sosyal medya kullanmaya yöneldiği 

görülmektedir. Bilgilenme faktörü içerisinde en yüksek ortalama (3,9655), 

“Ģehrimde ülkemde ve dünyada neler olduğunu öğrenebiliyorum” ifadesine 

aittir. 
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Katılımcıların sosyal medya kullanım motivasyonlarında altıncı faktör 

“arkadaĢlık” motivasyonudur. Bu faktörün öz değeri 1.243; güvenilirlik 

derecesi ise .657‟dir. Faktörün tanımladığı fark yüzdesi toplam varyansın 

(%52,73‟ün) %3,10‟nunu oluĢturmaktadır. ArkadaĢlık faktörü 4 ifadeden 

oluĢmaktadır ve Bu faktörü oluĢturan maddelere bakıldığında; yalnız 

kalmamak, tanıdıklarla bir arada olmak, tanıdıklarla karĢılıklı iletiĢim kurmak, 

konuĢacak kimse olmadığında arkadaĢ olmak amacıyla katılımcıların sosyal 

medya kullanmaya yöneldiği görülmektedir. Ġfadeler içerisinde en yüksek 

ortalama (3,7255), “tanıdıklarımla karĢılıklı iletiĢim kurmamı sağlıyor” 

ifadesine aittir. 

Katılımcıların sosyal medya kullanım motivasyonlarında yedinci faktör 

“ekonomi” motivasyonudur. Bu faktörün öz değeri 1.223; güvenilirlik derecesi 

ise .525‟dir. Faktörün tanımladığı fark yüzdesi toplam varyansın (%52,73‟ün) 

%3,05‟ini oluĢturmaktadır. Ekonomi faktörü 2 ifadeden oluĢmaktadır.  Bu 

faktörü oluĢturan maddelere bakıldığında; yayınladığı reklamlarla ürünler 

hakkında bilgilenmek ve ücretsiz tanıtım yamak amacıyla katılımcıların sosyal 

medya kullanmaya yöneldiği görülmektedir. 

Katılımcıların sosyal medya kullanım motivasyonlarında sekizinci faktör 

“karar verme” motivasyonudur. Bu faktörün öz değeri 1.114; güvenilirlik 

derecesi ise .296‟dir. Faktörün tanımladığı fark yüzdesi toplam varyansın 

(%52,73‟ün) %2,78‟ini oluĢturmaktadır. Bu faktörü oluĢturan maddelere 

bakıldığında; alacağım ürünlerin seçimini yapmak, baĢkalarını sayfalarını 

ziyaret ederek gündelik yaĢantıdan uzaklaĢmak amacıyla katılımcıların sosyal 

medyaya yöneldiği ifade edilir.  

Katılımcıların sosyal medya kullanım motivasyonlarında dokuzuncu ve 

son faktör “alıĢkanlık” motivasyonudur. Bu faktörün öz değeri 1.029‟dur. 

Tablo 24‟te görüldüğü gibi bu faktör sadece bir ifadeden oluĢmaktadır. 

Güvenirlilik analizi yapabilmek için ise, en az iki ifadeye ihtiyaç vardır. Bu 

faktörün sadece “orada açık duruyor ve arada bakılıyor” ifadesini içermesi 
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nedeniyle güvenirlilik analizi yapılamamıĢtır. Faktörün tanımladığı fark 

yüzdesi ise;  toplam varyansın (%52,73‟ün) %1,29‟unu oluĢturmaktadır.  

Sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirlemeye yönelik 40 likert 

ölçekli sorulara faktör analizi yapıldığında 9 faktör ortaya çıkmaktadır. Ancak, 

bazı faktörlerin (7-8-9) güvenirlilik derecesinin 60‟ın altında olması bu 

faktörlerin sosyal medya kullanımında bireyler açısından diğer faktörlerle 

kıyaslandığında ön planda olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, Sakarya 

Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılan anket çalıĢmasında 9 faktör ortaya 

çıkmasına rağmen ekonomi, karar verme ve alıĢkanlık faktörlerinin sosyal 

medya kullanımında etkili olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

4.8.2. Sosyal Medya Kullanım Motivasyonlarına iliĢkin Faktörlerin 

Aritmetik Ortalaması 

 Bu bölümde çalıĢmanın uygulama aĢamasında gerçekleĢtirilen anket 

veri toplama tekniği sonucunda ortaya çıkan faktörlerin her birinin aritmetik 

ortalaması analiz edilecek ve oluĢturulan tablolar yorumlanacaktır. Tablo 27‟de 

sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirlemeye yönelik hazırlanan 40 

likert ölçekli soruların motivasyon boyutunda ortalama ve standart sapmaları 

verilmiĢtir.  

Tablo 27. Faktörlerin Aritmetik Ortalamaları 

Sosyal medya kullanım faktörleri  Ss 

1.KiĢisel Sunum  3,6770 ,78567 

5.Bilgilenme 3,6405 ,76043 

2.Eğlenme ve Rahatlama                                          3,3152 ,77551 

6.ArkadaĢlık 3,2723 ,85041 

9. AlıĢkanlık 3,1364 1,13302 

8.Karar verme 3,0236 ,92987 

7.Ekonomi  2,9800 1,03604 

3.Sosyal etkileĢim 2,9691 ,72643 

4.Gözetim ve Rehberlik  2,6141 ,93337 

Toplam 3,2139 ,57363 

 

X
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 Bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirleyen ifadelerin 

faktör analizi yapıldığında 9 sosyal medya kullanım faktörü ortaya çıkmıĢtır. 

Faktör analizi yapılan ifadelerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 

ifade eden faktörlerin aritmetik ortalamaları analiz edildiğinde, katılımcıların 

sosyal medya kullanımında en etkili faktörün kiĢisel sunum (ort. 3,67) 

motivasyonu olduğu görülmektedir.  KiĢisel sunum motivasyonunu ifade eden 

faktörler genel olarak, bireylerin sosyal medyada çeĢitli video, fotoğraf gibi 

içerikleri paylaĢmasıdır.  

 Tablo 27‟deki bulgularda görüldüğü gibi kiĢisel sunum 

motivasyonundan sonra, bilgilenme (ort.3,64), eğlenme ve rahatlama (ort.3,31), 

arkadaĢlık (ort.3,27), alıĢkanlık (ort.3,13), karar verme (3,02) faktörlerinin 

aritmetik ortalaması diğer faktörlere göre daha yüksektir. Dolayısıyla bireylerin 

sosyal medya kullanımında etkili olan ilk beĢ motivasyon kiĢisel sunum, 

bilgilenme, eğlenme ve rahatlama, arkadaĢlık, alıĢkanlık ve karar vermedir.   

 Ekonomi  (ort.2,98) ve gözetim- rehberlik (ort. 2,61), sosyal etkileĢim 

(2,96) motivasyonları diğer motivasyonlar içerisinde en düĢük aritmetik 

ortalamaya sahiptir. Bu noktada ortalaması en düĢük olan bu faktörlerin diğer 

faktörlere oranla sosyal medya kullanımında etkisi daha azdır.  

 4.8.2.1. KiĢisel Sunum Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik 

Ortalama 

 Likert ölçeğinde hazırlanan anket sorularında kiĢisel sunum faktörüne 

ait altı ifade belirlenmiĢtir. Bu ifadelerin aritmetik ortalamaları tablo 28‟de 

verilmiĢtir.  

Tablo 28. KiĢisel Sunum Faktörlerine Ait Aritmetik Ortalama 

Faktör  N X  Ss 

39. fotoğraf yayınlayabiliyorum 550 3,8527 1,02879 

37. mesafe ve zaman kısıtlaması 

olmadan ucuz iletiĢim kurabiliyorum 
550 3,8382 1,07683 

38. video yayınlayabiliyorum 550 3,6745 1,10533 

40. yayınladıklarımla beğeni 

alabiliyorum 
550 3,6364 1,11887 

35. sosyal medyayı takip etmekten 550 3,5545 1,07621 
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Tablo 28‟de görüldüğü gibi; kiĢisel sunum faktörlerine ait en yüksek 

ortalama 39 (ort. 3,85) numaralı ifadedir. Bu noktada bireylerin sosyal medya 

kullanımında en etkili faktörün fotoğraf yayınlama ifadesi olduğu 

görülmektedir. Diğer faktörlerin ortalamaları birbirlerine yakın olmasıyla 

beraber, en düĢük ortalama 36 (ort. 3,50) numaralı ifadedir. 

KiĢisel sunum faktörleri incelendiğinde genel anlamda, bu motivasyon, 

bireylerin düĢüncelerini sosyal medya aracılığıyla paylaĢtığını ifade etmektedir.  

 4.8.2.2. Eğlenme ve Rahatlama Faktörlerine Ait Aritmetik 

Ortalama 

 Likert ölçeğinde hazırlanan anket sorularında eğlenme ve rahatlama 

faktörünü sekiz ifade temsil etmektedir. Bu ifadelerin aritmetik ortalamaları 

tablo 29‟da verilmiĢtir. 

Tablo 29. Eğlenme ve Rahatlama Faktörlerinin Aritmetik Ortalaması 

 

 

 

 

 

Tablo 29 incelendiğinde eğlenme ve rahatlama motivasyonuna ait sekiz 

faktörün olduğu ve bu faktörlerden aritmetik ortalaması en fazla (3,60) olan 

faktörün 30 numaralı ifade olduğu görülmektedir.  30 numaralı ifadenin diğer 

hoĢlanıyorum 

36. yeni ürün ve hizmetlerden 

haberdar oluyorum 
550 3,5055 1,12229 

Toplam 550 3,6770 ,78567 

Faktör  N X  Ss 

30. Özellikle sıkıldığımda zamanın 

geçmesine yardım ediyor 

550 
3,6055 1,04313 

AlıĢkanlık oldu artık 550 3,5000 1,25559 

12. BoĢ zamanlarımı 

değerlendirmeme yardımcı oluyor 
550 3,3000 1,23659 

23. HoĢça vakit geçirtiyor 550 3,2855 1,13736 

17.Eğlence ihtiyacımı gideriyor 550 3,2673 1,15762 

28.NeĢelendiriyor 550 3,2527 1,15302 

29.Günün stresinden kurtarıyor 550 3,2073 1,13591 

33. ĠĢ okul ve çevremdeki 

sorunlardan bir an olsun 

uzaklaĢtırıyor 

550 

3,1036 1,16498 

Toplam 550 3,3152 , 77551 
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faktörlere kıyasla yüksek bir aritmetik ortalamaya sahip olması sosyal medya 

kullanımında diğer faktörlerden etkili olduğu ve bireylerin bu düĢünceye 

katıldığını göstermektedir. Aynı Ģekilde tabloda ki bulgulardan hareketle 

eğlenme ve rahatla motivasyonu faktörlerinden en düĢük ortalama (3,10) ise 33 

numaralı ifadeye aittir. Bu ifadenin diğer ifadelere göre ortalamasının düĢük 

olması katılımcıların diğer ifadelere göre daha az katıldığının göstergesidir. 

 

4.8.2.3.Sosyal EtkileĢim Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik 

Ortalama 

 

Tablo 30. Sosyal EtkileĢim Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik 

Ortalama 

Sosyal etkileĢim motivasyonuna ait faktörlerin aritmetik ortalaması 

incelendiğinde en yüksek ortalamanın (3,25) 5 numaralı ifade olduğu ve bu 

ifadenin sosyal medya kullanımında bireyler için etkili bir faktör olduğu 

görülmektedir. Öte yandan, faktörler içerisinde en düĢük ortalama (2,49) 13 

Faktör  N X  Ss 

5.ArkadaĢlar arasındaki sohbet konularına 

yabancı kalmamı engelliyor 

550 
3,2545 1,20893 

11.Benimle aynı sorunu paylaĢan insanlar 

olduğunu öğreniyorum 

550 
3,2182 1,18261 

8.Beni rahatlatıyor 
550 

3,1673 1,10027 

24.PaylaĢımlarımla insanları 

etkileyebilmeme imkan sunuyor 

550 
3,0691 1,16520 

6.BaĢkaları hakkında nasıl düĢüneceğim 

konusunda yol gösterici oluyor 

550 
2,9727 1,19241 

10. sıkıcı iĢlerden kurtuluyorum 
550 

2,9291 1,20279 

9. Beni sıkan insanlardan kurtuluyorum 
550 

2,8109 1,26342 

21.Hayata bakıĢ açımı değiĢtiriyor 
550 

2,8018 1,20669 

13.Yapacak daha iyi bir Ģeyim yok 
550 

2,4982 1,25268 

Toplam 550 2,9691, 72643 
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numaralı ifadedir. Bu ifadenin diğer ifadelere oranla daha düĢük bir ortalamaya 

sahip olması ise, sosyal etkileĢim faktörleri içerisinde bu ifadenin katılımcılara 

göre daha az önem atfetmektedir. 

 

4.8.2.4. Gözetim ve Rehberlik Motivasyonu Faktörlerine Ait 

Aritmetik Ortalama 

 Sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirlemek amacıyla 

hazırlanan anket sorularında gözetim ve rehberlik motivasyonu dört faktör ile 

ifade edilmektedir. Bu ifadelerin aritmetik ortalama analizleri tablo 31‟de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 31. Gözetim ve Rehberlik Motivasyonuna Ait Faktörlerin Aritmetik 

Ortalaması 

 

Tablo 31‟de gözetim ve rehberlik motivasyonuna ait faktörlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde en yüksek ortalamanın (2,90) 31 numaralı ifadeye, 

en düĢük ortalamanın (2,34) ise, 34 numaralı ifade olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla aritmetik ortalaması yüksek olan 31 numaralı ifadeye bireylerin 

çoğunluğunun katıldığı, düĢük olan ifadeye ise, katılmadığı söylenebilir.   

 

Faktör  N X  Ss 

31.Siyasi düĢüncemin olgunlaĢmasına 

yardımcı oluyor 
550 2,9055 1,27401 

32.Milli kültürümü öğretip, yaĢatıyor 550 2,7873 1,25748 

14.Dini duygularımı güçlendiriyor, dini 

bilgimi arttırıyor 
550 2,4145 1,25992 

34.UyuĢukluktan kurtarıyor 550 2,3491 1,27536 

Toplam  550 2,6141 93337 
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 4.8.2.5. Bilgilenme Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik 

Ortalama 

Sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirlemek amacıyla hazırlanan 

anket sorularında bilgilenme motivasyonu dört faktör ile ifade edilmektedir. Bu 

ifadelerin aritmetik ortalama analizleri tablo 32‟de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 32. Bilgilenme Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik Ortalama 

 

 

 

 

  

Tablo 32‟de verilen bulgular incelendiğinde, arkadaĢlık motivasyonuna 

ait faktörlerin aritmetik ortalamasında en yüksek ortalamanın (3,96) 19 

numaralı ifadeye, en düĢük ortalamanın (3,31) 2ise, 26 numaralı ifade olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla aritmetik ortalaması yüksek olan 19 numaralı 

ifadeye bireylerin çoğunluğunun katıldığı, düĢük olan ifadeye ise, katılımın 

daha az olduğu ifade edilmektedir.  Bu noktada bilgilenme motivasyonunu 

içeren “ġehrimde, ülkemde ve dünyada neler olduğunu öğrenebiliyorum” 

ifadesi bireylerin sosyal medya kullanımında önemli bir faktör olduğu ve en 

düĢük ortalamaya sahip olan “Bizi yönetenlerin icraatlarını takip edebiliyorum” 

ifadesinin ise, diğer faktörler kadar etkili olmadığı görülmektedir. 

 

 

Faktör  N X  Ss 

19.ġehrimde, ülkemde ve 

dünyada neler olduğunu 

öğrenebiliyorum 

550 3,9655 1,04746 

7.Beni ilgilendiren konularda 

bilgi sahibi oluyorum 
550 3,8073 1,06575 

22.Güncel kampanyalardan 

haberdar oluyorum 
550 3,4764 1,09411 

26.Bizi yönetenlerin icraatlarını 

takip edebiliyorum 
550 3,3127 1,17053 

Toplam 550 3,6405                   ,76043 
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4.8.2.6. ArkadaĢlık Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik 

Ortalama 

Sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirlemek amacıyla hazırlanan 

anket sorularında arkadaĢlık motivasyonu dört faktör ile ifade edilmektedir. Bu 

ifadelerin aritmetik ortalama analizleri tablo 33‟de gösterilmiĢtir. 

 

 

Tablo 33. ArkadaĢlık Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik Ortalama 

Tablo 33‟de verilen bulgular incelendiğinde, arkadaĢlık motivasyonuna 

ait faktörlerin aritmetik ortalamasında en yüksek ortalamanın (3,72) 25 

numaralı ifadeye, en düĢük ortalamanın (2,89) ise, 1 numaralı ifade olduğu 

görülmektedir. 25 numaralı ifadenin yüksek olması bu faktörün ifadeleri 

içerisinde bireyler açısından sosyal medya kullanımda diğerlerine kıyasla daha 

fazla önem atfettiğinin göstergesidir. 

4.8.2.7. Ekonomi Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik Ortalama 

 Sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirlemek amacıyla 

hazırlanan anket sorularında ekonomi motivasyonu iki faktör ile ifade 

edilmektedir. Bu ifadelerin aritmetik ortalama analizleri tablo 34‟te 

gösterilmiĢtir. 

 

Faktör  N X  Ss 

25.Tanıdıklarımla karĢılıklı iletiĢim 

kurmamı sağlıyor 
550 3,7255 1,08269 

2.Tanıdıklarımla bir arada olmamı 

sağlıyor 
550 3,4218 1,16736 

27.KonuĢacak kimse olmadığında 

arkadaĢ oluyor 
550 3,0491 1,27729 

1.Yalnız kalmıyorum 550 2,8927 1,30480 

Toplam 550 3,2723                     ,85041 
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Tablo 34. Ekonomi Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik Ortalama 

Tablo 34‟de verilen bulgular incelendiğinde, ekonomi motivasyonuna ait 

faktörlerin aritmetik ortalamaları incelendiğinde,  16 numaralı ifadenin 

(3,12),ortalamasının 18 numaralı ifadeye göre  (2,83) daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla aritmetik ortalaması yüksek olan 16 numaralı 

ifadeye bireylerin çoğunluğunun katıldığı, düĢük olan ifadeye ise, katılımın az 

olduğu görülmektedir.  

4.8.2.8. Karar Verme Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik 

Ortalama 

 Sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirlemek amacıyla hazırlanan 

anket sorularında karar verme motivasyonu iki faktör ile ifade edilmektedir. Bu 

ifadelerin aritmetik ortalama analizleri tablo 35‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo 35. Karar Verme Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik 

Ortalama 

 Tablo 35‟te karar verme motivasyonuna ait faktörleri içeren ifadelerin 

aritmetik ortalamaları verilmiĢtir. Tablo da yer alan bulgular 

değerlendirildiğinde karar verme motivasyonunu içeren ifadelerinden 

ortalaması yüksek olan (3,33) 3 numaralı ifadeye katılım diğer ifadeye de 

kıyasla daha fazlayken, ortalaması düĢük olan (2,71) 15 numaralı ifadeye 

katılım oldukça azdır. 

Faktör  N X  Ss 

16.Yayınladığı reklamlarla ürünler 

hakkında bilgileniyorum 
550 3,1236 1,23960 

18.Ücretsiz tanıtım yapabiliyorum 550 2,8364 1,27700 

Toplam 550 2,9800 1,03604 

Faktör  N X  Ss 

3.Alacağım ürünlerin seçimlerini yapmamı 

sağlıyor 
550 3,3309 1,20697 

15.BaĢkalarının sayfalarını ziyaret ederek 

gündelik yaĢantıdan uzaklaĢıyorum 
550 2,7164 1,22046 

Toplam 550 
3,0236 ,92987 
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4.8.2.9. AlıĢkanlık Motivasyonu Faktörlerine Ait Aritmetik 

Ortalama 

Sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirlemek amacıyla hazırlanan 

anket sorularında alıĢkanlık motivasyonu bir faktör ile ifade edilmektedir. Bu 

ifadelerin aritmetik ortalama analizleri tablo 36‟da gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 36. AlıĢkanlık Motivasyonu Faktörüne Ait Aritmetik Ortalama 

Bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonlarını belirlemeye yönelik 

hazırlanan anket sorularında alıĢkanlık motivasyonu ifadesi 20 numaralı 

soruyla belirtilmiĢtir.  

4.8.3.Sosyal Medya Kullanım Faktörlerinin Cinsiyete Göre 

FarklılaĢma Durumu 

Katılımcıların sosyal medya kullanımı belirlemeye yönelik 

motivasyonlarının cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t-testi uygulanmıĢ ve t-testi 

sonuçları Tablo 37‟de verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

Faktör  N X  Ss 

20.Orada açık duruyor ve arada bakılıyor 550 3,1364 1,13302 

Toplam 550 3,1364 1,13302 
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Tablo 37. Faktörlerin Cinsiyete Göre FarklılaĢma Durumu(P<0,05) 

Bağımsız DeğiĢken N X  ss. T df p 

Faktör 1 

KiĢisel sunum 

Kadın 252 3,7255 ,77488 
1,334 548 ,183 

Erkek 298 3,6359 ,79366 

Faktör 2  

Eğlenme ve 

rahatlama 

Kadın 252 3,3566 ,82719 
1,152 548 ,250 

Erkek 298 3,2802 ,72853 

Faktör 3 

Sosyal etkileĢim 

Kadın 252 2,9859 ,74062 
,498 548 ,618 

Erkek 298 2,9549 ,71515 

Faktör 4 

Gözetim ve 

rehberlik 

Kadın 252 2,6240 ,89751 
,229 548 ,819 

Erkek 298 2,6057 ,96408 

Faktör 5 

Bilgilenme 

Kadın 252 3,7113 ,72329 
2,015 548 ,044* 

Erkek 298 3,5805 ,78671 

Faktör 6 

ArkadaĢlık 

Kadın 252 3,2679 ,83540 
-,112 548 ,911 

Erkek 298 3,2760 ,86430 

Faktör 7 

Ekonomi 

Kadın 252 3,0377 ,96429 

1,202 548 ,230 

Erkek 
298 2,9312 

1,0922

7 

Faktör 8 

Karar verme 

Kadın 252 3,1290 ,89500 
2,454 548 ,014* 

Erkek 298 2,9346 ,95076 

Faktör 9 

AlıĢkanlık  

Kadın 
252 3,2063 

1,0698

1 
1,333 548 ,183 

Erkek 
298 3,0772 

1,1824

0 

 Bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonları cinsiyete göre 

incelendiğinde, Tablo 37‟deki t-testi sonuçlarında “t=2,015” ve “p=0,44” 

değerleri elde edildiğinden  “p<0,05” bilgilenme motivasyonunda anlamlı bir 

iliĢkinin bulunduğu belirlenmiĢtir. 

t-testi sonucunda istatiksel açıdan anlamlı farklılığın (p≤  .05) bilgilenme  

(t= 2,015),  p≤  .05), karar verme  (t= 2.454,  p≤  .05) faktörlerinde görülmüĢtür. 

Buna göre;   

“Bilgilenme” değiĢkenine, kadınlar (A.O.= 3,71) erkeklere (A.O.=3,58) 

göre;  

“karar verme” değiĢkenine, kadınlar (A.O.= 3,12) erkeklere (A.O.= 2,93) 

göre; daha fazla önem atfetmektedirler.  



 
 

133 
 

4.8.4. Sosyal Medya Kullanım Faktörlerinin YaĢ DeğiĢkenine Göre 

FarklılaĢma Durumu 

 Katılımcıların sosyal medya kullanımı konusundaki motivasyonlarının 

yaĢa göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

görebilmek için ANOVA analizi yapılmıĢtır. Yapılan ANOVA analizi 

sonucunda, eğlenme ve rahatla faktörü, ekonomi faktörü ile yaĢ grupları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu (p˂,05) belirlenmiĢtir. 

Yapılan anova analizine iliĢkin bulgular tablo 38‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 38. Sosyal Medya Kullanım Faktörlerinin YaĢ DeğiĢkenine Göre 

FarklılaĢma Durumu 

Anlamlı farklılıkların hangi yaĢ gruplarında ortaya çıktığını görebilmek 

amacıyla Post-Hoc (Tukey HSD) testi yapılmıĢtır. Post Hoc testi sonucunda, 

eğlenme ve rahatlama faktöründe 18-22 yaĢ grupları ile 28 ve üzeri yaĢ 

gruplarından farklılaĢtığı (p=,009) görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında, 

18-22 yaĢ grubunun (3,3549) , 28 yaĢ ve üzeri yaĢ üzeri (2,8188) gruplarına 

göre yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, 18-22 yaĢ 

grubunda yer alan katılımcıların sosyal medyayı eğlenme ve rahatlama amaçlı 

YaĢ grupları  
 

n 

̅ 

X 
Ss F p 

Faktör 1 

KiĢisel 

sunum 

 

18-22 379 3,6878 ,79506 

,279 ,757 
23-27 151 3,6656 ,76920 

28 ve üzeri 
20 3,5583 ,75563 

Faktör 2  

Eğlenme ve 

rahatlama 

18-22 379 3,3549 ,76714 

4,803 ,009* 23-27 151 3,2815 ,77932 

28 ve üzeri  20 2,8188 ,75815 

Faktör 3 

Sosyal 

etkileĢim 

18-22 379 2,9789 ,71156 

,112 ,894 23-27 151 2,9485 ,76988 

28 ve üzeri  20 2,9389 ,69946 

Faktör 4 

Gözetim ve 

rehberlik 

18-22 379 2,6108 ,92703 

,335 ,716 23-27 151 2,6424 ,96286 

28 ve üzeri  20 2,4625 ,85176 

Faktör 5 

Bilgilenme 

18-22 379 3,6392 ,78443 

,040 ,961 23-27 151 3,6374 ,69803 

28-32 20 3,6875 ,78587 

Faktör 6 

ArkadaĢlık 

18-22 379 3,2935 ,83754 

,625 ,535 23-27 151 3,2417 ,86285 

28 ve üzeri  20 3,1000 1,00786 

Faktör 7 

Ekonomi 

18-22 379 2,9631 1,01181 

3,595 ,028* 23-27 151 3,0927 1,04468 

28 ve üzeri 20 2,4500 1,27630 

Faktör 8 

Karar 

verme 

 

18-22 379 3,0290 ,93319 

2,532 ,080 
23-27 151 3,0695 ,89077 

28 ve üzeri  20 
2,5750 1,07941 

Faktör 9 

AlıĢkanlık 

 

18-22 379 3,1478 1,11475 

,170 ,844 23-27 151 3,1258 1,13903 

28 ve üzeri  20 3,0000 1,45095 

Toplam                                                                                                                                550                                                                          1,373 ,254 
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kullanma motivasyonunun, 28 ve üzeri yaĢ gruplarına oranla daha yüksek 

olduğu söylenebilir.  

 Ekonomi faktörüne ait bulgular incelendiğinde ise, 23-27 yaĢ grupları 

arasında yer alan katılımcılar ile 28 yaĢ üzerinde yer alan katılımcılar arasında 

anlamlı farklılık görülmektedir. Bu iki yaĢ grubunun ortalamaları 

değerlendirildiğinde, 23-27 yaĢ grubunun ortalamasının (3,0927), 28 yaĢ 

üzerinde olan katılımcıların ortalamasından  (2,4500) yüksek olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla ekonomi faktöründe 23-27 yaĢ grubunda olan 

katılımcıların sosyal medyayı ekonomi amaçlı kullanımının 28 yaĢ üzerinde 

olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir.  

4.8.5. Sosyal Medya Kullanım Faktörlerinin Eğitim Düzeyi 

DeğiĢkenine Göre FarklılaĢma Durumu    

Katılımcıların sosyal medya kullanımı konusundaki motivasyonlarının 

eğitim düzeyine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini görebilmek için ANOVA analizi yapılmıĢtır. Yapılan ANOVA 

analizi sonucunda, eğlenme ve rahatlama, sosyal etkileĢim ve arkadaĢlık 

faktörleri ile sınıf düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

olduğu (p˂,05) belirlenmiĢtir. Yapılan anova analizine iliĢkin bulgular tablo 39‟ 

da verilmiĢtir.  

Tablo 39. Sosyal Medya Kullanım Faktörleri Ve Eğitim Düzeyi ĠliĢkisi 

Bağımlı DeğiĢkenler N X Ss F p 

Faktör 1 

KiĢisel sunum 

Birinci sınıf 148 3,6430 ,90539 1,049 ,381 

Ġkinci sınıf 120 3,8042 ,72364 

Üçüncü sınıf 143 3,6235 ,72452 

Dördüncü sınıf  94 3,6667 ,71341 

Diğer  45 3,6407 ,84757 

Faktör 2 

Eğlenme ve 

rahatlama 

 

Birinci sınıf 148 3,3193 ,81039 2,491 ,042* 

Ġkinci sınıf 120 3,3521 ,73049 

Üçüncü sınıf 143 3,3540 ,73906 

Dördüncü sınıf  94 3,3670 ,73182 

Diğer  45 2,9722 ,91503 

Faktör 3 

Sosyal etkileĢim 

Birinci sınıf 148 3,0976 ,69163 2,604 ,035* 

Ġkinci sınıf 120 2,9676 ,71942 

Üçüncü sınıf 143 2,9433 ,73784 
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Dördüncü sınıf  94 2,9255 ,71738 

Diğer  45 2,7235 ,78625 

Faktör 4 

Gözetim ve rehberlik 

Birinci sınıf 148 2,7128 ,89754 1,487 ,205 

Ġkinci sınıf 120 2,5146 ,88954 

Üçüncü sınıf 143 2,6521 ,98717 

Dördüncü sınıf  94 2,6356 ,96767 

Diğer  45 2,3889 ,89277 

Faktör 5 

Bilgilenme 

Birinci sınıf 148 3,6351 ,86474 ,210 ,933 

Ġkinci sınıf 120 3,6646 ,68714 

Üçüncü sınıf 143 3,5997 ,76057 

Dördüncü sınıf  94 3,6835 ,69093 

Diğer  45 3,6333 ,74353 

Faktör 6 

ArkadaĢlık 

Birinci sınıf 148 3,4307 ,88103 3,200 ,013* 

Ġkinci sınıf 120 3,3333 ,76788 

Üçüncü sınıf 143 3,1818 ,87773 

Dördüncü sınıf  94 3,2154 ,82027 

Diğer  45 2,9944 ,84861 

Faktör 7 

Ekonomi 

Birinci sınıf 148 3,0169 1,02919 1,248 ,289 

Ġkinci sınıf 120 3,0542 1,00586 

Üçüncü sınıf 143 2,9650 1,08714 

Dördüncü sınıf  94 3,0000 ,94471 

Diğer  45 2,6667 1,13818 

Faktör 8 

Karar verme 

Birinci sınıf 148 3,0169 ,92842 1,156 ,329 

Ġkinci sınıf 120 3,0917 ,83259 

Üçüncü sınıf 143 3,0280 ,92838 

Dördüncü sınıf  94 3,0691 1,02286 

Diğer  45 2,7556 ,97481 

Faktör 9 

AlıĢkanlık 

Birinci sınıf 148 3,1419 1,14292 1,815 ,124 

Ġkinci sınıf 120 3,3333 ,97303 

Üçüncü sınıf 143 3,1399 1,19625 

Dördüncü sınıf  94 2,9362 1,10530 

Diğer  45 3,0000 1,29685 

Toplam  

Birinci sınıf 148 3,2654 ,59017 2,011 ,092 

Ġkinci sınıf 120 3,2506 ,51150 

Üçüncü sınıf 143 3,1981 ,58301 

Dördüncü sınıf  94 3,2120 ,57036 

Diğer  45 3,0011 ,62470 

Yapılan ANOVA analizi sonucunda, Tablo 39‟da görüldüğü gibi, 

eğlenme ve rahatlama, sosyal etkileĢim ve arkadaĢlık boyutları için sınıf 

düzeylerine göre anlamlı bir farklılık olduğu (p˂,05) belirlenmiĢtir. Bu 

farklılıkların hangi eğitim düzeylerinde ortaya çıktığını görebilmek amacıyla 

Post-Hoc (Tukey HSD) testi yapılmıĢtır.  
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 Bu test sonucunda, eğlenme ve rahatlama boyutunda, diğer 

(yükseklisans,doktora,hazırlık) sınıfı öğrencileri ile ikinci, üçüncü ve dördüncü 

sınıf öğrencileri  arasında (p=,042) anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır.  

Eğlenme ve rahatlama faktörü incelendiğinde diğer grubu (A.O=2,9722) 

öğrencilerinin ortalamasının ikinci sınıf (A.0=3,3521), üçüncü sınıf (3,3540) ve 

dördüncü sınıf öğrencilerinin (A.0=3,3670) olduğu görülmektedir.  Dolayısıyla, 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ortalamalarının diğer grubunda 

ki öğrencilerin ortalamalarına göre yüksek olması, bu öğrencilerin sosyal 

medya kullanımında eğlenme ve rahatla motivasyonununön planda olduğu 

görülmektedir. 

Sosyal etkileĢim boyutunda ise, birinci sınıf öğrencileri ile diğer 

grubunda yer alan öğrenciler arasında p=(0,35) anlamlı bir farklılık 

görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında, birinci sınıf (3,0976) ve diğer 

(2,9722) öğrencilere göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla, birinci sınıf öğrencilerinin sosyal medyayı sosyal 

etkileĢim amaçlı kullanma motivasyonlarının, diğer grubundaki göre daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. 

ArkadaĢlık boyutunda ise, diğer grubuna ait öğrenciler ile birinci sınıf 

(p=0,13) öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Ortalamalara 

bakıldığında, birinci sınıf (3,4307) ,diğer (2,9944) grubundaki öğrencilere göre 

daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, birinci 

sınıf öğrencilerinin sosyal medyayı arkadaĢlık amaçlı kullanma motivasyonları, 

diğer grupta yer alan öğrencilere göre daha yüksektir. 

4.8.6. Sosyal Medya Kullanım Motivasyonlarının Aylık Harcama 

DeğiĢkenine Göre FarklılaĢma Durum 

Katılımcıların sosyal medya kullanım motivasyonları ile aylık harcama 

değiĢkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

anlamak amacıyla tek yönlü ANOVA analizi yapılmıĢtır. ANOVA analizine 

iliĢkin sonuçlar Tablo 40‟da verilmiĢtir. 
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Tablo 40. Sosyal Medya Kullanım Motivasyonlarının Aylık Harcamaya 

Göre FarklılaĢması 

 

Yapılan ANOVA analizi sonucunda, Tablo 40‟da görüldüğü sosyal kaçıĢ, 

gözetim ve rehberlik, toplam gibi değiĢkenler ile katılımcıların aylık 

harcamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır (p˂,05).  Bu farklılıkların 

MOTĠVASYONLAR 
AYLIK 

HARCAMA 
n X Ss F p 

Faktör 1 

KiĢisel sunum 

 

300TL'den az 89 3,6629 ,72691 

1,225 ,300 
301-600 TL 266 3,7350 ,74157 

601-900 TL 138 3,6304 ,86678 

901 TL ve üzeri 57 3,5409 ,86044 

 

Faktör 2 

Eğlenme ve rahatlama 

300TL'den az 89 3,3722 ,81989 

1,525 ,207 
301-600 TL 266 3,3421 ,76693 

601-900 TL 138 3,3089 ,76628 

901 TL ve üzeri 57 3,1162 ,75551 

 

Faktör 3 

Sosyal etkileĢim 

 

300TL'den az 89 3,0474 ,73777 

2,268 ,080 
301-600 TL 266 3,0038 ,70626 

601-900 TL 138 2,9396 ,75719 

901 TL ve üzeri 57 2,7563 ,70098 

Faktör 4  

Gözetim ve rehberlik 

 

300TL'den az 89 2,7275 ,83397 

3,051 ,028* 
301-600 TL 266 2,6306 ,96719 

601-900 TL 138 2,6486 ,94543 

901 TL ve üzeri 57 2,2763 ,83276 

 

Faktör 5 

Bilgilenme 

 

300TL'den az 89 3,7388 ,70400 

,847 ,469 
301-600 TL 266 3,6429 ,77659 

601-900 TL 138 3,6105 ,79976 

901 TL ve üzeri 57 3,5482 ,66721 

 

Faktör 6 ArkadaĢlık 

 

300TL'den az 89 3,3287 ,99187 

1,425 ,234 
301-600 TL 266 3,3102 ,81214 

601-900 TL 138 3,2464 ,84576 

901 TL ve üzeri 57 3,0702 ,78597 

Faktör 7 

Ekonomi 

 

300TL'den az 89 3,0281 ,98095 

,509 ,677 
301-600 TL 266 2,9944 1,02744 

601-900 TL 138 2,9855 1,05841 

901 TL ve üzeri 57 2,8246 1,11600 

 

Faktör 8 

Karar verme 

300TL'den az 89 3,0281 ,97223 

1,567 ,196 
301-600 TL 266 3,0395 ,91906 

601-900 TL 138 3,0906 ,93636 

901 TL ve üzeri 57 2,7807 ,88144 

Faktör 9 

AlıĢkanlık 

300TL'den az 89 3,2247 1,10528 

,543 ,653 
301-600 TL 266 3,1466 1,14806 

601-900 TL 138 3,1232 1,11036 

901 TL ve üzeri 57 2,9825 1,17247 

Genel Toplam 

300TL'den az 89 3,2725 ,56809 2,791 ,040* 

301-600 TL 266 3,2432 ,56936 

601-900 TL 138 3,2002 ,59358 

901 TL ve üzeri 57 3,0189 ,52349 
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hangi gelir gruplarında ortaya çıktığını görebilmek amacıyla Post-Hoc (Tukey 

HSD) testi yapılmıĢtır. 

Post Hoc testi sonucunda,   Gözetim ve rehberlik motivasyonunda  aylık 

harcaması 300TL ve altı olan katılımcılar ile 901 TL ve üzeri olan katılımcılar 

arasında ve 301-600 TL arasında olanlar ile 901 TL ve üzeri olanlar arasında 

anlamlı bir farklılık görülmektedir. (p=0,28) 

Aylık harcamaya göre ortalamalar incelendiğinde, aylık harcaması 

300TL‟den az olanların (2,7275), 901 TL ve üzeri aylık harcamaya sahip 

olanlara göre (2,2763) daha yüksek ortalamasının olduğu görülmektedir. Bu 

noktada, aylık harcaması 300TL ve altı olan katılımcıların sosyal medyayı 

gözetim ve rehberlik amaçlı kullanımı 901TL ve üzeri harcama yapanlara göre 

daha fazladır. Aynı Ģekilde aylık ortalaması 301-600 TL arasında olanların 

(2,6306) aylık harcaması 901 TL ve üzeri olan katılımcılara göre sosyal 

medyayı gözetim ve rehberlik amaçlı kullanımı daha fazladır.  

Tablo 40‟da genel toplama ait bulgular incelendiğinde ise, aylık 

harcaması 300TL‟den az olan katılımcılar ile 901TL ve üzeri olanlar arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. (p=0,40). Ġki harcamanın ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında, aylık harcaması 300 TL ve altı olan katılımcıların (3,2725), 

901 TL ve üzeri olanların ise,(3,0189) olduğu görülmektedir. Bu noktada genel 

anlamda, 300TL ve altı aylık harcamaya sahip olan katılımcıların sosyal medya 

kullanım motivasyonları ile 901 TL ve üzeri olanlar arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu, bu farklılıkların ise, gözetim- rehberlik motivasyonunda daha 

belirgin olduğu görülmektedir. 
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SONUÇ 

Radyo, televizyon, gazete gibi geleneksel kitle iletiĢim araçlarının etkisi 

ortaya çıktığı günden bugüne kadar devam etmektedir. Teknoloji ve iletiĢim 

alanında yaĢanan değiĢim ve geliĢim sonucu bu kitle iletiĢim araçlarına internet 

ve sosyal medyada eklenmiĢ, tüm bu araçlar insanların bazı konulara iliĢkin 

düĢüncelerinin hangi yönde geliĢeceği noktasında söz sahibi olmaya 

baĢlamıĢtır. Öyle ki, insanlar her hangi bir siyasi, politik ya da ekonomik 

konuda bilgi sahibi olmak istediğinde bu araçlara baĢvurmaktadır. Bilgi 

eksikliğini gidermek için yöneldiğimiz bu araçların bize verdiği her iletiyi çoğu 

zaman sorgulamadan kabul etmekte ve düĢüncelerimizi bu araçlardan aldığımız 

bilgilere göre Ģekillendirmekteyiz.  

21. Yüzyıl tamamen iletiĢim çağı olarak tanımlanmaktadır. Özellikle de 

iletiĢim alanında yapılan birçok araĢtırma bireylerin bilgi edinme ihtiyaçlarını 

yanında eğlenme, zaman geçirme, dünyadan ve gündemden haberdar olma gibi 

ihtiyaçlarını kitle iletiĢim araçlarını kullanarak doyuma ulaĢtırdığını 

belirtmektedir. Ġnsanların kitle iletiĢim araçlarından faydalanarak bazı 

ihtiyaçlarını doyuma ulaĢtırdığı düĢüncesi ele alındığında, bu iletiĢim 

araçlarının bireyin davranıĢ ve düĢüncelerini etkilediğini ileri süren çalıĢmalar 

yapılmaya baĢlanmıĢtır. Kitle iletiĢim araçlarını ele alan çalıĢmalar baĢlangıçta 

izleyiciyi pasif kabul etmiĢtir. Daha sonra bireylerin iletiĢim araçlarıyla ne 

yaptığı sorusunun sorulmasıyla bir perspektif değiĢikliği yaĢanmıĢ ve kitleleri 

aktif kabul eden kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı geliĢtirilmiĢtir. Bu 

yaklaĢım kapsamında yapılan araĢtırmalarda bireylerin daha çok boĢ zamanı 

değerlendirmek, eğlenmek,  ülke ve dünya gündemini takip etmek, bilgi 

ihtiyacını gidermek, merakı gidermek, yalnız kalmamak ve kendisine bir model 

seçebilmek için kitle iletiĢim araçlarını takip ettiği sonuçları ortaya çıkmıĢtır. 

Kullanımlar ve doyumlar modeline göre, izleyiciler aktiftir, iletiĢim araçlarını 

istediği gibi kullanma özgürlüğüne sahiptir. Dolayısıyla, bu model kapsamında 

kitleler seçici izleme, seçici okuma ve dinleme yapabilir.  
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Bireyleri, diğer araĢtırmaların aksine aktif kabul eden kullanımlar ve 

doyumlar kuramı üzerine birçok araĢtırma yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalar 

öncelikle geleneksel iletiĢim araçlarının bireyler üzerindeki etkilerini 

belirlemeye yöneliktir. Zamanla teknoloji alanında yaĢanan geliĢim ve 

değiĢimler neticesinde bireylerin kullandığı, etkilendiği kitle iletiĢim araçları 

değiĢmiĢ ve kitle iletiĢim araçlarına internet eklenmiĢtir. 21.yüzyılda her yaĢta 

bireye ulaĢmayı baĢaran internet zamanda sadece bilgisayar aracılığıyla değil 

cep telefonu gibi taĢınılabilir aygıtlar aracılığıyla da kullanılabilir hale 

gelmiĢtir. Ġnternetin cep telefonlarına taĢınması ve her an insanların 

ulaĢabilmesine imkân tanıması kuĢkusuz onu diğer kitle iletiĢim araçlarından 

farklı bir konuma getirmektedir.  

Ġnternet, çağımızın iletiĢim aracı olmakla kalmayıp, her an 

tanıdıklarımızla iletiĢim kurmamızı sağlayan, sosyal etkileĢim, bilgilenme, 

eğlenme gibi ihtiyaçlarımız doyuma ulaĢtırdığımız sosyal medyayı da içine 

almıĢtır. Dolayısıyla internet teknolojilerinin geliĢimi sosyal medyanın 

oluĢumuna zemin hazırlayarak bu medyayı hayatımızın merkezi konumuna 

getirmiĢtir. Öyle ki, her an her yerde zaman ve mekân ayrımı gözetmeksizin 

insanlar çeĢitli sosyal ağ sitelerine girerek birtakım ihtiyaçlarını doyuma 

ulaĢtırmakta ve bu Ģekilde motive olmaktadır. Örneğin, eğlenme ihtiyacını 

bireyler Facebook gibi oyun oynamaya, izin veren siteler aracılığıyla 

gidermektedir.  

Sosyal ağ sitelerini kullanmayan insan sayısının yok denecek kadar az 

olmasının yanı sıra, bireylerin çeĢitli görüĢ ve düĢüncelerini paylaĢtığı, bir 

takım ihtiyaçlarını doyuma ulaĢtırdığı bir platform olması nedeniyle tez konusu 

olarak sosyal medya kullanım ve motivasyonları seçilmiĢtir.  

Kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde üniversite öğrencilerinin 

sosyal medya kullanım motivasyonlarını ele alan bu çalıĢmanın örneklem 

grubu Sakarya üniversitesi öğrencilerinden oluĢmaktadır. Örneklem olarak 550 

kiĢiye hazırlanan anket uygulanmıĢtır.  
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 Üniversitede eğitim gören öğrencilerin büyük çoğunluğu 18-27 yaĢ 

aralığındaki insanlardan oluĢmaktadır.  

Üniversite öğrencilerinin çoğunluğu aylık 600 TL ve aĢağısında aylık 

harcama yaparak hayatlarını devam ettirmektedirler.  

Yirminci yüzyılın en etkili iletiĢim araçlarının baĢında gelen Televizyon, 

günümüz üniversite öğrencilerinin küçük bir kesimi tarafından her gün düzenli 

olarak izlenmektedir.  

Sanayi Devrimiyle birlikte parlayan ve kitlelerin iletiĢim aracı olan 

Gazete, günümüz üniversite öğrencilerinin küçük bir kesimi tarafından her gün 

düzenli olarak okunmaktadır. 

Basılı kitle iletiĢim araçlarından olan Dergi, üniversite öğrencilerinin çok 

küçük bir kesimi tarafından her gün düzenli olarak okunurken; çoğunluğu 

(yüzde 53.6‟sı) tarafından ise, hiç kullanılmamaktadır.  

Yazıdan sonra sesli mesajların kitlelere ulaĢtırılmasında, özellikle ikinci 

dünya savaĢında en etkili propaganda aracı olarak kabul edilen Radyo, 

günümüzde üniversite öğrencilerinin çok küçük bir kesimi (yüzde 12.5‟i) 

tarafından her gün düzenli olarak kullanılmaktadır. 

Hem yazılı, hem iĢitsel, hem görsel mesajları bireysel ve toplu 

ulaĢtırabilme özelliğine sahip yeni kitle iletiĢim araçlarından Ġnternet, 

üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu (yüzde 78.5‟i) tarafından her gün 

düzenli olarak kullanılmaktadır.  

Yeni iletiĢim teknolojilerinden internetin içerisinde faaliyet gösteren 

Sosyal Medya ise, katılımcıların çoğunluğu (yüzde 66.0) tarafından her gün 

düzenli olarak kullanılmaktadır.  

Bu sonuçlara göre öğrenciler tarafından en fazla kullanılan kitle iletiĢim 

araçlarının baĢında internet ve sosyal medyanın geldiği görülmektedir. 
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Geleneksel kitle iletiĢim araçlarının ise onlara göre daha az düzeyde 

kullanıldıkları ortaya çıkmaktadır. 

Sosyal ağ sitelerinin kullanım sıklıkları incelendiğinde, en fazla 

kullanılan sosyal ağ sitelerinin baĢında, You tube, Facebook, Google + ve 

Instagram gelmektedir. Çemrek ve arkadaĢlarının 2014 yılında EskiĢehir 

Osmangazi üniversitesi öğrencileri üzerinde yaptığı çalıĢmada ise, en fazla 

kullanılan sosyal ağ siteleri, Facebook, Twitter, Instagram ve You tube olarak 

sıralanmıĢtır. Bu noktada Osmangazi üniversitesi öğrencilerinin en fazla 

kullandığı sosyal ağ sitesi Facebook iken, Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin 

en fazla kullandığı sosyal ağ sitesinin You tube olduğu sonucuna 

ulaĢılmaktadır. 

Sosyal ağ siteleri kullanım sıklıkları ile cinsiyet değiĢkeni arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığı tespit etmek amacıyla yapılan t-testi 

sonucunda, Sosyal medya araçlarından Instagram ve Google+ kadınlar 

tarafından erkeklere oranla daha fazla; Facebook ise, erkekler tarafından 

kadınlara göre daha fazla kullanıldığı belirlenmiĢtir. 

Üniversite öğrencilerinin çoğunluğu 5 yıl ve daha uzun zamandır sosyal 

medya kullanmakta ve günlük 120 dakika ve altında sosyal medya 

kullanmaktadırlar. 

Sosyal medya ortamları kullanım süresi ile cinsiyet iliĢkisi 

incelendiğinde, erkeklerin kadınlara oranla daha uzun zamandır sosyal medya 

kullandığı ortaya çıkmaktadır.  

Katılımcıların büyük çoğunluğu (%70,9) sosyal medyaya cep 

telefonundan bağlanmaktadır.  

Katılımcıların sosyal medyaya güven düzeylerini belirlemek üzere güven 

sorusu sorulmuĢ ve yapılan betimsel istatistik analizi sonucunda katılımcıların 

sosyal medyaya orta derece güvendikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
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Kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde Sosyal medya kullanım 

motivasyonlarını inceleyen araĢtırmalarda genellikle 3ile 10 arasında faktör 

ortaya çıkmaktadır. Bu faktörler araĢtırmanın örneklemine ve araĢtırma 

sorularına göre değiĢebilmektedir. Genel olarak ele alacak olursak, sosyal 

medya kullanım faktörleri; bilgilenme, ekonomi, arkadaĢlık, 

sosyalleĢme/etkileĢim, kaçıĢ, rahatlama ve stresten uzaklaĢma, boĢ zamanları 

değerlendirme, eğlenme, kiĢisel sunum ve gözetim rehberlik olarak 

değerlendirilebilir.  

Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım 

motivasyonlarını belirlemeye yönelik bu çalıĢmada, kiĢisel sunum, eğlenme ve 

rahatlama, sosyal etkileĢim, gözetim ve rehberlik, bilgilenme, arkadaĢlık, 

ekonomi, karar verme, alıĢkanlık motivasyonları olmak üzere toplam 9 faktör 

ortaya çıkmıĢtır. Yapılan faktör analizi sonucunda ortaya çıkan 9 faktörden 

ekonomi, karar verme ve alıĢkanlık faktörlerinin güvenirlilik değerinin düĢük 

olması, Sakarya üniversitesi öğrencilerinin bu faktörlere sosyal medya 

kullanımında diğer faktörlere göre daha az önem atfettiğini göstermektedir.  

ÇalıĢma sonucunda ortaya çıkan ilk altı faktörün bu alanda yapılan 

Namsu Park vd, Gülnar vd ve Akçay‟ın çalıĢmasıyla benzer faktörleri içermesi 

çalıĢmanın örnek verilen çalıĢmalarla benzeĢtiğini ve sonuçların 

desteklendiğini göstermektedir.  

ÇalıĢmanın uygulama bölümünde yapılan analizler sonucunda 

demografik özellikler ile sosyal medya kullanım motivasyonlarında arasında 

anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 

Cinsiyet değiĢkeni ile sosyal medya kullanım motivasyonları 

incelendiğinde Ģu sonuca ulaĢılmaktadır: Bilgilenme ve karar verme  

motivasyonlarında  kadın kullanıcılar erkek kullanıcılara göre bu motivasyona 

daha fazla önem atfetmektedir.  
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YaĢ değiĢkeni ile sosyal medya kulanım motivasyonları incelendiğinde, 

bu değiĢken ile eğlenme ve rahatlama motivasyonu ve ekonomi motivasyonu 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yapılan çoklu 

karĢılaĢtırma testi sonucunda, Ģu sonuçlara ulaĢılmaktadır: 

Eğlenme ve rahatlama  motivasyonu nedeniyle, sosyal medya 

kullananlardan, 18-22 yaĢ grubundaki öğrenciler 28 yaĢ ve üzerinde olan 

öğrencilere göre; ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta eğitim gören öğrenciler 

diğer sınıflardaki öğrencilere göre daha çok yönelmektedir. 

Ekonomi motivasyonu nedeniyle sosyal medya kullananlardan, 23-27 

yaĢlarında olan öğrenciler, 28 ve üzeri yaĢlarda olan öğrencilerden daha fazla 

bu faktöre önem vermektedir. 

Eğitim düzeyi (Ģuanda bulunulan sınıf) değiĢkeni ile sosyal medya 

kullanım motivasyonları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı belirlemek 

amacıyla yapılan anova analizi sonucunda, sosyal etkileĢim ve arkadaĢlık 

motivasyonlarında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yapılan 

çoklu karĢılaĢtırma testi sonucunda, Sosyal etkileĢim ve arkadaĢlık 

motivasyonuna, birinci sınıfta eğitim gören öğrenciler, diğer sınıflarda eğitim 

gören öğrencilere göre, bu motivasyona daha fazla önem atfettiği belirlenmiĢtir. 

Aylık harcama değiĢkeni ve sosyal medya kullanım motivasyonları 

arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan anova 

analizi neticesinde, gözetim ve rehberlik motivasyonu ile aylık harcama 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Hangi değiĢkenler 

arasında farklılığın olduğu tesit etmek amacıyla yapılan çoklu karĢılaĢtırma 

testi sonucunda, Gözetim ve rehberlik motivasyonunda, aylık harcaması 300 

TL ve daha az olan öğrenciler ile 301-600 TL arasında olanlar, aylık harcaması 

901 TL ve üzerinde olanlara göre bu motivasyona daha fazla önem verdiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Sonuç olarak, bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonlarını ele 

alınan bu çalıĢmada bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonlarıyla 
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demografik özellikleri arasında farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. Kullanımlar ve 

doyumlar kuramının temel noktası bireylerin kitle iletiĢim araçlarını bir takım 

ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanmasıdır. Bu noktada bireylerin 

demografik özelliklerine bağlı olarak kitle iletiĢim araçları ve günümüzün en 

çok kullanılan kitle iletiĢim aracı olan sosyal medyayı kullanım motivasyonları 

değiĢmektedir. Bu çıkan sonuç daha önce yapılan çalıĢmalarla örtüĢen 

motivasyonların ortaya çıkması çalıĢmayı destekler niteliktedir. 

ÇalıĢmanın teorik bölümünde örneklerde ve sonuç bölümünde verilen 

örneklerde gösterildiği gibi bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonları 

kiĢisel özelliklerine göre değiĢmektedir. Örneğin, sadece üniversite öğrencileri 

üzerinde yapılan çalıĢmalarda bile sosyal medya kullanım motivasyonları 

farklılık gösterebilmektedir. Bu noktada bireyin yaĢadığı çevrenin hatta 

öğrenim gördüğü üniversitenin sosyal medya kullanımında etkili olduğu 

söylenebilir. Daha sonra sosyal medya kullanım motivasyonlarını inceleyecek 

araĢtırmacılar, bireylerin özelliklerini dikkate alarak analiz yapmalı ve bu 

farklılığın nedenlerini saptamaya çalıĢmalıdır. Öte yandan, sadece sosyal 

medya kullanıcılarını kapsayan bu çalıĢmada bireylerin sosyal medyaya güven 

düzeyinin orta derece olduğu saptanmıĢtır. Sosyal ağ siteleri kullanıcılarının bu 

medya ortamına güvenini sosyal medyanın hangi özelliğinin etkilediği ve 

güven düzeyinin yüksek olmamasına rağmen bireylerin sosyal ağ sitelerinden 

kopamamasının nedenleri de araĢtırılmalıdır. 
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  ücüncü sinif -,27242 ,15885 ,426 -,7072 ,1623 

  dördüncü sinif -,31359 ,16847 ,340 -,7747 ,1475 

alýskanlk birinci snf ikinci sinif -,19144 ,13877 ,641 -,5712 ,1884 

  ücüncü sinif ,00203 ,13246 1,000 -,3605 ,3646 

  dördüncü sinif ,20572 ,14899 ,640 -,2021 ,6135 

  diger ,14189 ,19231 ,948 -,3844 ,6682 

 ikinci sinif birinci snf ,19144 ,13877 ,641 -,1884 ,5712 

  ücüncü sinif ,19347 ,13985 ,639 -,1893 ,5762 

  dördüncü sinif ,39716 ,15560 ,081 -,0287 ,8230 

  diger ,33333 ,19747 ,442 -,2071 ,8738 

 ücüncü sinif birinci snf -,00203 ,13246 1,000 -,3646 ,3605 
  ikinci sinif -,19347 ,13985 ,639 -,5762 ,1893 

  dördüncü sinif ,20369 ,15000 ,655 -,2069 ,6142 

  diger ,13986 ,19309 ,951 -,3886 ,6683 

 dördüncü sinif birinci snf -,20572 ,14899 ,640 -,6135 ,2021 

  ikinci sinif -,39716 ,15560 ,081 -,8230 ,0287 

  ücüncü sinif -,20369 ,15000 ,655 -,6142 ,2069 

  diger -,06383 ,20478 ,998 -,6243 ,4966 
 diger birinci snf -,14189 ,19231 ,948 -,6682 ,3844 

  ikinci sinif -,33333 ,19747 ,442 -,8738 ,2071 

  ücüncü sinif -,13986 ,19309 ,951 -,6683 ,3886 

  dördüncü sinif ,06383 ,20478 ,998 -,4966 ,6243 

Toplam birinci snf ikinci sinif ,01475 ,07021 1,000 -,1774 ,2069 

  ücüncü sinif ,06729 ,06702 ,853 -,1161 ,2507 

  dördüncü sinif ,05340 ,07538 ,955 -,1529 ,2597 

  diger ,26426 ,09729 ,053 -,0020 ,5305 

 ikinci sinif birinci snf -,01475 ,07021 1,000 -,2069 ,1774 

  ücüncü sinif ,05255 ,07076 ,946 -,1411 ,2462 

  dördüncü sinif ,03866 ,07872 ,988 -,1768 ,2541 

  diger ,24951 ,09990 ,093 -,0239 ,5229 
 ücüncü sinif birinci snf -,06729 ,06702 ,853 -,2507 ,1161 

  ikinci sinif -,05255 ,07076 ,946 -,2462 ,1411 

  dördüncü sinif -,01389 ,07589 1,000 -,2216 ,1938 

  diger ,19697 ,09769 ,260 -,0704 ,4643 

 dördüncü sinif birinci snf -,05340 ,07538 ,955 -,2597 ,1529 

  ikinci sinif -,03866 ,07872 ,988 -,2541 ,1768 

  ücüncü sinif ,01389 ,07589 1,000 -,1938 ,2216 
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  diger ,21086 ,10360 ,251 -,0727 ,4944 

 diger birinci snf -,26426 ,09729 ,053 -,5305 ,0020 

  ikinci sinif -,24951 ,09990 ,093 -,5229 ,0239 

  ücüncü sinif -,19697 ,09769 ,260 -,4643 ,0704 

  dördüncü sinif -,21086 ,10360 ,251 -,4944 ,0727 

        

 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 

 

 

Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları ve YaĢ DeğiĢkeni ĠliĢkisi Analizine Ait Çoklu KarĢılaĢtırma 

Testi Sonucu 

Tukey HSD 

Dependent 
Variable 

(I) yas 
araligi (J) yas araligi 

Mean 

Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

   

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

kisiselsunumort 18-22 23-27 ,02221 ,07571 ,954 -,1557 ,2001 

  28-32 ,12944 ,18049 ,753 -,2947 ,5536 

 23-27 18-22 -,02221 ,07571 ,954 -,2001 ,1557 

  28-32 ,10723 ,18720 ,835 -,3327 ,5472 

 28-32 18-22 -,12944 ,18049 ,753 -,5536 ,2947 

  23-27 -,10723 ,18720 ,835 -,5472 ,3327 

eglenmeort 18-22 23-27 ,07342 ,07412 ,583 -,1008 ,2476 

  28-32 ,53613(*) ,17671 ,007 ,1209 ,9514 

 23-27 18-22 -,07342 ,07412 ,583 -,2476 ,1008 
  28-32 ,46271(*) ,18327 ,032 ,0320 ,8934 

 28-32 18-22 -,53613(*) ,17671 ,007 -,9514 -,1209 

  23-27 -,46271(*) ,18327 ,032 -,8934 -,0320 

sosyaletklýlesm 18-22 23-27 ,03040 ,07002 ,901 -,1342 ,1950 

  28-32 ,04000 ,16694 ,969 -,3523 ,4323 

 23-27 18-22 -,03040 ,07002 ,901 -,1950 ,1342 

  28-32 ,00960 ,17314 ,998 -,3973 ,4165 

 28-32 18-22 -,04000 ,16694 ,969 -,4323 ,3523 

  23-27 -,00960 ,17314 ,998 -,4165 ,3973 

gozetým 18-22 23-27 -,03157 ,08993 ,934 -,2429 ,1798 

  28-32 ,14832 ,21440 ,768 -,3556 ,6522 

 23-27 18-22 ,03157 ,08993 ,934 -,1798 ,2429 

  28-32 ,17988 ,22237 ,698 -,3427 ,7025 

 28-32 18-22 -,14832 ,21440 ,768 -,6522 ,3556 

  23-27 -,17988 ,22237 ,698 -,7025 ,3427 

býlgýlenme 18-22 23-27 ,00176 ,07331 1,000 -,1705 ,1740 

  28-32 -,04832 ,17477 ,959 -,4591 ,3624 

 23-27 18-22 -,00176 ,07331 1,000 -,1740 ,1705 
  28-32 -,05008 ,18127 ,959 -,4761 ,3759 

 28-32 18-22 ,04832 ,17477 ,959 -,3624 ,4591 

  23-27 ,05008 ,18127 ,959 -,3759 ,4761 

arkadaslk 18-22 23-27 ,05181 ,08189 ,802 -,1406 ,2443 

  28-32 ,19354 ,19524 ,583 -,2653 ,6524 

 23-27 18-22 -,05181 ,08189 ,802 -,2443 ,1406 

  28-32 ,14172 ,20250 ,764 -,3342 ,6176 
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*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 

 

  

Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları ve Aylık Harcama ĠliĢkisi Analizine Ait Çoklu 

KarĢılaĢtırma Testi sonucu 

 

Tukey HSD  

Dependent Variable 

(I) aylik 

hharcama 

(J) aylik 

harcama 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

   Lower Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

kisiselsunumort 300TL'den 
az 

301-600 
TL 

-,07204 ,09615 ,877 -,3198 ,1757 

  601-900 

TL 
,03249 ,10675 ,990 -,2426 ,3076 

  901 TL ve 

üzeri 
,12199 ,13320 ,796 -,2213 ,4652 

 301-600 
TL 

300TL'den 
az 

,07204 ,09615 ,877 -,1757 ,3198 

  601-900 

TL 
,10453 ,08237 ,583 -,1077 ,3168 

  901 TL ve 

üzeri 
,19403 ,11460 ,328 -,1013 ,4894 

 601-900 
TL 

300TL'den 
az 

-,03249 ,10675 ,990 -,3076 ,2426 

  301-600 

TL 
-,10453 ,08237 ,583 -,3168 ,1077 

  901 TL ve 

üzeri 
,08950 ,12363 ,888 -,2291 ,4081 

 901 TL ve 300TL'den -,12199 ,13320 ,796 -,4652 ,2213 

 28-32 18-22 -,19354 ,19524 ,583 -,6524 ,2653 

  23-27 -,14172 ,20250 ,764 -,6176 ,3342 
ekonomý 18-22 23-27 -,12965 ,09923 ,392 -,3629 ,1036 

  28-32 ,51306 ,23658 ,078 -,0429 1,0691 

 23-27 18-22 ,12965 ,09923 ,392 -,1036 ,3629 

  28-32 ,64272(*) ,24537 ,025 ,0661 1,2194 

 28-32 18-22 -,51306 ,23658 ,078 -1,0691 ,0429 

  23-27 -,64272(*) ,24537 ,025 -1,2194 -,0661 

kararverme 18-22 23-27 -,04051 ,08924 ,893 -,2502 ,1692 

  28-32 ,45402 ,21275 ,084 -,0460 ,9540 

 23-27 18-22 ,04051 ,08924 ,893 -,1692 ,2502 

  28-32 ,49454 ,22065 ,065 -,0240 1,0131 

 28-32 18-22 -,45402 ,21275 ,084 -,9540 ,0460 

  23-27 -,49454 ,22065 ,065 -1,0131 ,0240 

alýskanlk 18-22 23-27 ,02193 ,10920 ,978 -,2347 ,2786 

  28-32 ,14776 ,26034 ,837 -,4641 ,7596 

 23-27 18-22 -,02193 ,10920 ,978 -,2786 ,2347 

  28-32 ,12583 ,27002 ,887 -,5087 ,7604 

 28-32 18-22 -,14776 ,26034 ,837 -,7596 ,4641 

  23-27 -,12583 ,27002 ,887 -,7604 ,5087 
Toplam 18-22 23-27 ,01910 ,05517 ,936 -,1105 ,1487 

  28-32 ,21704 ,13152 ,226 -,0920 ,5261 

 23-27 18-22 -,01910 ,05517 ,936 -,1487 ,1105 

  28-32 ,19795 ,13641 ,316 -,1226 ,5185 

 28-32 18-22 -,21704 ,13152 ,226 -,5261 ,0920 

  23-27 -,19795 ,13641 ,316 -,5185 ,1226 
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üzeri az 

  301-600 
TL 

-,19403 ,11460 ,328 -,4894 ,1013 

  601-900 

TL 
-,08950 ,12363 ,888 -,4081 ,2291 

eglenmeort 300TL'den 

az 

301-600 

TL 
,03009 ,09483 ,989 -,2143 ,2745 

  601-900 
TL 

,06331 ,10528 ,932 -,2080 ,3346 

  901 TL ve 

üzeri 
,25596 ,13137 ,209 -,0826 ,5945 

 301-600 

TL 

300TL'den 

az 
-,03009 ,09483 ,989 -,2745 ,2143 

  601-900 
TL 

,03323 ,08124 ,977 -,1761 ,2426 

  901 TL ve 

üzeri 
,22588 ,11303 ,190 -,0654 ,5171 

 601-900 

TL 

300TL'den 

az 
-,06331 ,10528 ,932 -,3346 ,2080 

  301-600 
TL 

-,03323 ,08124 ,977 -,2426 ,1761 

  901 TL ve 

üzeri 
,19265 ,12193 ,391 -,1216 ,5069 

 901 TL ve 

üzeri 

300TL'den 

az 
-,25596 ,13137 ,209 -,5945 ,0826 

  301-600 
TL 

-,22588 ,11303 ,190 -,5171 ,0654 

  601-900 

TL 
-,19265 ,12193 ,391 -,5069 ,1216 

sosyaletklýlesm 300TL'den 

az 

301-600 

TL 
,04368 ,08865 ,961 -,1848 ,2721 

  601-900 
TL 

,10783 ,09842 ,692 -,1458 ,3614 

  901 TL ve 

üzeri 
,29111 ,12281 ,084 -,0254 ,6076 

 301-600 

TL 

300TL'den 

az 
-,04368 ,08865 ,961 -,2721 ,1848 

  601-900 
TL 

,06415 ,07595 ,833 -,1316 ,2599 

  901 TL ve 

üzeri 
,24742 ,10566 ,090 -,0249 ,5197 

 601-900 

TL 

300TL'den 

az 
-,10783 ,09842 ,692 -,3614 ,1458 

  301-600 
TL 

-,06415 ,07595 ,833 -,2599 ,1316 

  901 TL ve 

üzeri 
,18328 ,11398 ,375 -,1104 ,4770 

 901 TL ve 

üzeri 

300TL'den 

az 
-,29111 ,12281 ,084 -,6076 ,0254 

  301-600 
TL 

-,24742 ,10566 ,090 -,5197 ,0249 

  601-900 

TL 
-,18328 ,11398 ,375 -,4770 ,1104 

gozetým 300TL'den 

az 

301-600 

TL 
,09689 ,11366 ,829 -,1960 ,3898 

  601-900 

TL 
,07898 ,12619 ,924 -,2462 ,4042 

  901 TL ve 
üzeri 

,45121(*) ,15746 ,022 ,0454 ,8570 

 301-600 

TL 

300TL'den 

az 
-,09689 ,11366 ,829 -,3898 ,1960 

  601-900 

TL 
-,01791 ,09737 ,998 -,2688 ,2330 

  901 TL ve 
üzeri 

,35432(*) ,13547 ,045 ,0052 ,7034 

 601-900 

TL 

300TL'den 

az 
-,07898 ,12619 ,924 -,4042 ,2462 

  301-600 

TL 
,01791 ,09737 ,998 -,2330 ,2688 

  901 TL ve 
üzeri 

,37223 ,14614 ,054 -,0044 ,7488 
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 901 TL ve 

üzeri 

300TL'den 

az 
-,45121(*) ,15746 ,022 -,8570 -,0454 

  301-600 

TL 
-,35432(*) ,13547 ,045 -,7034 -,0052 

  601-900 
TL 

-,37223 ,14614 ,054 -,7488 ,0044 

býlgýlenme 300TL'den 

az 

301-600 

TL 
,09591 ,09316 ,732 -,1442 ,3360 

  601-900 

TL 
,12826 ,10342 ,602 -,1383 ,3948 

  901 TL ve 
üzeri 

,19052 ,12906 ,453 -,1421 ,5231 

 301-600 

TL 

300TL'den 

az 
-,09591 ,09316 ,732 -,3360 ,1442 

  601-900 

TL 
,03235 ,07981 ,977 -,1733 ,2380 

  901 TL ve 
üzeri 

,09461 ,11104 ,829 -,1915 ,3807 

 601-900 

TL 

300TL'den 

az 
-,12826 ,10342 ,602 -,3948 ,1383 

  301-600 

TL 
-,03235 ,07981 ,977 -,2380 ,1733 

  901 TL ve 
üzeri 

,06226 ,11978 ,954 -,2464 ,3709 

 901 TL ve 

üzeri 

300TL'den 

az 
-,19052 ,12906 ,453 -,5231 ,1421 

  301-600 

TL 
-,09461 ,11104 ,829 -,3807 ,1915 

  601-900 
TL 

-,06226 ,11978 ,954 -,3709 ,2464 

arkadaslk 300TL'den 

az 

301-600 

TL 
,01850 ,10402 ,998 -,2495 ,2865 

  601-900 

TL 
,08227 ,11548 ,892 -,2153 ,3799 

  901 TL ve 
üzeri 

,25848 ,14410 ,277 -,1129 ,6298 

 301-600 

TL 

300TL'den 

az 
-,01850 ,10402 ,998 -,2865 ,2495 

  601-900 

TL 
,06377 ,08911 ,891 -,1659 ,2934 

  901 TL ve 

üzeri 
,23997 ,12398 ,214 -,0795 ,5595 

 601-900 
TL 

300TL'den 
az 

-,08227 ,11548 ,892 -,3799 ,2153 

  301-600 

TL 
-,06377 ,08911 ,891 -,2934 ,1659 

  901 TL ve 

üzeri 
,17620 ,13374 ,552 -,1684 ,5208 

 901 TL ve 
üzeri 

300TL'den 
az 

-,25848 ,14410 ,277 -,6298 ,1129 

  301-600 

TL 
-,23997 ,12398 ,214 -,5595 ,0795 

  601-900 

TL 
-,17620 ,13374 ,552 -,5208 ,1684 

ekonomý 300TL'den 
az 

301-600 
TL 

,03373 ,12704 ,993 -,2936 ,3611 

  601-900 

TL 
,04258 ,14104 ,990 -,3209 ,4060 

  901 TL ve 

üzeri 
,20353 ,17600 ,655 -,2500 ,6571 

 301-600 
TL 

300TL'den 
az 

-,03373 ,12704 ,993 -,3611 ,2936 

  601-900 

TL 
,00885 ,10884 1,000 -,2716 ,2893 

  901 TL ve 

üzeri 
,16980 ,15142 ,676 -,2204 ,5600 

 601-900 
TL 

300TL'den 
az 

-,04258 ,14104 ,990 -,4060 ,3209 

  301-600 

TL 
-,00885 ,10884 1,000 -,2893 ,2716 

  901 TL ve ,16095 ,16334 ,758 -,2600 ,5819 
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üzeri 

 901 TL ve 
üzeri 

300TL'den 
az 

-,20353 ,17600 ,655 -,6571 ,2500 

  301-600 

TL 
-,16980 ,15142 ,676 -,5600 ,2204 

  601-900 

TL 
-,16095 ,16334 ,758 -,5819 ,2600 

kararverme 300TL'den 
az 

301-600 
TL 

-,01138 ,11369 1,000 -,3044 ,2816 

  601-900 

TL 
-,06249 ,12622 ,960 -,3878 ,2628 

  901 TL ve 

üzeri 
,24739 ,15750 ,396 -,1585 ,6533 

 301-600 
TL 

300TL'den 
az 

,01138 ,11369 1,000 -,2816 ,3044 

  601-900 

TL 
-,05111 ,09740 ,953 -,3021 ,1999 

  901 TL ve 

üzeri 
,25877 ,13551 ,225 -,0904 ,6080 

 601-900 
TL 

300TL'den 
az 

,06249 ,12622 ,960 -,2628 ,3878 

  301-600 

TL 
,05111 ,09740 ,953 -,1999 ,3021 

  901 TL ve 

üzeri 
,30988 ,14618 ,148 -,0668 ,6866 

 901 TL ve 
üzeri 

300TL'den 
az 

-,24739 ,15750 ,396 -,6533 ,1585 

  301-600 

TL 
-,25877 ,13551 ,225 -,6080 ,0904 

  601-900 

TL 
-,30988 ,14618 ,148 -,6866 ,0668 

alýskanlk 300TL'den 
az 

301-600 
TL 

,07810 ,13892 ,943 -,2799 ,4361 

  601-900 

TL 
,10153 ,15423 ,913 -,2959 ,4990 

  901 TL ve 

üzeri 
,24226 ,19245 ,590 -,2537 ,7382 

 301-600 
TL 

300TL'den 
az 

-,07810 ,13892 ,943 -,4361 ,2799 

  601-900 
TL 

,02343 ,11901 ,997 -,2833 ,3301 

  901 TL ve 

üzeri 
,16416 ,16558 ,754 -,2625 ,5908 

 601-900 

TL 

300TL'den 

az 
-,10153 ,15423 ,913 -,4990 ,2959 

  301-600 
TL 

-,02343 ,11901 ,997 -,3301 ,2833 

  901 TL ve 

üzeri 
,14073 ,17862 ,860 -,3196 ,6010 

 901 TL ve 

üzeri 

300TL'den 

az 
-,24226 ,19245 ,590 -,7382 ,2537 

  301-600 
TL 

-,16416 ,16558 ,754 -,5908 ,2625 

  601-900 

TL 
-,14073 ,17862 ,860 -,6010 ,3196 

Toplam 300TL'den 

az 

301-600 

TL 
,02924 ,06990 ,975 -,1509 ,2094 

  601-900 
TL 

,07229 ,07761 ,788 -,1277 ,2723 

  901 TL ve 

üzeri 
,25361(*) ,09684 ,045 ,0041 ,5032 

 301-600 

TL 

300TL'den 

az 
-,02924 ,06990 ,975 -,2094 ,1509 

  601-900 
TL 

,04305 ,05989 ,890 -,1113 ,1974 

  901 TL ve 

üzeri 
,22437(*) ,08332 ,037 ,0097 ,4391 

 601-900 

TL 

300TL'den 

az 
-,07229 ,07761 ,788 -,2723 ,1277 

  301-600 
TL 

-,04305 ,05989 ,890 -,1974 ,1113 
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  901 TL ve 

üzeri 
,18132 ,08988 ,183 -,0503 ,4129 

 901 TL ve 

üzeri 

300TL'den 

az 
-,25361(*) ,09684 ,045 -,5032 -,0041 

  301-600 
TL 

-,22437(*) ,08332 ,037 -,4391 -,0097 

  601-900 

TL 
-,18132 ,08988 ,183 -,4129 ,0503 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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İyi günler. Bu anket Kullanımlar ve Doyumlar kuramı çerçevesinde Sakarya 
Üniversitesi öğrencilerinin Sosyal Medya kullanım motivasyonlarını 
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Katılımınız için teşekkür ederiz. 

Sosyal medyayı kullanıyorum, Çünkü… 

 

K
e
s
in

li
k
le

 

K
a
tı
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ıy
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m
 

K
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K
a
r
a
s
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K
a
tı
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y
o

r
u
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K
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k
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K
a
tı

lı
y
o

r
u

m
 

 1 Yalnız kalmıyorum 1 2 3 4 5 

 2 
Tanıdıklarımla bir arada olmamı 

sağlıyor 

1 2 3 4 5 

3 
Alacağım ürünlerin seçimini 

yapmamı sağlıyor 

1 2 3 4 5 

4 Alışkanlık oldu artık 1 2 3 4 5 

5 

Arkadaşlar arasındaki sohbet 

konularına yabancı kalmamı 

engelliyor 

1 2 3 4 5 

6 
Başkaları hakkında nasıl düşüneceğim 

konusunda yol gösterici oluyor 

1 2 3 4 5 

7 
Beni ilgilendiren konularda bilgi 

sahibi oluyorum 

1 2 3 4 5 

8 Beni rahatlatıyor 1 2 3 4 5 

9 
Beni sıkan insanlardan 

kurtuluyorum 

1 2 3 4 5 

10 Sıkıcı işlerden kurtuluyorum 1 2 3 4 5 

11 
Benimle aynı sorunları paylaşan 

insanlar olduğunu öğreniyorum 

1 2 3 4 5 

12 
Boş zamanlarımı değerlendirmeme 

yardımcı oluyor 

1 2 3 4 5 

13 Yapacak daha iyi bir şeyim yok 1 2 3 4 5 

14 
Dini duygularımı güçlendiriyor, dini 

bilgimi arttırıyor 

1 2 3 4 5 

15 

Başkalarının sayfalarını ziyaret 

ederek gündelik yaşantıdan 

uzaklaşıyorum 

1 2 3 4 5 

16 
Yayınladığı reklamlarla ürünler 

hakkında bilgileniyorum 

1 2 3 4 5 

17 Eğlence ihtiyacımı gideriyor 1 2 3 4 5 

18 Ücretsiz tanıtım yapabiliyorum 1 2 3 4 5 

19 
Şehrimde, ülkemde ve dünya da 

neler olduğunu öğrenebiliyorum 

1 2 3 4 5 

20 Orada açık duruyor ve arada bakılıyor 1 2 3 4 5 

21 Hayata bakış açımı değiştiriyor 1 2 3 4 5 

22 
Güncel kampanyalardan haberdar 

oluyorum 

1 2 3 4 5 

23 Hoşça vakit geçirtiyor 1 2 3 4 5 
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24 
Paylaşımlarımla insanları 

etkileyebilmeme imkan sunuyor 

1 2 3 4 5 

25 
Tanıdıklarımla karşılıklı iletişim 

kurabilmemi sağlıyor 

1 2 3 4 5 

26 
Bizi yönetenlerin icraatlarını takip 

edebiliyorum 

1 2 3 4 5 

27 
Konuşacak kimse olmadığında 

arkadaş oluyor 

1 2 3 4 5 

28 neşelendiriyor 1 2 3 4 5 

29 Günün stresinden kurtarıyor 1 2 3 4 5 

30 
Özellikle sıkıldığımda zamanının 

geçmesine yardım ediyor 

1 2 3 4 5 

31 
Siyasi düşüncemin olgunlaşmasına 

yardımcı oluyor 

1 2 3 4 5 

32 Milli kültürümü öğretip, yaşatıyor 1 2 3 4 5 

33 
İş, okul ve çevremdeki sorunlardan 

bir an olsun uzaklaştırıyor 

1 2 3 4 5 

34 Uyuşukluktan kurtarıyor 1 2 3 4 5 

35 
Sosyal medyayı takip etmekten 

hoşlanıyorum 

1 2 3 4 5 

36 
Yeni ürün ve hizmetlerden haberdar 

oluyorum 

1 2 3 4 5 

37 

Mesafe ve zaman kısıtlaması 

olmadan ucuz iletişim 

kurabiliyorum 

1 2 3 4 5 

38 Video yayınlayabiliyorum 1 2 3 4 5 

39 Fotoğraf yayınlayabiliyorum 1 2 3 4 5 

40 
Yayınladıklarımla beğeni 

alabiliyorum 

1 2 3 4 5 

 
41. Ne zamandan beri sosyal medya kullanıyorsunuz? 

1- 1 yıldan daha az       2- 1-2 yılarası             3- 3-4 yılarası             4- 5 yıl ve 

üzeri 

 

42. Günlük ortalama kaç dakikanızı Sosyal Medya kullanarak 
geçirirsiniz?   ……………… dakika 

Aşağıdaki kitle iletişim araçlarını ne sıklıkta 

kullanırsınız? 
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 d
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43 Televizyon 1 2 3 4 5 

44 Gazete 1 2 3 4 5 

45 Dergi 1 2 3 4 5 

46 Radyo 1 2 3 4 5 

47 İnternet 1 2 3 4 5 

48 Sosyal Medya 1 2 3 4 5 
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Aşağıdaki sosyal medya ortamlarını ne 
sıklıkta kullanırsınız? 
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49 Facebook  1 2 3 4 5 

50 Twitter  1 2 3 4 5 

51 Youtube 1 2 3 4 5 

52 Linkedln  1 2 3 4 5 

53 Blogger  1 2 3 4 5 

54 Instagram  1 2 3 4 5 

65 Foursquare  1 2 3 4 5 

56 Swarm  1 2 3 4 5 

57 Google + 1 2 3 4 5 

 

58.Kullanmış olduğunuz sosyal medya ortamlarına güven notu verecek 
olsanız 1-10 arasında kaç puan verirsiniz? 

Hiç Güvenilmez     Oldukça Güvenilir  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

59-Sosyal Medyaya en çok hangi yolla bağlanırsınız? 

1- Evden  2-İnternet Cafeden   3-Yurttan   4-Cep Telefonundan  5-Üniversiteden  

6-AVM’lerden  

7- Diğer……….. 

 

60.Cinsiyetiniz 

1-Kadın              2-Erkek 

 

61- Yaş aralığınız 

1-18-22          2-23-27        3-28-32       4-33 ve üzeri 

 

62-Eğitim düzeyiniz? (Şu anda bulunduğunuz sınıf?) 

1- Birinci sınıf     2- İkinci sınıf    3- Üçüncü sınıf     4- Dördüncü sınıf   5- 
Diğer:……………………. 

63-Öğrenci olarak aylık harcamanızı belirtiniz 

1- 300 TL’den az    2- 301-600 TL   3- 601- 900 TL   4- 901 TL ve üzeri 

 

 

 


