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ÖNSÖZ 

Çalışmada, örneklem dâhilinde belirlenen Üniversitelerin kurumsal web 

sayfalarının yapısal ve içeriksel özelliklerinin analizinin yanında, sosyal medya 

ortamlarından Twitter’a yönelik gerçekleştirilen tweet paylaşımları ele alınmış ve 
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mutlu yıllar yaşamayı temenni ederim.  

Bu çalışmam sürecinde her türlü yardım ve fedakârlığı sağlayan, bilgi, tecrübe 

ve görüşleriyle çalışmama ışık tutan, daha iyi bir seviyeye gelmemi sağlayan 

saygıdeğer hocam ve tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Ahmet Tarhan’a teşekkürü bir 

borç bilirim. Danışmanımın yanında, eğitim hayatımda bana bilgileriyle ve 

deneyimleriyle yol gösteren, eğitim hayatımın tamamlamasını sağlayan; Mehmet 

Nejat Özüpek, Hüseyin Altunbaş, Başak Solmaz, Ahmet Kalender, Havva Nur 

Tarakçı, Kadir Canöz, Mehmet Fidan, Makbule Evrim Gülsünler, Ömer Bakan, 

Abdülkadir Gölcü ve Emre Osman Olkun başta olmak üzere tüm hocalarıma sonsuz 

teşekkürler ederim.  

Ayrıca lisans ve yüksek lisans dönemi boyunca yanımda bulunan, her türlü 

desteği ve bilgiyi benden esirgemeyen sevgili yoldaşlarım Seval Üksel ve Ayşe 

Yılmaz başta olmak üzere, varlıklarıyla hayatıma değer katan tüm arkadaşlarıma çok 

teşekkür eder onlarla nice güzel anılarda dostluklarımızın devam etmesini dilerim. 

Son olarak yaşam süreci içerisinde bana moral veren, bilgilerime bilgi katan ve 

samimiyetlerini hissettiğim herkese sevgiler, saygılar sunarım. 
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ÖZET 
 
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya birçok yeni uygulama alanı 

çıkmıştır. Ortaya çıkan bu yeni uygulama alanları içerisinde özellikle kurumsal web 
sayfaları ve sosyal medya ortamları; kurum ve kuruluşların kendilerini hedef 
kitlesine sunmada daha aktif olmalarına olanak sağlamaktadır. Gün geçtikçe etki 
alanını daha da arttıran bu ortamlar; özellikle üniversiteler için, hedef kitlelerle daha 
hızlı iletişime geçme, paylaşılacak bir bilgiyi birinci ağızdan duyurma ve 
üniversitenin varlığının devamı için öncelikli tercih edilen ortamlar haline gelmiştir. 

Üniversitelerin kurumsal web sayfaları ve sosyal medya ortamlarından 
Twitter’ın esas alındığı bu araştırmada: Üniversitelerin kurumsal web sayfalarında; 
hangi unsurlara yer verildiği, web sayfası içerisinde karşılaşılan sorunlar, kurumsal 
web sayfalarının nasıl kullandığı gibi sorulara açıklık getirilirken; resmi Twitter 
hesaplarına yönelik araştırma da ise; üniversitelerin resmi Twitter hesaplarında; 
genel görünüm olarak nasıl bir yapıda bulunduğu, hangi üniversitelerin Twitter’ı 
daha aktif kullandığı, paylaşılan tweetlerin zamana göre hangi konu içeriğine sahip 
olduğu, içerik analizi yöntemi ile incelenerek ortaya konulmuştur. 

Araştırmanın evrenini; Türkiye’de faaliyet gösteren ve Yüksek Öğretim 
Kurulu’nun resmi sitesinde yer alan 193 üniversite, örneklem olarak ise; URAP 2014 
TR listesinde yer alan on beş üniversite araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
Örneklemi oluşturan on beş üniversitenin kurumsal web sayfaları ve resmi Twitter 
hesapları incelendiğinde; on beş üniversitenin kurumsal web sayfalarını etkin bir 
şekilde kullandığını, resmi Twitter hesabı olarak ise; sadece Gebze Teknik 
Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin bu ortamı aktif bir şekilde 
kullanmadığını söylemek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Üniversiteler, İnternet, Sosyal Medya, 
Kurumsal Web Sayfaları, Twitter. 
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Tezin İngilizce Adı Public Relations In Universities: An Assessment About Use of Corporate 
Web Sites and Social Media 

SUMMARY 
 

Many applications came into being with the spread of internet. Among the 
applications which occured recently, institutional web sites and social media; let the 
institutions be more active in expressing themselves to the target audience. These two 
medias which gain influence day by day have become preferential  medias for continuation 
of universities, to contact with the target audience faster and to declare the information at 
first hand. 

The issues such as which factors are emphasised in institutional websites, the 
problems encountered in the websites, how the institutional websites used  are clarified in the 
research in which the institutional websites of the universities and Twitter are basedon. In the 
research on official Twitter accounts, the facts such as how do the universities look in the 
institutional websites in overall, which universities use Twitter more actively, the topics of 
the tweets according to the time they are shared are searched and presented. 

193 universities which are included in the list of high education board active in Turkey 
constitute the population of the research. The fifteen universities in the list of URAP 2014 
TR constitute the sample of the research. When the institutional websites and official 
websites of these universities are analyzed it is observed that all the universities use the 
institutional websites actively, Gebze Technical University and Gülhane Military Medical 
Academy use Twitter acounts actively for improving communication with the target 
audience. 

Key Words: Public Relations, Universities, Internet, Social Media, Institutional 
Websites, Twitter. 
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GİRİŞ 

Halkla ilişkiler, günümüz kurum ve kuruluşları için en önemli birimlerinden bir 

tanesini oluşturmaktadır. Rekabetin arttığı günümüz içerisinde farkındalık yaratarak, 

hem varlığını devam ettirmek hem de var olan imajını en üst seviyeye ulaştırmak, 

kurum ve kuruluşların en öncelikli amaçları arasında yer almaktadır. Bu noktada 

istenilen imajı sağlayabilmek için, belirlenen yol ve yöntemleri en iyi uygulayacak 

birimlerin başında halkla ilişkiler alanı gelmektedir. Halkla ilişkiler; imaj, itibar, kriz 

yönetimi, sosyal sorumluluk, sponsorluk, reklam ve pazarlama gibi birçok alanın 

faaliyetleri içerinde yer almasından dolayı oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Halka 

ilişkilerin geniş bir alana yayılmış olması, etkinliğini oldukça artırmış ve kullandığı 

yol ve yöntemlerle kurum ya da kuruluşların, kriz veya olumsuzluklardan başarıyla 

çıkabilmesini sağlamanın yanında, kurum içinde ya da kurum dışında gerçekleşecek 

bir kararın alınmasında, bir etkinlik veya faaliyetin oluşturulmasında aktif olarak yer 

alan bir birim haline gelmiştir. Tarihsel açıdan bakıldığında ise, halkla ilişkilerin 

varlığı tarih öncelerine kadar uzanmakta ve özellikle 2000’li yılların getirdiği 

rekabetçi ortamla birlikte oldukça sık yararlanılan bir alan haline geçmiştir. 

Kazancı (2009: 81-151), halkla ilişkileri; ideolojik olarak bir çaba, yönetimin 

bilgi gereksinimini karşılayıcı, halkın yönetimi daha iyi tanımasını kolaylaştırıcı, 

kuruluşlarla halk arasında karşılıklı ilişkileri güvene dayalı bir biçimde geliştirmeye 

yönelik, iletişim üzerine kurulu bir yöntemler bütünü olarak tanımlamakta ve halkla 

ilişkilerin, tanıma ve tanıtma olarak iki ayrı evrede faaliyet gösterdiğine 

değinmektedir. Bu noktada tanıma; halkla ilişkiler uygulamasında, yönetimin karar 

almada bilgi eksikliğini gidermek, çevreyi tanımak, halkla kimi konularda 

sorumluluğu bölüşmek ve değişen koşullar altında halk isteklerini öğrenmeyle ilgili 

çalışmalar olarak tanımlanır, tanıtma ise; hedef kitlenin genel olarak aydınlatılması, 

bilgi eksikliğinin giderilmesi için sorunlu noktalarda hedef kitleyi bilgilendirme 

çalışması olarak tanımlanmaktadır. Tanıma gerçekleşmeden tanıtma faaliyetlerinin 

etkin bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmayabilir, çünkü hangi kesime, nasıl hitap 

edilebileceğinin en iyi yolu öncelikle hitap edilecek kesimin tanınmasından 

geçmektedir. 
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İnsanlar, gereksinimlerini kendi başlarına veya birlikte hareket ederek karşılar 

ve dolayısıyla kendileriyle, birbirleriyle ve doğal çevreleriyle ilişkiye girerek 

yaşamlarını sürdürürler. Bu nedenle, halkla ilişkiler doğal olarak insanlar arası olan 

her faaliyette ve her örgütlü yapı içinde bulunmaktadır (Erdoğan, 2006: 37). İşte bu 

sebeple içinde bulunulan 21. yüzyılda kuruluşlar, kendilerini farklılaştırmak 

istemekte ve inovasyon çalışmalarına ağırlık vererek daha anlamlı hale gelmeye 

çalışmaktadırlar. Bunu yaparken de kuruluşlar, kendini yenilemenin yanında 

kullanılan iletişim kanallarında da değişikliğe giderek daha bilinir hale gelmek için 

birçok faaliyet içine girmektedir. Kullanılması mümkün olan bu iletişim kanallarının 

en önemli basamağını, hedef kitle oluşturmaktadır. Bu noktada hedef kitlesiyle daha 

etkili bir şekilde iletişime geçmeye çalışan kuruluşlar, vermek istedikleri mesajı en 

etkili biçimde hedef kitlesinin özelliklerini bilerek gerçekleştirmektedir. Bunu 

yapabildikten sonra, hedef kitleyle birebir iletişimin sağlanabilmesi için doğru ve etkili 

bir kanalın kullanılmasına özen gösterilir. Hedef kitlesinin ne düşündüğünü, 

beklentilerinin nelerden oluştuğunu, şikâyet ve görüşlerinin neler olduğunu bilen bir 

yönetim, olumlu bir imaj sağlamakla birlikte kurumunun devamına da katkı sağlamış 

olur. Belirtilen tüm bu çalışmaların etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak ortamların 

başında halkla ilişkiler alanı gelmektedir.  

Halkla ilişkilerin önemli bir yapıya sahip olması kurum ve kuruluşlar tarafından 

fark edilmesini sağlamış ve birçok örgüt, bünyesinde halkla ilişkiler birimlerine yer 

vermiştir. Bu noktada halkla ilişkiler birimlerinin önemsendiği ve uygulandığı en önemli 

kesimlerden birisini üniversiteler oluşturmaktadır. Üniversiteler, uyguladıkları halkla 

ilişkiler faaliyetleriyle; halkla ilişkilerin oluşturduğu etkinlikleri bünyesinde toplama,  

toplum içerisinde olumlu bir imaja sahip olma, kriz dönemlerini etkin bir şekilde 

yönetme, hedef kitle ve uluslararası statüde farkındalık yaratama gibi olumlu çalışmalarda 

etkin rol alabilmeyi amaçlamaktadırlar. Bunu yaparken de yine halkla ilişkiler amaçlı 

olarak kurum içindeki ve kurum dışındaki hedef kitleye yönelik faaliyetler düzenlemenin 

yanında, kullanılan araç ve yöntemlerle de farkındalığı yaratma çabası içerisine 

girmektedirler.  
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Üniversitelerde kullanılan araç ve yöntemler içerisinde, günümüzde 

küreselleşmeyle birlikte oldukça fazla kullanım alanına sahip olan internet mecrası, ayrı 

bir önem arz etmektedir. İnternet alanındaki gelişmelere paralel olarak üniversiteler, 

halkla ilişkiler amaçlı olarak; yürütülen faaliyetleri hedef kitlelere daha kolay duyurma, 

diğer üniversitelerle iletişime geçme, rekabet ortamı içerisinde diğer üniversitelerden daha 

farklı bir ortam sağlayarak tercih edilebilirliği artırma, halkla ilişkilerle bağlantılı 

alanlarda etkin bir şekilde yer alma ve farkındalık yaratmak gibi amaçlar doğrultusunda 

internetten oldukça sık yararlanmaktadırlar. Bu noktada üniversiteler, amaçladıkları 

hedeflere ulaşabilmek için, internet ortamında özellikle iki uygulama alanını oldukça sık 

kullanmaktadır. Bunlardan ilki; kurumsal web sayfaları, ikincisi ise; sosyal medya 

ortamlarıdır. 

Kurumsal web sayfaları üniversiteler açısından, hedef kitlelerle doğrudan iletişime 

geçmeye olanak sunmakta, paylaşılan bilgileri duyurmada birincil kaynak olmakta ve 

kullanıcıların üniversiteyle ilgili belirli işlemleri yürütebileceği bir araç olarak işlev 

görmektedir. Kurumsal web sayfalarının üniversiteler açısından bu denli önemli oluşu, bu 

alanın üniversiteler için gerek yapısal gerekse görsel açıdan kullanıcılara herhangi bir 

sıkıntı yaşamadan, paylaşılmak istenilen tüm mesajları birinci ağızdan, kolayca 

iletebilmelerine olanak sunmaktadır. Böylesine önemli bir yapıya sahip olan ve hedef 

kitleler ile üniversiteleri bir araya getirmede ana kapı görevini gören kurumsal web 

sayfaları; görsel yapı, kullanım kolaylığı, paylaşılan içeriklerin anlaşıla bilirliği, istenen 

bilgilere erişim sağlama gibi unsurların, kurumsal web sayfalarında yer alması, hedef 

kitlelerin üniversiteye bakış açılarını oldukça etkilemektedir. 

Üniversitelerin sahip olduğu kurumsal web sayfalarındaki önemin ardından, yeni 

iletişim teknolojileriyle birlikte ortaya çıkan sosyal medya hesapları da üniversiteler için 

oldukça önemli bir araç haline gelmiştir. İnternet kullanımının günümüzde oldukça 

yüksek olması ve bu kullanımların çoğunu sosyal medya ortamlarının oluşturması 

üniversiteler için kaçınılmaz bir fırsatlar dünyası yaşamasına imkân sunmuştur. Çok 

sayıda insanı tek bir noktada buluşturan sosyal medya ortamları, üniversitelerin hedef 

kitlesiyle doğrudan iletişime geçmesinin yanında geri bildirimlerin daha hızlı 

cevaplanmasına olanak sunarak, hedef kitlenin görüşlerinin de neler olduğunu öğrenmeye 
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olanak sağlamaktadır. Üniversite ile ilgili; haberleri, durumları, duyuruları ya da görüşleri 

oldukça hızlı ve kolay bir şekilde paylaşma olanağı sunan sosyal medya ortamları, ayrıca 

kriz zamanlarında üniversitenin itibarını korumada etkin bir şekilde yönetildiğinde, zarar 

görmeden bu sıkıntılı süreci kolayca atlatabilmelerine imkân sunmaktadır. Bu ve daha 

birçok etkenden ötürü sosyal medya ortamları birçok kesimde olduğu gibi üniversiteler 

açısından da vazgeçilmez bir mecra haline gelmektedir. 

İnternetin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan kurumsal web sayfaları ve sosyal 

medya ortamlarından Twitter’a yönelik hazırlanan bu araştırma, üç bölümden 

oluşmaktadır. 

Birinci bölümde; kavramsal olarak halkla ilişkiler, Türkiye’de, halkla ilişkilerin 

gelişiminin hangi süreçlerden geçtiği, üniversitelerin halkla ilişkiler açısından genel 

amaçlarının neler olduğu, üniversitelerde hedef kitlelerin hangi kesimlerden 

oluştuğu, üniversitelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin neler olduğu ve bu 

faaliyetlerde kullanılan halkla ilişkiler amaçlı araç ya da yöntemlerin hangileri 

olduğu ve bu araçların nasıl kullanıldığı ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 

İkinci bölümde; yeni iletişim teknolojilerinin neler olduğu, yeni iletişim 

teknolojileri içerisinde özellikle kullanılan sosyal medya hesaplarının hangileri 

olduğu ve bu hesaplara ilişkin bilgilere ve son olarak araştırmanın ana konularını 

oluşturan üniversite kurumsal web sayfaları ve Twitter hesaplarına ilişkin teorik 

bilgilerin sunulduğu başlıklar yer almaktadır. 

Üçüncü bölümde ise; araştırılmak istenen konuya ilişkin metodolojik 

açıklamalar, araştırmada bulunan sınırlılıklar, araştırmanın amacını ve önemini 

oluşturan noktalar, araştırmanın örneklemini oluşturan üniversitelerin neler olduğu 

ve bu üniversitelerin hangi kriterler doğrultusunda belirlendiği, son olarak 

araştırmanın konusunu oluşturan üniversite kurumsal web sayfalarının ve resmi 

Twitter hesaplarına ilişkin araştırma sonuçlarının neler olduğu, araştırma sonucunda 

ortaya çıkan unsurlar başlıklar altında ele alınmış ve içerik analizi yöntemi 

kullanılarak sonuca ulaşılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ÜNİVERSİTELERDE HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI 

Halkla ilişkiler günümüz iş dünyasının ana damarlarından bir tanesini 

oluşturmaktadır. Kurum içi ve kurum dışı ilişkilerin yönetilmesinde oldukça fayda 

sağlayan halkla ilişkiler, kuruluşun; imaj, itibar, kriz yönetimi, lobicilik, sponsorluk, 

sosyal sorumluluk ve benzeri birçok alanda aktif bir şekilde yer almasına olanak 

sunmaktadır. Halkla ilişkilerin bu denli önemli oluşunun farkına varan üniversiteler, 

bünyelerinde oluşturdukları halkla ilişkiler birimleri ile bu alana önem vermekte ve 

üniversitenin kurum içi ve kurum dışı ilişkilerini sağlayabilmek için halkla ilişkiler 

birimlerinden yararlanılmaktadır. 

Bu bölümde öncelikle halkla ilişkiler kavramına ve halkla ilişkiler sürecinin 

Türkiye’deki gelişimine değinilmektedir. Halkla ilişkiler kavramına açıklık 

getirilmesinin ardından, üniversitelerin halkla ilişkiler amaçlarının neler olduğu, 

üniversitelerde hedef kitle gruplarının nasıl şekillendiği, üniversitelerde halkla 

ilişkiler faaliyetleri ve son olarak üniversitelerin tanıma ve tanıtma da kullandığı 

araçların neler olduğu ile ilgili bilgiler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

1.1. KAVRAMSAL OLARAK HALKLA İLİŞKİLER 

Halkla ilişkilerin nasıl tanımlanması gerektiği noktasında birçok farklı görüş 

bulunmaktadır. Bu görüş farklılıklarına bağlı olarak halkla ilişkilerin ortak bir 

tanımını yapmak pek mümkün olmamakla birlikte, genel olarak halkla ilişkilerle 

ilgili yapılan tanımlara bakıldığında, halkla ilişkilerin ne olduğu ile ilgili bir fikrin 

oluşması mümkündür. 

Halkla ilişkiler; bir kuruluşun, en önemli amacı olan kendini devam ettirebilme 

ve geliştirebilme olanağının kullanılabilmesi için, çift yönlü iletişime, etkileşime 

dayalı olarak, örgüt içinde hedef kitlenin sözcüsü ve gözcüsü kimliklerine bürünen, 

genel etik prensipler dâhilinde propaganda, reklam, tanıtım gibi dalları da kendi 

içinde görerek faaliyet gösteren bir yapıdır (Hazar, 2009: 15). Diğer bir tanıma göre 

ise, halkla ilişkiler; kısaca bir örgüt, bir kişi ya da bir grubun tanımlanmış veya 
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tanımlanmamış hedef gruplarıyla arasındaki iletişimi, amaçları doğrultusunda 

yönlendirmesi, yönetmesi ve hedef gruplardan gelen tepkileri dikkate alarak yeniden 

şekillenebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Onat, 2014: 1-2). Bu tanımların dışında, 

Peltekoğlu (2007: 3), halkla ilişkileri; bir kuruluş ile hedef kitle arasında karşılıklı 

iletişimi, anlayışı, oluşturmaya ve sürdürmeye, yardımcı olan ayrıcalıklı bir yönetim 

görevidir, şeklinde tanımlarken; Budak ve Budak (1995: 8) ise; kişi ya da kuruluşun 

diğer kişi ya da kuruluşlarla bir çıkar elde etmek amacıyla ilişki kurmak veya var 

olan ilişkileri geliştirmek için gerçekleştirdiği faaliyetlerin tamamıdır, şeklinde 

tanımlamaktadır. 

Asna (1998a: 7)’ya göre ise halkla ilişkiler; özel ya da tüzel kişinin, yani bir 

insanın, derneğin, özel ya da kamu kuruluşunun karşılıklı iş yaptığı gruplarla ilişkiler 

kurması, varsa ilişkilerini geliştirmesi için gösterilecek çabalar şeklinde 

tanımlamaktadır. Bu noktada halkla ilişkiler olayının temelinde iletişim 

bulunmaktadır. Bu iletişim bazen kitle iletişim araçlarıyla bazen de yüz yüze 

gerçekleştirilmektedir (Kazancı, 2009: 75). Halkla ilişkiler, örgütler açısından aynı 

zamanda çok önemli bir yönetim fonksiyonudur. Birçok örgütte halkla ilişkiler; üst 

yönetime bağlı olarak çalışan, yönetsel süreçlerle ilgili plan ve programların 

hazırlanmasına, örgütsel değişimin ve gelişimin sağlanmasına, örgüt felsefesinin 

tanımlanıp herkesçe benimsenmesine katkıda bulunan ayrı bir birim olarak hizmet 

vermektedir (Elden, 2009: 165). 

Uluslararası halkla ilişkiler derneği olarak faaliyet gösteren IPRA 

(International Public Relations Association), Dr. Rex Harlow’un tanımını iyi bir 

tanım olarak nitelendirmiş ve bu tanıma göre; “Halkla ilişkiler; organizasyon ile 

hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayış, kabul görme, işbirliği ve iletişimin sağlanıp 

sürdürülmesine yardım eden, sorunların ve konuların yönetimiyle ilgili, yönetimi 

kamuoyu konusunda sürekli bilgilendirerek ona karşı duyarlı olmasına yardımcı 

olan, yönetimin kamuoyu yararına hizmet etme sorumluluğunu tanımlayıp 

vurgulayan, eğilimlerin önceden saptanmasına yardımcı olmak için erken bir uyarı 

sistemi görevi yaparak yönetimin değişikliğe ayak uydurmasına ve değişiklikten 

yararlanmasına yardım eden, araştırma yöntemleri ile sağlıklı ve etik ilkelere uygun 
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iletişim tekniklerinden birincil araçlar olarak yararlanan özgün bir yönetim 

fonksiyonudur” (Sjöberg, 1998’den aktaran Pira, 2004: 225) şeklinde tanımlanmıştır. 

Halkla ilişkilere yapılan tanımlamaları daha da çoğaltmak mümkündür. Tüm 

bu tanımlara ek olarak; IPRA (International Public Relations Association), CERP 

(Confederation European des Relations Publiques), DPRG (Deutsche Public 

Relations Gesellschaft) PRVA (Public Relations Verband Ausria) ve SPRG 

(Schweizerische Public Relations Gesellschaft)'ın halkla ilişkiler için yaptıkları 

tanımlamalarda vurguladıkları unsurları (Ronnenberger ve Rülh, 1992’den aktaran 

Okay ve Okay, 2012: 11-12): 

- Genel anlayış, güven ve sempati yaratma, oluşturma veya geliştirmek, 

- Belli bir organizasyon için sistem oluşturma, kurma, değiştirme, 

kurumsallaştırma, sağlamlaştırmak, 

- Güven ve sempatiyi sürekli olarak muhafaza etme, sürdürme, iyileştirme, 

güçlendirme, çoğaltmak, 

- Başka organizasyonlar ile iletişim kurma, sürekli olarak muhafaza etme ve 

sürekli hale getirmek, 

- Organizasyonun, ilgilerini kamu nezdinde geçerli kılma, temsil etme, ortaya 

koymak, 

- Kamuoyunu, kendi ilgisi yönünde etkilemek, 

- Diğer ilgililerle, üretim ve işbirliği amaçlı anlaşma sağlamayı, karşılıklı ilişki 

kurmayı, birlikte hareket etmeyi hedeflemek, 

- Anlaşma ve karşılıklı ilişki ile varlığını ve gelişimini desteklemek, şeklinde 

belirtmek mümkündür. 

Sonuç olarak, halkla ilişkilerin kavramsal olarak ne olduğu konusunda 

belirtilen tanımları çoğaltmak mümkündür. Belirtilen tanımlara ve görüşlere 

bakıldığında, genel olarak halkla ilişkiler; gerçekleştirilen iletişim sürecinde, 

belirlenen amaçlar doğrultusunda hedef kitleler ile iletişime geçme, faaliyetler ortaya 

koyma ve hedef kitleleri etkileyebilmek için yürütülen çalışmaların tümü olarak 

tanımlanabilir. 
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1.2. HALKLA İLİŞKİLERİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİM SÜRECİ 

Rekabetin gün geçtikçe arttığı küresel pazar ortamında ve hedef kitlelerin daha 

da bilinçlendiği bilgi çağında, halkla ilişkiler mesleği; hem kamu hem de özel 

sektörde daha fazla yer bulmaya başlamıştır (Göksel, 2010: 50). Halkla ilişkiler 

mesleğinin günümüz dünyasında bu denli yaygınlaşması, geçmişte nasıl bir konuma 

sahip olduğunu bilmeyi de önemli kılmaktadır. Bu noktada; halkla ilişkilerin 

Türkiye’de nasıl bir süreçten geçip bugünlere ulaştığına genel hatlarıyla 

bakıldığında; halkla ilişkiler tarihinin, yöneten-yönetilen ayrımının başlangıcına 

kadar uzandığı göz önünde bulundurulursa, her ne kadar adı konulmamış olsa da bu 

kavramın çağlar öncesine kadar uzandığı bilinmektedir (Bahadır, 2010: 13-14). 

Halkla ilişkilerin, Türkiye tarihinin ilk dönemlerinde nasıl bir yapıya sahip 

olduğu: Göktürkler’in Orhun Abideleri, Selçukluların; Siyasetname adlı eserinde, 

yönetimin, halkın durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekliliğine işaret 

edilmesi, yabancı ülke temsilcileri ve elçilerine gösterilecek ilginin önemi üzerinde 

durulması ve bu kişilere yapılacak muamelenin, temsil ettikleri ülkeye yapılmış 

olacağının açıklanması bu iki dönemle ilgili halkla ilişkiler alanına yönelik 

uygulamalar olarak değerlendirilebilmektedir. Ayrıca Anadolu Selçuklu döneminde 

hükümdarların haftanın belli günlerinde, halkın şikâyet ve isteklerini dinlemeleri ve 

bunlara çözüm getirmeleri yine bu dönemin halkla ilişkiler faaliyetleri arasında yer 

almaktadır (Kalın, 2011: 15). Türkiye tarihinin her döneminde olduğu gibi, halk her 

zaman önemsenen ve dilek-istek-şikâyet gibi görüşlerin öğrenilebilmesi için halk ile 

yakından temasların kurulmasından hiçbir zaman kaçınılmamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda halkla ilişkiler kavramının nasıl bir boyutta 

gelişme gösterdiğine bakıldığında; Osmanlı’da özel bir halkla ilişkiler anlayışı ve 

buna bağlı olarak yönetsel bir yapılanmanın bulunmadığı söylemek mümkündür. 

Ama görevleri açısından halkla ilişkileri çağrıştıracak, görevliler bulunmaktadır. Bu 

görevliler arasında Muhtesip; devlet, esnaf, tüccar ve halk arasında denetleyici 

görevini yerine getirmektedir. Sistem içinde tam bir halkla ilişkiler ajanı olmakla 

birlikte Kadı’nın da halkı dinlediği, şikâyetleri değerlendirdiği bilinmektedir. Yine 

Sadrazamların, zaman zaman diğer görevlilerle birlikte halkın arasında dolaştığı ve 
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olayları yerinde görüp halkın derdini dinledikleri bilinmektedir. Padişahın halkla 

olan ilişkileri ise, tebdil gezmesi ve cuma selamlığından ibaret olmakla birlikte, 

(Kazancı, 2006: 18) Osmanlı’da, devlete ve millete dair işlerin yürütülmesinde, 

halkın haberdar edilmesinde camilerin önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. 

Padişahların Cuma ve bayram namazlarına, kandil ve mevlit merasimlerine, bazı 

vakit namazlarına iştirakleri halkın hükümdara ulaşması için en önemli zamanlar 

arasında yer almaktadır. Ayrıca Osmanlı’da halkla ilişkiler çalışmalarında, devlet 

yöneticilerinin dışında esnaf teşkilatlarının ayrı bir yeri vardır. Farklı esnaf ve 

sanatkâr guruplarının örgütlendiği bu yapılar, halkla ilişkiler açısından çok kıymetli 

bilgiler içermektedir. Özellikle bu yapılar içerisinde bulunan ahilik teşkilatı; 

faaliyetleri ve amacıyla bağlantılı olarak Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde önemli 

hizmetleri yerine getirmiştir. Bu ortamların yanında; tekke ve zaviyelerin, 

kanunnamelerin, ulemanın, askeriyenin, şiir ve edebiyatın, efsanelerin, destanların ve 

masalların Osmanlı’da halkla ilişkilerin seyrine dair birçok bilgiyi içerdiğini 

söylemek mümkündür (Dikme, 2012: 294-302). Zaman içinde imparatorluk 

topraklarının genişlemesi, devlet işlerinin artmasına neden olmuş ve işlerin 

görülmesi için padişah geniş bir yönetici kadrosu istihdam etmeye başlamıştır. 

Böylece halk ile padişah arasına bürokrasi girmiş, yüz yüze ilişkiler ortadan kalkmış, 

kuruluş devrine göre padişahların yaşam biçiminin değişerek halktan uzaklaştığı ve 

böylece halkın divana müracaatını eskisi kadar kolay olmayarak halkla ilişkilere 

dönük çalışmaların sekteye uğradığı söylenebilir (Göküş, 2010: 231).  

Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde ise, Atatürk’ün halkla ilişkilere 

oldukça önem verdiği görülmektedir. Bu noktada Atatürk, 4 Eylül 1919’da Sivas 

Kongresi’nde alınan kararların halka duyurulması için İrade-i Milliye gazetesini 

yayınlatmıştır. Daha sonra Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin yayın hayatına girmesi 

ve 1920 yılında Anadolu Ajansı’nı kurulması, bu dönemde halkla ilişkilere verilen 

önemi göstermektedir (Kalın, 2011: 16). 

1960 yılında gerçekleştirilen 27 Mayıs askeri darbenin ardından, siyasal 

yaşamın normal seyrine döndürülmesi için yürütülen devlet ve vatandaş ilişkilerinin 

nasıl daha iyi hale getirilebileceği, devlet imajının nasıl düzeltilebileceği 
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tartışmalarıyla birlikte gerçek anlamda halkla ilişkilerden söz edilmeye başlanmıştır 

(Biber, 2006: 1). 

1960’lı yılların başlarından itibaren giderek güçlenmeye başlayan özel sektör 

çalışmalarında, zamanla modern yönetim tekniklerinden faydalanılmaya başlanmış 

ve halkla ilişkiler özel sektör içinde vazgeçilmez bir yönetim etkinliği olarak kendini 

göstermeye başlamıştır (Bostancı, 1998: 36). İlk Türk Devletleri’nden 1960’lı yıllara 

kadar olan süreçte halkla ilişkiler çalışmaları adı konulmuş bir şekilde yapılmasa da, 

yürütülen faaliyetlerin birçoğu topluma yönelik gerçekleştirilerek halkla-devlet 

arasındaki iletişimin iyi bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. Yapılan olumlu 

çalışmaların yanında, darbeler halkla ilişkilerin etkin bir şekilde yürütülmesine sekte 

vursa da 1960’lı yıllardan sonraki sürece bakıldığında, halkla ilişkilerin daha geniş 

bir yapıya kavuştuğunu söylemek mümkündür. 

1960 yılı sonlarında uzun yıllar Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınma 

rotasını çizen Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. Planlı kalkınmanın 

kamuoyu ve basın desteği olmadan gerçekleşemeyeceğini söyleyen Batılı uzmanlar, 

kalkınma planlarının halktan ve politikacılardan fedakârlık isteyeceğini 

belirtmişlerdir. İşte bu düşünceyle planlı kalkınmayı kamuoyuna benimsetmek ve 

topluma getireceği yararları anlatmak için DPT’den yararlanılmıştır (Asna, 1998b: 

75). Türkiye’de çağdaş anlamda ilk halkla ilişkiler uygulamasını başlatan birim, 

1961 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın bünyesinde kurulan Yayın ve Temsil 

Şubesi olmuştur. Daha sonra, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi ve çeşitli 

Bakanlıkların Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlıkları ya da Basın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirlikleri, halkla ilişkiler çalışmalarını yürüten kuruluşlar olarak 

faaliyet göstermiştir. DPT’nin yürüttüğü ilk halkla ilişkiler görevi, planlı kalkınma 

konusunda kamuoyunu bilgilendirmek olmuştur. Bu proje kapsamında kamuoyuna 

çeşitli mesajlar verilmiş, bilimsel toplantı ve tartışmalar düzenlenmiş ve konunun 

gazetelerde geniş yer alması da bu çalışmanın etkisini arttırmıştır (MEGEP, 2006: 

14-15). Diğer yandan DPT, hazırlanan beş yıllık ve yıllık kalkınma planlarının 

başarıya ulaşması için, halkla ilişkiler çalışmalarına önem vererek; çeşitli illerin 

fuarlarına katılma, seminerler verme, oluşturulan planları yerli ve yabancı bilim 
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adamlarının tartışmalarına açma, radyo programlarına katılma gibi çalışmaları 

gerçekleştirmiştir (Kalender, 2013: 21). 

1962 yılında ise, hazırlanan Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi 

(MEHTAP)’nin idari usullerinde; devlet kuruluşlarının her kademesindeki 

çalışmalarda ve kararların alınmasında halkla yakın temasın kurulması zorunlu hale 

gelmiş ve fertleri ve ilgili kuruluşları karardan önce dinlemek, onların istek ve 

görüşlerini almak ve değerlendirmek için gerekli düzenlemelerin yapılması 

belirtilmiştir. Bundan dolayı, Türk idaresinin çeşitli kademelerinde; her kurumun 

bünyesine uygun olarak halkla temas ve dinleme usullerinin kurulması gerektiğine 

dikkat çekilmiştir (TODAİE, 1966: 55-56). MEHTAP Raporu, Türk idaresi üzerinde 

Türk uzmanlar tarafından yapılmış geniş çaplı ilk araştırma olmaktadır. Türk kamu 

yönetiminin çok önemli bir kesimini kapsayan bu rapor, bir yandan o zamana kadar 

bilinen ya da bilindiği sanılan çoğu problemin tartışma konusu yapılmasını mümkün 

kılmış, diğer yandan da içerdiği tavsiyelerin değerinden dolayı, daha sonraki 

düzenleme çalışmaları için hareket noktası oluşturmuştur (Kalağan, 2010: 72).  

1964’te, DPT’den sonra halkla ilişkiler alanında en yaygın uygulama, Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde kurulan Nüfus Planlaması Genel 

Müdürlüğü’nde görülmüştür (MEGEP, 2006: 15). Bu dönemde Kalkınma Planı’nda 

yer alan nüfus artışının kontrolü için Nüfus Planlaması Yasa Tasarısı’nın 

hazırlanması ve bu tasarıda içinde, tanıtma ve halk eğitimi adında bir birimin 

bulunduğu Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü’nün kurulması kararlaştırılmıştır. Bu 

genel müdürlük, aile planlamasıyla ilgili halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmüş ve 

Türkiye’deki doktor ve sağlık personeli için belirli tarih ve merkezlerde kurslar 

düzenlemiştir. Daha sonra, tanıtma çalışmalarının devlet bürokrasisinin engellerine 

takılmadan yürütülmesi için birkaç yıl sonra Aile Planlaması Derneği kurulmuştur 

(Asna, 1998b: 82-84). 

1966 yılında ise, kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulaması olarak, İdari 

Danışma Merkezi’nden söz edilebilir. 1 Şubat 1967 tarihinde Türkiye ve Orta Doğu 

Amme İdaresi Enstitüsü’nde çalışmalarına başlayan Merkez, 26.1.1966 gün ve 

6/5875 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre kurulmuştur. Adı geçen kararname ile 
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İdari Danışma Merkezi’ne: Birincisi, halkın kamu kuruluşları ile ilgili sorunlarını 

cevaplandırmak, iş sahibi vatandaşların söz konusu kuruluşlarla ilgili başvurularını 

kolaylaştıracak bilgileri telefonla iletmek. İkincisi ise, idarenin halkla ilişkilerinin 

kolaylaştırılmasına, idari işlemlerde formalitelerin basitleştirilmesine ve bu suretle 

kırtasiyeciliğin azaltılmasına, bu bilgilerin ilgili kurumlara iletilmesine ve gerekli 

düzeltme tedbirlerinin alınmasına aracılık etme görevleri verilmiştir. Merkeze verilen 

bu iki görev, onun yalnız bir bilgi verici örgüt olmadığını, yönetimdeki aksaklıkların 

da saptanarak iyileştirici önlemlerin önerilebileceği bir halkla ilişkiler birimi olarak 

görev yapmasının düşünüldüğünü göstermektedir (Ertekin, 1983: 68). Vatandaşların 

istek ve beklentilerinin tespiti ile kamu kurumlarındaki süreçlerin nasıl işlediği 

konusunda vatandaşı bilgilendirmeye yönelik kurulan İdari Danışma Merkezi’nin 

başvuruları, telefon aracılığıyla alması vatandaşın; hangi birime, kime, nasıl 

başvuracağı konusundaki soru işaretlerini gidermesini ve zaman kayıplarını önlemesi 

açısından oldukça önemli bir birim olmuştur. Yaklaşık altı yıl boyunca adından söz 

ettiren İdari Danışma Merkezi, 1972 yılında kapatılmıştır (Tarhan, 2011: 152).  

1966 yılında halkla ilişkiler eğitimi ilk olarak, Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu’nda verilmeye başlanmıştır. 

Bunu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü, Ankara Başkent 

Üniversitesi, İstanbul Aksaray Gazetecilik Yüksekokullarında verilen dersler 

izlemiştir. Daha sonra Ankara, İstanbul ve İzmir İktisadi ve Ticari İlimler 

Akademileri ve bünyelerinde dört yıllık Gazetecilik-Halkla İlişkiler Yüksekokulları 

ile 1980'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde kurulan 

İletişim Bilimleri Fakültesi faaliyete geçmiştir. Yine bu dönemde, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Bankalar Birliği'nin Ankara ve İstanbul Eğitim 

merkezleri ile Ankara Hukuk Fakültesi Bankacılık Enstitüsü’nde de halkla ilişkiler 

dersleri konulmuştur. 1991-1992 öğretim yılı itibariyle de İstanbul, Ankara ve 

İzmir'deki Akademi ve Yüksekokullarda halkla ilişkiler ile ilgili uzmanlık eğitimi 

verilmiştir. 1987 yılında ise, Yükseköğretim Kurulu tarafından Doçentlik Anabilim 

Dallarına halkla ilişkilerin dâhil edilmesiyle, halkla ilişkiler alanında akademik 

kariyer yapma imkânı da sağlanmıştır (Bostancı, 1998: 39-40). Eğitim alanında 

sürekli gelişme gösteren halkla ilişkiler asıl ününü, 1992 yılında iletişim 
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fakültelerinin kurulmasıyla yaşamıştır. Daha önce halkla ilişkiler eğitimini veren 

Basın Yayın Yüksek Okulları bu dönemde fakülteye dönüştürülmüş ve halkla 

ilişkiler dersleri eğitim programlarında yer alarak bu fakültelerde ayrı bir bölüm 

olarak öğretilmeye başlanmıştır (Peltekoğlu, 2007: 98). 

1970’li yıllardan itibaren, özel sektörde halkla ilişkiler çalışmalarına önem 

verilmeye başlandığı görülmektedir. Bu noktada başta bankalar olmak üzere büyük 

ölçekli işletmeler, bünyelerindeki halkla ilişkiler birimleri aracılığıyla hedef 

kitlelerine ulaşmaya çalışmışlardır. Hatta işletmelerin ve kurumların çoğunda, Basın 

ve Halkla İlişkiler Bürosu olarak adlandırılan birimler kurulmuştur. Bazı kurumlar 

ise belirli dönemlerde veya sürekli olarak halkla ilişkiler firmaları aracılığıyla 

çalışmalarını yürütmüştür (Öndoğan, 2010: 13). Özel sektörde halkla ilişkilerle ilgili 

faaliyetleri daha çok; reklam, pazarlama, tanıtım, tüketici hizmetleri, müşteri 

hizmetleri, satış hizmetleri gibi departmanlar içerisinde görmek mümkündür (Hazar, 

2009: 32).  

1971 yılına bakıldığında, bu dönemde; hazırlanarak zamanın hükümetine 

sunulan İdari Reform Danışma Kurulu Raporu’nda, halkla ilişkiler ve enformasyon 

hizmetlerini yerine getiren birimlerin, genellikle yeterli ve etkin olmaktan uzak 

bulunduğu, bakanlıklarda ve gerekli görülen öteki kuruluşlarda halkla ilişkiler ve 

enformasyon birimlerinin kurulması gerektiği, Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’nün 

Devlet Enformasyon Teşkilatı adı altında Başbakanlığa bağlı olarak yeniden 

örgütlenmesi ve kuruluşlarca yerine getirilen halkla ilişkiler hizmetleri arasında 

koordinasyon sağlanması öngörülmüştür (Karlık, 2007: 12). 

1972 yılında, Halkla İlişkiler Derneği kurulmuş ve Alaeddin Asna ilk başkan 

olarak görevi yürütmüştür. Daha sonra dernek başkanlığını 1978 yılında Betül 

Mardin’in devralması ile Halkla İlişkiler Derneği, yurtdışına açılarak IPRA ile 

ilişkiler kurmaya başlamış ve derneğin üye sayısı gün geçtikçe artmaya başlamıştır 

(Peltekoğlu, 2004: 99).  

1974 yılında ise, Türkiye’de ilk halkla ilişkiler ajansı A&B, Alaeddin Asna 

tarafından kurulmuştur. Türkiye tarihinde halkla ilişkiler mesleğinin köşe taşlarından 



14 
biri anlamını taşıyan bu ajansa simgesel olarak alfabenin ilk harflerini oluşturan A ve 

B adı verilmiştir. 23 yıl içinde 150’ye yakın kuruluş ve organizasyona hizmet veren 

A&B, yurt dışında birçok ülke kuruluşlarında verilen hizmetlerle, yurtdışındaki 

halkla ilişkiler yöneticilerinin bilgilerini A&B’ye taşımak açısından büyük yarar 

sağlamıştır (Asna, 1998b: 128-131). 

1980 askeri darbesinden sonra, toplumun birçok sektörü gibi halkla ilişkiler 

birimleri de belirli bir süre asıl işlevlerini terk ederek daha çok rutin sorunlarla 

uğraşmaya başlamıştır (Kazancı, 2009: 14). Ortaya çıkan bu buhran dönemini 

atlatabilmek için yine aynı yıl içerisinde yapılan düzenlemelerle, Türkiye’de serbest 

pazar ekonomisine geçişe imkân tanınmıştır. Alınan kararlarla; yabancı sermaye 

teşvik edilmiş, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri desteklenmiş ve bunun sonucunda 

kurumlar arasında rekabet artmış, başarıyı yakalamak isteyen örgütler halka önem 

vermenin zorunluluğunu görmüş ve bu durum Türkiye’de halkla ilişkilerin 

gelişimine önemli katkılar sağlamıştır (Kalender, 2013: 22). 

1984 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, çeşitli bakanlıklarda 

değişik isimler adı altında halkla ilişkiler hizmeti yapan birimler Basın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirliği adı altında birleştirilmiştir (Tortop, 2009: 21). Böylece 

bakanlıklar içerisinde farklı adlar ile görev yapan halkla ilişkiler karmaşasının önüne 

geçilmiş ve halkla ilişkiler ile ilgili tüm çalışmalar tek bir birim altında faaliyet 

göstermiştir. 

1987 yılında, Betül Mardin tarafından Image Halkla İlişkiler kurulmuştur, 

Image Halkla İlişkiler; İmaj İletişim Grubu'nun Halkla İlişkiler alanında hizmet 

vermekte olan üyesidir ve kurumsal iletişimden stratejik danışmanlığa, medya 

ilişkilerinden kamu ilişkilerine, pazarlamaya yönelik halkla ilişkilerden kriz 

yönetimine kadar tüm sahalarda etkin olarak yer alan ve öncülük eden bir iletişim 

şirketi olmuştur (http://www.image-pr.net/tr/html/image.html, 2014). 

1990’lı yıllardan sonra büyük rekabet baskısı yaşayan firmalara getirdiği 

çözüm olanaklarıyla halkla ilişkiler, asıl gelişimini sağlamaya başlamıştır. Böylece 

halkla ilişkiler uygulayıcıları hem kurum hem de tüketici tarafına anlayış ve geri 
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bildirim sunarak dengeyi kurmaya çalışmışlardır (Akıncıoğlu, 2005: 171). Halkla 

ilişkilerin her iki tarafa da sağladığı faydaların farkına varan kuruluşlar, bu noktada 

geri dönüşe yönelik iletişim araçlarına ağırlık vererek, toplumun kuruluş ile ilgili 

görüşlerinin öğrenilmesi amaçlanmışlardır. 

1991'de tamamlanıp yayınlanan Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA) 

Genel Raporu’nda, Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamasının belirli bir 

anlam kazanmasının koşulu; yönetimin kendisini halkın hizmetinde bir araç olarak 

görmesi, halkla ilişkiler hizmetlerinden sorumlu Basın Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğü’nün etkinliğini artırmak için Devlet Enformasyon Başkanlığı’na 

dönüştürülmesi, var olan halkla ilişkiler birimlerinin görevsel tanımlarının 

geliştirilmesi, halkla ilişkiler görevini yürüten kişilerin bakanlık sözcüsü olarak yer 

alması, halkla ilişkiler birimlerinden beklenen görevlerin gereği gibi 

gerçekleştirilebilmesi için bu alanda yetişmiş insan gücü sorununun en kısa sürede 

çözüme kavuşması, kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler uzman yardımcılığı ve 

uzmanlığı şeklinde istihdam imkânlarının düzenlenmesi gibi önerilere yer 

verilmektedir (TODAİE, 1991: 47-50). KAYA Projesi, idari sistemi geliştirmek 

üzere hazırlanmış olan tüm çalışmaları ve bu çalışmaların uygulanma durumlarını 

kapsaması, kamu yönetimi sisteminde var olan sorunları tespit etmesi bakımından 

çok önemli bir çalışma olarak önemini korumuştur (Kalağan, 2010: 75). 

2003 yılında, Resmi Gazetede yayınlanan ve 2004’te yürürlüğe giren Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu, kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin usul ve 

esasları düzenleyen kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun; resmi devlet 

kurumları başta olmak üzere belli kurumsal standartları yerine getiren özel sektör 

firmaların, meslek sırrı ve kişisel bilgi harici genel konularda vatandaşın açıklama 

yapılmasını istedikleri her türlü konuyla ilgili, kişilerin ya da kurumların tüzel 

kişilikleriyle muhatap olabilmelerini sağlayan ve ücretsiz verilen hizmet olarak 

belirtilmiştir (http://tr. Wikipedia. org/wiki/Bilgi_Edinme_Hakk%C4%B1_Kanunu, 

2014).  

2003 yılı içerisindeki diğer bir gelişme, Halkla İlişkiler Derneği’nin adını, 

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği olarak değiştirmesidir. Bu nedenle 2004 yılındaki 
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Bakanlar Kurulu kararıyla bu değişiklik yapılmış ve derneğin kısa adı TÜHİD olarak 

belirlenmiştir (Kalender, 2013: 23). 

2006 yılında, Başbakanlık genelgesine bağlı olarak Başbakanlık İletişim 

Merkezi (BİMER) kurulmuştur. BİMER; Başbakanlığa yapılacak başvuruların tüm 

yurt sathında kabulünü, Bakanlıklar ile valiliklere yapılan müracaatların 

Başbakanlıktan izlenebilmesini amaçlayan ve Türkiye genelinden aranabilir bir 

telefon numarası tahsisi ile bir bilgi işlem programı kullanılmasını öngörmektedir. 

BİMER’e, doğrudan ulaşabilmek için Türkiye genelinde kullanılmak üzere “150” 

numaralı kısa telefon hattı tahsis edilmiştir. Bu numara arandığında, valiliklerin 

halkla ilişkiler müracaat bürosunda bulunan telefon hatları devreye girmekte ve 

buradaki halkla ilişkiler görevlileri tarafından alınan müracaatlar, doğrudan 

Başbakanlığın web arayüz programı kullanılarak sisteme girmektedir (BİMER, 

2006). BİMER’in, halkla ilişkiler uygulamaları açısından daha iyi çalışabilmesi ve 

işlerlik kazanabilmesi için, vatandaşların böyle bir birimin varlığından haberdar 

edilmesi ve başvuru yolları hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Farklı eğitim 

düzeylerine sahip ülke vatandaşlarının kendilerine uygun başvuru yöntemiyle 

devletin işleyiş mekanizması hakkında istek ya da önerilerini sunabildiği bu birimin 

daha etkin bir şekilde hizmet vermesi ve vatandaşların yaşadığı sorunların en aza 

indirilmesi açısından yapılacak bilgilendirme çalışmaları büyük önem taşımaktadır 

(Tarhan, 2011: 166). 

2006 tarihinde benimsenen 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 

kabul edilmesiyle; Türkiye’de Kamu Denetçiliği (Ombudsman) resmen 

oluşturulmuş, Cumhurbaşkanının eylem ve işlemleri, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin yasama faaliyetlerine ilişkin kararları, yargı kararları, yargı 

mensuplarının işlem veya eylemleri ve son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri 

hizmete ilişkin faaliyetleri dışında, kamu yönetiminin eylem ve işlemleri hakkında 

inceleme ve araştırma yapmaya, gerektiğinde önerilerde bulunmaya imkân 

sağlamıştır (Kazancı, 2009: 409). İsveç dilinde Ombudsman kelimesi; vekil, delege, 

avukat veya başkaları adına hareket etmeye ve onların haklarını korumaya yetkili 

kılınmış kimse anlamında kullanılmaktadır. Ombudsman kelimesinin Türkçe 
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karşılığı ise; halk denetçisi, kamu denetçisi, kamu hakemi, arabulucu, halk avukatı, 

yurttaş sözcüsü gibi ifadeler şeklinde var olmaktadır (TBMM, 2012: 5). Günümüz 

devletinin artan görevleri ve karmaşıklaşan yapısı karşısında; vatandaşların gittikçe 

güçsüz duruma düşmesi, hak ve sorumluluklarını öğrenmekte zorlanması, bununla 

birlikte yönetimin yargısal denetimi sürecinin ağır işlemesi, aşırı bürokratik ve pahalı 

oluşu, yetkisinin hukuka uygunlukla sınırlı oluşu gibi nedenlerle başka denetim 

yolları aranmaya başlanmıştır (DPT, 2007: 11-12). Denetimin; yönetim ve yönetim 

faaliyetlerinin gözden geçirilmesi olarak düşünüldüğünde, denetimin olmaması 

durumunda yönetim işlevinden söz etmek pek mümkün değildir (Ak ve Zengin, 

2014: 206). Bu noktada, Ombudsmanlık; kamu yönetiminin karmaşık yapısı ve 

hantal bürokrasisi ile halkın ihtiyaçlarına cevap vermemesi durumunda halkı 

korumayı amaç edinen bir kurum özelliği taşımaktadır. Devlet ve vatandaş arasındaki 

ilişki sonucunda vatandaş aleyhine ortaya çıkan anlaşmazlıklara çözüm bulma yeri, 

ilk etapta ombudsmanlık kurumu olarak görülmektedir. Devlet ve vatandaş arasında 

arabulucu vazifesi gören Ombudsmanlık, kişiler arasındaki özel ilişki ve 

anlaşmazlıklarda herhangi bir işlem görmekle mükellef değildir (Gökçe, 2012: 205). 

2006 yılı içerisinde faaliyete geçen ve günümüzde hala kendisini revize eden 

E-Devlet Kapısı'nın; kurulması, işletilmesi, yönetilmesi, görev ve sorumluluğu 

kararı, 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren, 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile Başbakanlık adına Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkisine sunulmuştur. E-Devlet 

Kapısı; tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan büyük bir 

internet sitesidir ve amacı kamu hizmetlerini; vatandaşlara, işletmelere, kamu 

kurumlarına, bilgi ve iletişim teknolojileri dâhilinde etkin bir şekilde sunmaya 

çalışmaktır (https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=siteHakkinda, 2014). 

Son olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde gittikçe şiddetlenen rekabet ortamı, 

sosyal bilinçlenme, sosyal sorumluluk ilkesinin belirginleşmesi, sosyo-kültürel ve 

ekonomik gelişmeler, ticari yapılanmalar, medya evrimi, yönetim anlayışındaki 

değişmeler, işletmelerin çevrelerine ve kamuoyunun desteğine olan bağımlılığının 

artması gibi birçok nedenden dolayı halkla ilişkilerin önemi daha iyi anlaşılmış ve 
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hızlı gelişen bir alan haline gelmiştir (Pira ve Sohodol, 2004: 262). Özellikle 

günümüzde kamu kurumlarında; halkla ilişkiler uzmanlarının istihdam edilmesi, bu 

kurumlarda yeni bürolar oluşturularak yöneten-yönetilen ilişkilerinin daha planlı bir 

şekilde gerçekleşmesi, iletişim fakültelerinin sayısının artmasıyla birlikte istihdam 

olanaklarının oluşması ve buralarda eğitim veren uzmanların görev yapmasıyla hem 

özel hem de kamu kurumlarında halkla ilişkilerin daha da gelişmesi mümkün 

olmuştur (Fidan, 2011: 71-72). Halkla ilişkiler, oluşan darbelere ve bunalımlara 

rağmen sürekli çıtasını yükselten bir yapıda ilerleyerek gelişmiş ve yapılan halkla 

ilişkiler faaliyetleriyle de Türkiye’nin gelişimine katkı da bulunmuştur. Özellikle 

1960’lı yıllardan sonra birçok alanda uygulanabilir bir yönetim anlayışı olan halkla 

ilişkiler, özel sektörün yaptığı çalışmaların gelişmesi ve eğitimsel alanda da 

üniversitelerde okutulan-öğretilen-geliştirilen bir bölüm olarak yararlanılmasıyla 

2000’li yıllardan itibaren daha da en parlak dönemini yaşar hale gelmiştir. 

1.3. ÜNİVERSİTELERDE HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLARI 

Amaç ve hedef kavramları aynı anlama gelmekle birlikte, amaç kavramı; daha 

kısa süreli veya süre vurgusu olmayan istekleri belirtirken, hedef kavramı ise; zaman 

vurgusu daha uzun süreli olan istekleri ifade etmektedir (Kara, 2007: 14). 

Günümüzün hızla gelişen ortamında halkla ilişkiler, özel sektörde ve kamusal alanda 

aynı amaç olan kurum ya da kuruluşların devamlılığını sağlamak için önemli bir 

alanı oluşturmaktadır (Erdem ve Akbaba, 2007: 182). Bu noktada halkla ilişkilerin 

temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını 

sağlama, verimli bir iletişim-etkileşim ortamı yaratma (Çamdereli, 2000: 19), 

kuruluşu belirlediği hedefler doğrultusunda daha iyi bir konuma getirme, 

uygulanacak faaliyetlerde zaman ve maddi kayıpların önlenmesini sağlama, kriz 

anlarında etkili iletişim kanallarını kullanarak krizi en hafif şekilde atlatabilme ve 

hedef kitle nezdinde kuruluşun itibarını-imajını sağlamaya yönelik katkılar 

sağlamayı amaçlamaktadır. Halkla ilişkiler, bu anlamda kuruluşun yalnız toplumla 

olan ilişkilerini değil, diğer kuruluş veya topluluklarla olan ilişkilerini de kapsamına 

almaktadır. Kuruluşun gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlayan halkla ilişkilerin 

gerçek amaçları şu şekilde özetlenebilir (Tortop, 2009: 9; Peltekoğlu, 2013: 32): 
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- Halkı aydınlatma ve onlara çalışmaları benimsetmek, 

- Halkta yönetime karşı olumlu davranışlar yaratmak, 

- Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işleri kolaylaştırmak, 

- Kararların isabet derecesini arttırmak için halktan bilgi almak, 

- Kanun ve nizamlara uyulmasını sağlamak için halka aydınlatıcı bilgi vermek, 

- Halkla işbirliği sağlayarak hizmetlerin daha çabuk ve kolay gerçekleşmesini 

sağlamak, 

- Özel ve kamu yararlarına çalışma ve herkesin kişiliğine hürmet ederek sosyal 

sorumluluk duygusu yaratmak, 

- Kurumun geleceğini tahmin etme ve buna göre kurumun eğilimlerini 

belirlemek, 

- Güvenilir bilgilerle hedef kitle ile çift yönlü iletişimi sağlama ve bunu sürekli 

hale getirmek, 

- Anlaşmazlıkları ve yanlış anlaşılmaları gidererek karşılıklı saygıyı sağlamak, 

- Kamu yararını düşünme ve kurumsal yararı göz ardı etmemek, 

- Çalışanlarla olumlu ilişkiler yürüterek aidiyet duygusunu geliştirmek, 

- Tutundurma faaliyetlerine destek olmak, 

- Kârlılığı sağlamak ve kurum kimliğini oluşturmak şeklinde sıralanabilmekle 

birlikte, bu amaçları daha da çoğaltmak mümkündür.  

Diğer yandan Sabuncuoğlu (2001: 51-53) halkla ilişkilerin amaçlarını, 

işletmeler açısından ve toplumsal açıdan izlenen amaçlar olarak iki grupta 

değerlendirmiştir. Halkla ilişkilerin işletmeler açısından amaçları; özel girişimciliği 

aşılama, işletmeyi koruma, finansal güçlenmeyi sağlama, saygınlık oluşturma, satış 

artırma, iş gören bulma ve endüstri ilişkileri geliştirme olarak sıralanırken; toplumsal 

açıdan izlenen amaçlar ise; halkı aydınlatma, halkın yönetimle olan ilişkilerinde işleri 

kolaylaştırma, halkla işbirliği sağlayarak hizmetlerin daha çabuk ve kolay 

görülmesini sağlama, aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapma, halkın dilek-

istek-tavsiye-telkin ve şikâyetlerini dinlemek şeklinde belirtmiştir. Son olarak halkla 

ilişkilerin genel amaçları, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin Eğitim ve 

Araştırma Komitesi tarafından hazırlanan raporda şu başlıklar altında ifade 

edilmektedir (Black, 1998’den aktaran Kuraner, 2011: 8):  
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- Kamuoyunun kuruluşa ilişkin sahip olduğu tutum-eğilim ve beklentileri 

saptayarak, kuruluşta bunlara uygun düzenlemelerin yapılması için önerilerde 

bulunmak, 

- Kuruluşla ilgili olarak kamuoyunda ortaya çıkmış olan yanlış anlaşılmaları 

önlemek, 

- Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duygularını 

geliştirmek, 

- Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak,  

- Örgütün kurumsal kimliğinin oluşturulması ve benimsetilmesine yardımcı 

olmak, 

- Ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, 

- Uluslararası ilişkilere ilgiyi teşvik etmek, 

- Kaliteli personeli bünyesine alma ve emek devir hızını azaltmak, 

- Anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları engellemek, 

- İnsan tutum ve davranışlarının gerçek nedenlerine danışmanlık yapmak, 

- Kuruluşa ilişkin, kamuoyunda ortaya çıkmış olan yanlış anlamaları önlemek, 

- Sunulan mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, 

- Gelecekteki eğilimleri çözümleme ve sonuçları tahmin etmek, şeklinde 

açıklanmaktadır. 

Halkla ilişkilerin amaçları, genel olarak tüm kuruluşlarda aynı olmakla birlikte 

kimi zaman sektörlere göre bir takım değişikliklerin bulunması mümkündür. Halkla 

ilişkiler faaliyetlerini yürütürken, belirlediği amaçlar doğrultusunda hareket eden 

kesimlerden bir tanesini üniversiteler oluşturmaktadır. Yükseköğretim kanununda 

üniversite, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim-

öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul 

ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu olarak 

tanımlanmaktadır (YÖK Kanunu, 1981: 5348). Bilim adamı ve öğrencilerin, doğruyu 

arama görevi noktasında oluşturdukları bir topluluk olan üniversiteler, araştırma 

yoluyla yaşamı anlamaya çalışır ve yüksek kültürü her kuşağa aktararak, toplumların 

gelişiminde büyük görev ve sorumluluklar üstlenir. Üniversitelerdeki bilimsel 

çalışmaların, bir başka işlevi olan eğitim üzerine büyük etkisi vardır. Güçlü bir 
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araştırma potansiyeline sahip olan, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 

yakından izleyen üniversitelerin, bu gelişmeleri; eğitim-öğretim programlarına 

yansıtmaları, daha nitelikli bireylerin yetişmesini sağlamaktadır. Bu durum, 

üniversitelerden mezun kişilerin, çalıştıkları kurum ve kuruluşların daha verimli ve 

daha üretken bir yapıya kavuşmasını sağladığı gibi, geleceğe yönelik planların daha 

gerçekçi olmasına olanak sunmaktadır. Üniversiteyle, onun bağlı bulunduğu toplum, 

birbirlerinden ayrılamaz, birbirleri için var olan iki olgudur. Üniversitenin 

yetersizliği toplumun gelişimini olumsuz yönde etkiler ve aynı zamanda çağdaş 

gelişim sürecini tamamlayamamış ülkelerde sağlıklı bir üniversite yapısı 

geliştirilemez. Bu yüzden üniversiteler, önce kendi toplumlarıyla, sonra da tüm 

dünya ile bütünleşebildikleri ölçüde gelişmelerini ve işlevlerini sürdürebilirler. 

Çünkü üniversiteler, toplumlarını ve dünyayı daha ileriye götürmek için 

oluşturulmuş kurumlar olarak faaliyet göstermektedirler (Toplu, 1992: 22-23). 

Yüksek eğitim ve öğretim kuruluşları, sadece ülkenin ihtiyacı olan alanlarda insan 

gücü yetiştirmekle kalmayıp, yaptıkları araştırmalarla ülkenin ekonomik, sosyal ve 

kültürel gelişmesine önemli katkılar getirmektedir. Üniversiteler ayrıca sürdürdükleri 

çok yönlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de bulundukları bölgeler ile 

bütünleşmektedir (Tekinel vd., 1987: 85). Yükseköğretimin amacı, YÖK 

Kanunu’nda (1981: 5349-5350) şu şekilde ifade edilmektedir: 

- Yükseköğretim bünyesinde bulunan öğrencilerin; Atatürk inkılapları ve 

ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli-

ahlaki-insani-manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve 

mutluluğunu duyan, toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile-ülke 

ve millet sevgisi ile dolu, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve 

bunları davranış haline getiren, hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, geniş 

bir dünya görüşünü benimseyen, insan haklarına saygılı, beden-zihin-ruh-

ahlak ve duygu bakımından sağlıklı şekilde gelişmiş, ilgi ve yetenekleri 

yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap veren, aynı zamanda kendi 

geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi-beceri-davranış ve genel 

kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek, 
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- Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve 

mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına 

katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı-yaratıcı 

ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, 

- Yükseköğretim kurumları olarak, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve 

araştırma yapma, bilgi ve teknoloji üretme, bilim verilerini yayma, ulusal 

alanda gelişme ve kalkınmaya destek olma, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla 

işbirliği yapma suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelme ve 

son olarak evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. 

Yükseköğretim kurumlarının amaçlarının ardından bilginin üretilmesinde ve 

aktarılmasında belirleyici rol oynayan üniversitelerin, diğer araştırma kurumlarından 

farklı kılan bir takım özelliklerinin bulunduğuna dikkat çeken Toplu (1992: 23), bu 

özellikleri şu şekilde sıralamaktadır:   

- Araştırma çalışmalarının yanında, toplumun gereksinim duyduğu üst düzey 

insan gücünün yetiştirilmesini sağlama,  

- Bilginin, üniversite dışındaki vatandaşın anlayabileceği düzeyde yorumuna 

olanak sunma,  

- Üniversite araştırmacıların ve bilim adamlarının akademik seviyede araştırma 

yapmalarından dolayı, üretilen bilginin daha teorik düzeyde olmasını 

sağlamaktadır, şeklinde ifade etmek mümkündür. 

Sonuç olarak, halkla ilişkilerin gerek genel gerek üniversiteler açısından 

amaçlarına bakıldığında; örgütün iç ve dış ilişkilerinde olumlu bir ortam oluşturarak 

kurum ile toplumun kaynaşmasına olanak sağladığını belirtmek mümkündür. Bu 

noktada belirlenen amaçların en iyi yansımasının alınacağı kesimlerin başında hedef 

kitleler gelmektedir. Hedef kitleleriyle etkili bir iletişim sağlamayan üniversitelerin, 

varlıklarının devamında çok büyük problemlerle karşılaşabileceğini söylemekte 

fayda vardır. Çünkü bir kurumun devamını sağlayan en büyük koşul, hedef kitleler 

nezdinde benimsenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu sebeplerden ötürü üniversiteler, 

belirlenen amaçları; doğru iletişim kanalları ve doğru seçilen hedef kitlelerle etkili 

bir şekilde yürütmesi gerekmektedir. 
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1.4. ÜNİVERSİTELERDE HEDEF KİTLE 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, hedef kitlenin 

belirlenmesinde fayda vardır (Tikveş, 2003: 9). Halkla ilişkilerde hedef kitle; halkla 

ilişkiler çalışmalarında yapılan tüm etkinliklerin yönlendirildiği, bu etkinlikler 

sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar 

olarak tanımlanabilir (Çamdereli, 2000: 49) ve bir kuruluşun kapısında duran 

bekçiden belediye başkanına, başbakanından basın sendikasına kadar büyük bir 

çevreyi içine almaktadır (Sezgin, 2007: 187-188). Bu noktada hedef kitlenin önemini 

açıklamak gerekirse; günümüz koşulları altında bir kuruluşun hedef kitlesi ile 

işbirliği yapmadan, görüşlerini dikkate almadan yaşaması ya da hükümetin 

kamuoyunu önemsemeden ayakta kalması ve demokrasinin gerektiği biçimde 

işlemesi neredeyse imkânsızdır (Peltekoğlu, 2004: 143). 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinde belirlenen hedef kitlenin, bir takım özellikleri 

bulunmaktadır. Özellikle hedef kitlenin hangi kesimi oluşturduğu ve hedef kitlenin 

özelliklerinin neler olduğunu bilmekte fayda vardır. Uludağ (2008: 87)’a göre, halkla 

ilişkiler faaliyetlerinde hedef kitlenin demografik ve psikografik özellikleri, halkla 

ilişkiler planının şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Çünkü hedef kitlenin; yaş 

aralığı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği, gelir durumu, yaşadığı yeri, tüketim 

alışkanlıkları, yaşam tarzı, beğenileri, kuruluşla ilgili kanaat ve tutumları, medya 

kullanım alışkanlıkları ve hedef kitle ile ilgili birçok değişkenin bilinirliliği, hem 

taktiklerin seçimi hem yaratıcı uygulamaların ortaya çıkarılması, hem de zaman yer 

ve bütçe planlamasının doğru yapılmasına katkı sağlamaktadır. 

1.4.1. Hedef Kitleyi Belirleme ve Tanıma 

Halkla ilişkiler sürecinde hedef kitlenin tanımlanmasının ardından hedef kitleyi 

belirleme önemli bir aşama oluşturmaktadır. Bundan dolayı, halkla ilişkiler 

faaliyetlerinde kuruluşlar ya da üniversiteler, tespit etmiş olduğu hedef kitlelerde 

zamanla değişikliklerin olabileceğini göz önünde tutarak yeni gelişmeler karşısında 

hedef kitlesini şekillendirmelidir. Çünkü genel ve daimi bir hedef kitlenin olması 

mümkün değildir (Okay ve Okay: 2002: 220-221). Böylesine sürekli değişen bir 
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ortamda gerçekleşen halkla ilişkiler faaliyetlerinde başarılı olabilmek için kuruluşlar, 

hedef kitlelerini çok iyi belirlemelidirler (Özer, 2009: 120).  

Halkla ilişkilerde hedef kitlenin belirlenmesinin bir takım avantaj ve 

dezavantajları bulunmaktadır. Halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitlenin 

belirlenmesinin önemi ve sonuçlarını Peltekoğlu (2007: 171), şu şekilde ifade 

etmektedir: 

- Halkla ilişkiler kampanyalarıyla ilgili bütün grupların önceden saptanması, 

uygulamaları daha kolay yürütebilmeyi sağlar,  

- Bütçe ve kaynak kullanımında önceliğin belirlenerek, kaynak israfının 

engellenmesi sağlanır, 

- Uygulamalarda kullanılacak doğru iletişim araçlarının ve tekniklerinin 

seçilmesine olanak sunar, 

- Mesajların etkili bir biçimde hazırlanabilmesi, hedef kitlenin doğru ve 

ayrıntılı bir biçimde belirlenmesine olanak sağlamaktadır. 

Hedef kitlenin belirlenmemesi ya da yanlış belirlenmesi bir takım 

olumsuzlukları doğurabilmektedir. Bu noktada hedef kitlenin hedef kitlenin 

belirlenmemesi ya da yanlış belirlenmesi şu sonuçların oluşmasına sebebiyet 

verebilmektedir (Peltekoğlu, 2004: 147): 

- Mali kaynaklar ve çabanın ilgisiz kişilere ulaşmak için gereksiz biçimde 

kullanılmasına, 

- Farklı yapıda gruplara uygunluğu saptanmadan aynı mesajların iletilmesine, 

- Zaman ve materyallerin etkin biçimde kullanılmamasına neden olmaktadır. 

Kısacası yanlış kişilere yanlış biçimde gönderilen mesajlarla zaman, para ve 

çabanın boşa harcanmaması için, hedef kitlenin doğru bir şekilde belirlenmesi 

gerekir. Halkla ilişkilerde, hedef kitle ve öncelik sırası belirlenmedikçe uygun 

mesajın ve araçların seçilebilmesi imkânsızdır. Çünkü hedef kitlelerden birine en 

etkili biçimde basılı araçlarla ulaşılabilirken, diğeri için sergiler ya da gösteriler 

biçilmiş kaftan olabilmektedir (Peltekoğlu, 1993: 68). 
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1.4.2. Üniversitelerde Hedef Kitle Çeşitleri 

Kuruluşların ya da örgütlerin genel olarak sadece bir kısım kitleyle iletişim 

sürecinde bulunmaları mümkün değildir. Bunun yanında hem ulusal hem de 

uluslararası birçok kesim işin içine girebilmektedir. Bu hususta Okay ve Okay (2002: 

221)’a göre, her kurum ya da kuruluş, ister kar amacı gütsün, isterse kamu yararına 

yönelik olsun, tespit etmiş olduğu hedef kitlelerde zamanla değişikliklerin 

olabileceğini göz önünde tutarak, yeni gelişmeler karşısında hedef kitlesini 

belirlemelidir. Hedef kitlesini günün koşullarına göre belirlemeyen kuruluşlar bu 

durumda hedef kitlenin yanlış belirlenmesinden dolayı bir takım dezavantajlarla 

karşılaşabilmektedir. Bu noktada üniversiteler, hedef kitleleri ile oldukça aktif bir 

şekilde iletişime geçmeli ve günün şartlarına uygun olarak etkileşimde bulunmalıdır. 

Üniversiteler açısından hedef kitle çeşitlerine bakıldığında, hedef kitleleri; iç hedef 

kitleler ve dış hedef kitleler şeklinde iki başlık altında toplamak mümkündür.  

1.4.2.1. İç Hedef Kitleler 

İç hedef kitleler, genelde kuruluşun halkla ilişkiler çalışmalarında muhatap 

olduğu ve öncelenmesi gereken en yakın hedef kitle olarak açıklanabilir (Çamdereli, 

2000: 53). Halkla ilişkiler faaliyetlerinin iç hedef kitlede olumlu bir izlenim yaratması, 

bir anlamda iç sorunlarını çözmüş, kendine güvenen bir kuruluşun dışarıya daha 

rahatlıkla açılabilmesini kolaylaştırmaktadır (Özer, 2009: 121). Üniversitelerde iç 

hedef kitleleri; merkez örgüt, öğrenciler, ortaklar ve üniversite personeli (akademik 

ve idari) olarak ayırmak mümkündür. 

1.4.2.1.1. Merkez Örgüt 

Yükseköğretim kurumları, 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine 

girmiştir. Bu kanunla tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu çatısı 

altında toplanmış; akademiler, üniversitelere; eğitim enstitüleri, eğitim fakültelerine 

dönüştürülmüş ve konservatuarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere 

bağlanmıştır. Söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa’nın 130. ve 131. 

maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu 
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tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan YÖK, tüm yükseköğretimden sorumlu tek 

kuruluş haline gelmiş (http://www.yok.gov.tr/web/guest/tarihce, 2014) ve 

üniversitelerin merkez örgütünü oluşturarak, akademik çalışmalarda ve akademik 

personel alımlarında ana kapı görevini üstlenmiştir. Üniversite içerisindeki akademik 

çalışmaların ulaştırıldığı ve yayınlandığı YÖK, üniversiteler için en üst basamağı 

teşkil etmektedir. 

1.4.2.1.2. Öğrenciler 

Üniversitelerde halkla ilişkilerin, en önemli temsilcilerinden bir diğerini 

öğrenciler oluşturmaktadır. Bu noktada eğitim ve öğretim görmek için, çok çeşitli 

yerlerden binlerce öğrenci üniversitelere gelmektedir. Öğrenimini tamamlayan 

öğrenciler ise, mezun olarak; köyüne, kasabasına, şehrine veya ülkesine 

dönmektedir. Üniversitelerin temsilcisi olarak bulunan bu öğrenciler, gittikleri yerde 

mezun oldukları üniversiteleri temsil etmekte, öğrencinin üniversitesi hakkındaki 

düşünceleri çevresine fikir vermekte ve çevrede üniversite ile ilgili oluşabilecek 

davranışları etkilemektedir (Çağlar, 2000: 72). Durum böyle olunca üniversitelerin 

en önemli hedef kitlelerinden bir tanesini öğrenciler oluşturmaktadır. Geleceğin aktif 

çalışanları olacak olan öğrenciler, bulundukları üniversiteler içerisinde aldıkları 

eğitimle geleceklerini şekillendirmekte ve bulundukları ortamlara bilgileriyle yön 

vermektedirler. 

1.4.2.1.3. Ortaklar 

Üniversitelerin kuruluşları eğer ortaklarla gerçekleşti ise, bu ortaklar 

üniversitelerin iç hedef kitlelerinde önemli bir kitleyi oluşturmaktadır. Ortaklar, her 

sektörde olduğu gibi ortak oldukları üniversitenin işleyişinden haberdar olmak 

isterler. Bu noktada ortaklarla varlıklarını devam ettiren üniversiteler, üniversite ile 

ilgili bir gelişme karşısında ortaklarıyla beraber hareket etme noktasında özen 

göstermelidirler. Ortaklarını hesaba katmayan bir üniversite, ortakların haklardan 

cayması durumunda, ekonomik ya da ideolojik olarak diğer hedef kitlelerinin 

gözünde değer kaybedebilmektedir. 
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1.4.2.1.4. Üniversite Personeli 

Bir kuruluşta hedef kitle olarak çalışanlar deyince; tepe yöneticiler, sekreterler, 

memurlar, şefler ve iş görenlere kadar farklı ücret-statüde çalışan bütün personel ve 

aileleri akla gelmektedir (Çamdereli, 2000: 53). Üniversitenin akademik kadrosunu 

oluşturan rektör, öğretim üyesi ve yardımcıları eğitim-öğretimin temel taşlarını teşkil 

eder ve rektörün çevre ile kurmuş olduğu iletişim, kurumun imajı açısından oldukça 

önemli bir etken oluşturabilmektedir. Bu noktada, rektör, öğretim elemanları ve idari 

personel arasındaki iletişim ne kadar iyi olursa, kurum içerisindeki bu düzen çevreye 

o derece pozitif yansıyacaktır (Çağlar, 2000: 75-76). 

Üniversitelerde öğretim elemanlarının dışında bir de idari personeller görev 

almaktadır. French (1974’den aktaran Dinçer ve Fidan, 1997: 261)’e göre, personel; 

en geniş anlamıyla kurumdaki görevi ne olursa olsun örgüt faaliyetlerinde yer alan 

bütün insanları ifade etmektedir. Üniversite bünyesinde, iş gören personelin 

kurumdan memnuniyeti ne kadar yüksek olursa, hem personelin işlemlerini etkili bir 

şekilde yürütmesi hem de çevresinde üniversite ile ilgili konuşmalarında, üniversiteyi 

olumlu olarak yansıtma durumu daha fazla olacaktır. Çalışanlar; eğer kuruluşları 

tarafından bir hedef kitle olarak görülmezlerse, mutsuz, huzursuz, verimsiz olacak ve 

ilk fırsatta kendilerine başka bir iş arayacaklardır. Bundan dolayı, üniversiteler; 

yaptıkları tüm faaliyetlerde verimliliklerini en üst düzeye çıkarmada asıl faktör 

olarak çalışanlarını görmenin ve onlarla iletişim kurmanın, öneminin farkına 

varmalıdırlar. Bu nedenle çalışanlara; yaptıkları hizmetin üniversitelere sağladığı 

faydalar hatırlatılarak, üniversite ile ilgili alınan bazı kararlar çeşitli iletişim 

kanallarıyla iletilirse, kuşkusuz çalışanlarla iletişim daha güçlü olacaktır (Okay ve 

Okay, 2002: 233). 

1.4.2.2. Dış Hedef Kitleler 

Belirli bir kuruluşla doğrudan ya da zorunlu bağlantısı bulunmayan kitleler ise, 

dış hedef kitleler arasında yer almaktadır (Bülbül, 2003: 64). Kuruluşların mesajlarını 

iletecekleri dış hedef kitleleri; basından bankalara, siyasal partilerden derneklere kadar 

çok çeşitlilik göstermektedir. Geniş bir alanı kapsayan dış hedef kitleler, kuruluşun 
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toplumsal kabulü açısından büyük önem taşımaktadır (Çamdereli, 2000: 55). 

Üniversiteler açısından dış hedef kitleler potansiyel öğrenciler, potansiyel çalışanlar, 

öğrenci aileleri, mezunlar, bölge ve ülke halkı, diğer yükseköğretim kurumları ve 

kuruluşlar, sendikalar, tedarikçiler, finans uzmanları, kamuoyu önderleri ve basın-

yayın organları gibi kitlelerden oluşmaktadır. 

1.4.2.2.1. Potansiyel Öğrenciler 

Ortaöğretim kurumunu bitirmek üzere olan ya da bitiren öğrenciler, çoğunlukla 

üniversiteyi kazanmaya aday olarak görülmektedirler. Üniversiteler; üniversite 

adaylarını bilgilendirme ve üniversiteyi tanıtma maksadıyla liselere; broşür, bülten, 

tanıtım kataloğu vb. materyaller göndererek öğrencilerin tercihlerini 

etkileyebilmektedirler. Bundan dolayı üniversiteler; ortaöğretim kurumları ile iyi 

ilişkiler kurarak ortak organizasyonlar yapabilir, üniversiteyi tanıtmak amacıyla lise 

öğrencilerine yönelik kampüs alanında çeşitli geziler düzenleyebilir, öğrenci 

mekânları hakkında bilgi vermenin yanında, video, slayt vb. destekli tanıtım 

programlarında, üniversiteyi temsilen yetkili öğrencilere bilgi verebilirler (Çağlar, 

2000: 79). Potansiyel üniversite öğrencilerinin yanında, yüksek lisans ve doktora 

imkânları için üniversiteyi tercih edecek kişilere de bir takım; seminerler, eğitim 

fuarları düzenlenmeye ve gerek internet ortamında gerekse yazılı materyaller 

içerisinde güncel bilgilere yer vererek tanıtım amaçlarına gayret gösterilebilir (Özer, 

2009: 123). 

1.4.2.2.2. Potansiyel Çalışanlar 

Potansiyel çalışanlar; kuruluşun, bünyesine alabileceği bireylerin toplamını 

ifade etmektedir. Potansiyel çalışanlar, kuruluşun faaliyetlerinin neler olduğunu ve 

yöneticilerin iyi bir işveren olduğuna inanmadıkça, kuruluşta çalışmaları veya 

kuruluşun boş kadroları için verdiği ilanlara başvurmaları mümkün değildir (Okay ve 

Okay, 2002: 233-234). Potansiyel çalışanlar; diğer kuruluşlarda çalışanlar, yeni 

mezunlar öğrenciler, mevcut öğrenciler ve potansiyel işgücü olarak iş aramakta 

olanlardan farklı özellikler göstermektedir (Peltekoğlu, 2004: 145). Bu nedenlerden 

dolayı üniversiteler, ister üniversite mezunları için isterse de potansiyel çalışanlara 
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yönelik iş imkânları oluşturmanın yanında üniversiteyi potansiyel çalışana daha 

yakından tanıtmak için iş konusunda bilgilendirmelerin iyi bir şekilde yapılmasını 

sağlamaya özen göstermelidirler. 

1.4.2.2.3. Öğrenci Velileri 

Bir öğrencinin eğitim sürecinde yanında destek olarak bulunan ilk kişiler, 

aileleridir. Aileler, çocuklarının tüm eğitimini maddi ve manevi olarak 

desteklemekte, alacakları eğitimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için gayret 

göstermektedirler. Çocuğunun iyi bir üniversitede okutmak isteyen aileler, 

çocuklarının üniversiteyi kazanmasıyla oldukça endişeli bir sürece girmektedir. Bu 

noktada üniversite ortamlarında çocuklarının zarar görmesinden endişelenen aileler, 

kimi zaman çocuklarının durumu hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Durum böyle 

olunca üniversiteler, ailelere yönelik olarak; çocuklarının durumundan, aldığı 

eğitimden, rahatından ve güvenliğinden haberdar ederek, ailelere yönelik bir takım 

faaliyetler oluşturabilirler. Bu sebeplerden dolayı üniversitelerin öncelikli hedef 

kitleleri arasında öğrenci velileri de yer almaktadır. 

1.4.2.2.4. Mezunlar  

Üniversiteler için mezunlar, birer temsilci, birer başarı belgesi gibidir. 

Üniversitelerin eğitim düzeyinin göstergesi, mezun verdiği öğrencinin bilgi seviyesi 

ve gösterdiği başarı ile ölçülebilmektedir. Bu sebeple eğitim kurumları, daha öğrenci 

ilk kayıt yaptırmaya geldiği andan itibaren hizmet anlayışını ortaya koyarak 

öğrenciye güven vermeye gayret göstermektedir (Çağlar, 2000: 75). Bunun yanında 

mezun olan öğrencilere yönelik iş imkânları bulunduğunda bilgilendirme yapılabilir, 

mezun olup çalıştıkları statü hakkındaki bilgiler üniversitenin kurumsal web 

sayfalarında mezunlar başlığı altındaki sayfalarda sunulabilir. Bu gibi etkinliler, hem 

üniversitenin öğrencisine mezun olduğu halde değer kazandırır hem de üniversitenin 

imajına katkı sağlayabilir. 
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1.4.2.2.5. Bölge ve Ülke Halkı 

Kuruluşun bulunduğu; kent, semt, sokak, cadde, rakip ya da dost kuruluşlar, 

kuruluşun çevresini oluşturur ve çevresiyle sosyal ilişkileri olumlu düzeyde olan 

kuruluşlar başarı grafiklerini sürekli yükseltirler (Özer, 2009: 124). Bu noktada, her 

kuruluşun yakın ve uzak çevresiyle ilişki kurması gereği inkâr edilemez. Bireyler 

çevresiyle nasıl ilişkiler yürütüyorlarsa, kuruluşlar da çevreleriyle benzer ilişkilere 

girmektedirler (Çamdereli, 2000: 58). Bu sebeple kuruluşların yaptıkları faaliyetler, 

yöreyi ve yöre insanını da etkilemektedir. Gürültü, kirlilik, koku, hatta kuruluşun 

görüntüsü bile bazen kuruluşa karşı tepki oluşturabilmektedir. Bu nedenle kuruluşun 

yöre insanlarıyla iyi ilişkiler içinde olması, çevresinin dilek ve ihtiyaçlarını 

karşılayarak sempati kazanması her iki taraf içinde fayda sağlamaktadır (Okay ve 

Okay, 2002: 232). Bunu sağlayabilmek için, üniversitenin nerede ve nasıl eğitim-

öğretim faaliyetlerini devam ettirdiği ile ilgili bilgiler, bölge ve ülke halkı ile 

paylaşılarak, bölgedeki ve ülkedeki tüm faaliyetlerde bölge ve ülke halkının etkin rol 

alabilmesini sağlayabilmektedir (Yıldırım, 2007: 40). Ayrıca üniversite içerisinde 

bulunan sağlık merkezlerinde tedavi gören birçok hasta, ortaya çıkan adı konulmamış 

ya da tespiti yapılmamış bir hastalıkla ilgili üniversitelerin daha araştırmacı bir 

yapıya ulaşmasını sağlamakta ve araştırma merkezlerinin gelişmesine olanak 

sunmaktadır. 

1.4.2.2.6. Diğer Yükseköğretim Kurumları 

Üniversitelerde, çeşitli mesleklerde eleman yetiştiren birçok bölüm 

bulunmaktadır. Bu bölümlerde de aynı mesleklere elaman yetiştiren birçok öğretim 

elemanı görev almaktadır. Aynı meslek dallarında çalışan öğretim elemanları, çeşitli 

üniversitelerde ders verebilmekte ya da öğrenciler kendi alanlarında başka 

üniversitelerin öğretim elemanlarından ders alabilmektedirler. Bütün bunlar 

üniversiteler arası ilişkilerin iyi olması gerektiğini göstermektedir (Çağlar, 2000: 79). 

Bir başka yükseköğretim kurumuyla ilişkiler ne kadar güçlü olursa gerek akademik 

çalışmalarda gerekse de öğrenci programlarının yürütülmesinde avantajlar 

sağlayabilmektedir. Ayrıca gerçekleştirilecek bir bilimsel etkinlikte, diğer 

üniversitelerden gerek personel gerekse bilgi olarak yararlanmak mümkündür. 
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1.4.2.2.7. Diğer Kurum ve Kuruluşlar 

Üniversiteler, halk ve diğer yükseköğretim kurumlarıyla ilişkili oldukları kadar 

diğer kurum ve kuruluşlarla da yakından ilgilidirler. Üniversitenin alt yapısını 

oluşturan; elektrik, su, internet, yol, ulaşım, ısınma gibi birçok hizmetler diğer kurum 

ve kuruşlardan tedarik edilmektedir. Dolayısıyla üniversitelerin diğer kurum ve 

kuruluşlarla yürüttüğü ilişkilerin olumlu bir şekilde olması, üniversitelerin daha 

kolay ve hızlı bir şekilde hizmetlerden yararlanabilmesine fayda sağlamaktadır. Bu 

noktada, diğer kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler geliştiremeyen bir üniversite, dış 

ilişkilerinde birçok sorunla karşılaşarak mevcut imajının zarar görmesine sebebiyet 

verebilmektedir. 

1.4.2.2.8. Sendikalar 

Sendikalar, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını koruyan, savunan ve 

deyim yerindeyse kuruluşlar üzerinde denetim işlevi gören kurumlardır (Çamdereli, 

2000: 55). Sendikaları kuruluşun bir parçası olarak görmeyen, onlara bilgi verme 

gereği duymayan ve sendikaları hiçe sayan kuruluş yönetimleri, sık sık sosyal 

patlamalar ve işçi direnişleriyle karşılaşırlar (Sabuncuoğlu, 2001: 118). Durum böyle 

olunca üniversiteler açısından sendikalar, çalışanlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve 

sorunların çözümüne imkân sunarak üniversitelerin başarılarının devamı için katkı 

sağlamaktadır. 

1.4.2.2.9. Tedarikçiler 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinde, kuruluşun ihtiyaç duyduğu gerekli enerji, 

ulaşım gibi hizmetler ve üretim için gereken işlenmiş ya da işlenmemiş 

hammaddenin sağlandığı tedarikçilerle ilişkilerin kurulması kaçınılmazdır (Özer, 

2009: 123). Kalite sürekliliğini sağlamak için, kuruluşa gereken düzenli hammadde ve 

hizmet girdilerinin sağlanmasına olanak sunan tedarikçilerle ilişkilerde, halkla ilişkiler 

uzmanları; karşılıklı bilgi akışını sağlayarak, aksaklıkların oluşmasını engellerler 

(Çamdereli, 2000: 58). Üniversiteler açısından ise tedarikçiler, üniversitede ve 

üniversiteye bağlı birimlerde kullanılan materyallerin ve hammaddelerin tedarik 

edilmesine olanak sağlamaktadırlar. 
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1.4.2.2.10. Finans Piyasası 

Kuruluşlar, zaman zaman kendi öz kaynakları yetersiz olduğu durumlarla karşı 

karşıya kalabilmektedirler. Bu sorunların giderilmesinde, gerek duyulan dış kaynağın 

tedarik edilmesinde, kuruluşlar için hedef kitle bazıları için; bankalar iken, bazıları 

içinse; yatırımcılar ya da sigorta şirketleri olabilmektedir (Özer, 2009: 124). Bu 

noktada, kaynak ve kredi bulma girişimlerinden sonuç alabilmek için kuruluşun mali 

piyasalarda güvenilir bir kimliğe sahip olması oldukça önemli bir durum olmaktadır 

(Çamdereli, 2000: 59).  Finans ilişkileri, özellikle özel üniversiteler açısından büyük 

bir öneme sahiptir. Karşılaşılan olumsuz bir maddi krizden en az zararla çıkmak 

isteyen üniversiteler, kimi zaman banka ya da sigorta şirketlerinden gerekli mali 

kaynağı temin edebilmektedirler. Böylece üniversitenin içinde bulunduğu durumdan 

kurtulmasına olanak sunan finans piyasası, üniversitelerin hedef kitleleri açısından 

önemli bir kesimi oluşturmaktadır. 

1.4.2.2.11. Kamuoyu Önderleri 

Kamuoyu önderleri, açıkladıkları olumlu veya olumsuz görüşlerle insanları 

kuruluş hakkında etkileyebilen; aileden akademisyenlere, politikacılara, yazarlara, 

gazetecilere kadar uzanan değişik meslek ve konumlarda olan insanların oluşturduğu 

gruplardır (Okay ve Okay, 2002: 235). Hedef kitlelere ulaştırılacak bir görüşün ya da 

yeni bir projenin kabulü biraz da kamuoyu önderleriyle iyi iletişim kurmaktan 

geçmekte (Çamdereli, 2000: 60) ve çoğu zaman yeni bir görüşün benimsenmesi 

ancak kamuoyu önderlerinin öncü görevini üstlenmesi ile mümkün olabilmektedir 

(Peltekoğlu, 2004: 146). Bu kişiler, üniversiteler açısından; amaçlara ulaşmada 

önemli rol oynayabilecek, baskı unsuru oluşturabilecek, kamuoyunda etkili ve sözü 

kabul gören bir kesimi oluşmaktadır (http://bhi.kocaeli.edu.tr/hedefkitle.htm, 2014). 

Bu denli önemli etkisi bulunan kamuoyu önderleri; üniversitelerin, hedef kitlelerine 

kabullendirmek istedikleri görüşleri kamuoyuna benimsetmede ve iletilen görüş 

doğrultusunda hedef kitlenin fikirlerinin değişmesinde oldukça faydalı bir ortam 

oluşturabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı, üniversitelerin, kamuoyu önderleriyle 

olumlu ilişkiler yürütmesi üniversitelere oldukça katkı sağlamaktadır. 
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1.4.2.2.12. Basın-Yayın Kuruluşları 

Basınla ilişkilerin, halkla ilişkiler çalışmalarının yüzde kırklık bir bölümünü 

oluşturduğu ve halkla ilişkilerin basınla ilişkilerini iyi düzeyde tutması gerektiği 

söylemek mümkündür (Çamdereli, 2000: 60). Kuruluşun adının, üretilen ürün ve 

hizmetlerin, topluma katkı sağlama amaçlı gerçekleştirilen sosyal sorumluluk ve 

sponsorluk gibi faaliyetlerin kamuoyuna ulaşmasında kuruluşların yararlandığı temel 

alanlardan birisi, basın-yayın kuruluşlarıdır (Tarhan, 2014: 84). Basınla ilişkiler 

üniversiteler açısından değerlendirildiğinde; oldukça önemsenmesi gereken bir alan 

haline gelmiştir. Çünkü kitle iletişim araçları, düzenli yayınlar ile ürettikleri 

içeriklere yönelik bir talep yaratmaktadır. Yaratılan bu talep karmaşıklaşan bir 

toplumda birey için toplumsal bir gereksinim haline gelmiştir (Kaya, 1985: 12). 

Gerek kamuoyunda gerekse diğer hedef kitlelerde üniversitenin vizyonunu en iyi 

şekilde yansıtması medya ile ilişkilerle doğrudan bağlantılıdır. Üniversitenin yaptığı 

çalışmaların zamanında ve doğru bir şekilde medyada yer alması, kurum kimliğine 

yakışır bir şekilde medyada kabul görmesi, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 

üzerinde önemle durduğu konular arasında bulunmaktadır (http://bhi.kocaeli.edu.tr/ 

hedefkitle.htm, 2014). 

Sonuç olarak, günümüzde birçok yapı; hızlı bir şekilde değişime uğramakta ve 

bu değişime ayak uydurmak için gerek kamusal alanda gerekse özel kesimde kendini 

geliştirme gayreti içerisine sokmaktadır. Bu değişimden hedef kitle de büyük oranda 

payını almaktadır. Hedef kitle, gerek kar amaçlı olsun gerekse imaj oluşturmaya 

yönelik çabalarda olsun tüm bu uğraşların merkezini oluşturmaktadır. Bu nedenle 

kurum ya da kuruluşun en önemli önceliği hedef kitle nezdinde farkındalık yaratmak 

olmuştur. Bu gibi nedenlerden ötürü, bir kentte üniversitenin ya da üniversitelerin 

bulunmasının faydaları oldukça fazladır. İçinde yaşadığı toplumla bütünleşerek 

çalışmalarını devam ettiren bir üniversite; kuruluş amaçlarından birini yerine 

getirmekte, gerek topluma kazandırdıkları gerek toplumdan kazandıkları ile daha da 

başarılı çalışmalarda bulunmakta ve topluma sunacağı hizmetler ile de toplumdan 

gelen desteğini güçlendirebilmektedir (http://bhi.kocaeli.edu.tr/hedefkitle.htm, 2014). 
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1.5. ÜNİVERSİTELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ 

Üniversiteler, belirledikleri amaçları doğrultusunda bir takım halkla ilişkiler 

faaliyetleri yürütmektedir. Yürütülen bu faaliyetler, üniversitenin hem kurum içinde 

hem de kurum dışında adından söz edilmesine olanak sunmakta ve üniversitelerin 

varlığını devam ettirebilmek için önemli fırsatlar sunabilmektedir.  

1.5.1. Üniversitelerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Belirleme ve Tanıma 

Üniversitelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacı, itibarlı bir üniversite olma 

yönünde çaba göstermeye dönüktür. Üniversitelere itibarı kazandıracak olan 

çalışmalar ise, halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri şeklinde belirtmek mümkündür. 

Bu noktada yine iletişim faaliyetlerinin temel amacı da, üniversitelerin toplumda iyi 

bir şekilde algılanmasını sağlamaktır. Bunu sağlayabilmek için de üniversite 

bünyesinde bir itibar yönetimi stratejisi belirlenir ve uygulanır. Bu nedenlerden 

ötürü, bir üniversitenin itibarlı olmasını sağlayıcı faktörlerden birisi, üniversitenin 

kamuoyunda saygı duyulan bir tarzı ve duruşu olmasıdır. İtibarlı duruşu 

kazandıracak ve iletişim tarzını belirleyecek olan ekip de, üniversitenin profesyonel 

iletişim ekibi olmaktadır (Gültekin, 2012: 35). Halkla ilişkiler ve ona bağlı olarak 

çalışan personel tarafından yapılan işler, bir kuruluştan diğerine farklılık göstermekte 

ve halkla ilişkiler açısından genel olarak yıllık çalışmalar şu faaliyetleri içermektedir 

(Jefkins, 1990 ’dan aktaran Peltekoğlu, 1993: 54-55). 

- Basın bülteni oluşturma, basına makale yazma ve dağıtmak, 

- Basın konferansı, basın resepsiyonu ve basın gezileri düzenlemek, 

- Yöneticiler için basın, radyo ve televizyonda röportaj imkânı sağlamak, 

- Fotoğrafçıları bilgilendirme ve fotoğraf arşivi oluşturmak, 

- Kurum içi personele yönelik magazin veya dergi yayınlamak, 

- Dış hedef kitleye yönelik gazete yayınlamak, 

- Kuruluşun yıllık raporlarını oluşturmak,  

- Halkla ilişkilere yönelik sergi ve gösterileri organize etmek, 

- Kurumsal kimlik oluşturmak için; logo, renk, basım stili ve tipografi 

biçimlerini oluşturmak, 
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- Sponsorluk faaliyetlerini yürütmek, 

- Kuruluş gezileri düzenlemek, 

- Halkla ilişkiler personeline eğitim imkânı sağlamak, 

- Kamuoyu araştırmaları veya diğer araştırmaları uygulama ve bu 

araştırmaların sonuçlarını değerlendirmek, 

- Resmi açılışlarda misafirler ve basın sektörü için düzenlemeler yapmak, 

- Siyasi liderlerle dayanışma sağlamak, 

- Yabancı konuklar için düzenlenen ziyaretleri organize etmek, 

- Yıl dönümlerini kutlama ve ödül törenleri düzenlemek, 

- Basın, radyo ve televizyon programlarının geribildirimini alma ve dışardan 

gelecek diğer raporları gözlemleyip incelemek, 

- Belirlenen amaçlar açısından, sonuçların değerlendirilmesini, içermektedir. 

Dinamik bir varlık olan kuruluşlar, kendilerine özgü faaliyetleri 

gerçekleştirebilmek için hem kurum içerisinde hem de kurum dışına yönelik etkili bir 

iletişim kurmaya ihtiyaç duyabilmektedir (Gökçe, 2006: 88). Halkla ilişkiler 

birimlerince uygulanan faaliyetlerin ardından, üniversiteler açısından halkla ilişkiler 

çalışmalarının nasıl yönetildiğine bakıldığında; üniversitelerin çalışmalarından 

çevredekilerin haberdar edilmesi ve yönetimin çevredekilerin isteklerinden haberdar 

olması halkla ilişkiler çalışmaları ile sağlanmaktadır. Eğitimde halkla ilişkiler, bir 

üniversitenin toplum veya çevredeki yerini, başarı veya başarısızlığını kamuoyuna 

duyurmakta ve anlatmaktadır. Bu görevi yapabilmek için üniversitelerde halkla 

ilişkiler çalışması yapılırken, önce hedef kitle belirlenmeli ve üniversitenin hedef 

kitle için var olduğu, eğitim hizmetinin yanı sıra verdiği hizmetler yansıtılmalıdır. 

Daha sonra üniversiteler, hedefledikleri güven unsuruna ulaşabilmek için hedef 

kitlenin tepkilerine kulak verilmelidirler. Olumsuz tepkiler söz konusu ise, bu 

tepkilerin ortadan kaldırılması gerekiyorsa; üniversitenin genel politikasının, hatta 

genel amaç ve hedeflerin değiştirilmesi konusunda üniversite yönetimi açık 

davranmalı ve son olarak değişen yeni politikaların ve amaçların hedef kitleye 

duyurulması gerekmektedir (Aydın, 2005: 102-104).  
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Üniversitelerde yapılan halkla ilişkiler faaliyetlerinden en üst düzeydeki 

yöneticiden, en alt düzeyde çalışan elemana kadar herkes sorumlu olmaktadır. 

Üniversitelerde yapılabilecek halkla ilişkiler faaliyetleri şu şekilde belirtilebilir 

(Çamlıgüney, 1998’den aktaran Aydın, 2005: 108-109): 

- Halkla ilişkiler faaliyetlerinin plan ve programını hazırlamak, 

- Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli bütçeyi hazırlamak, 

- Öğrenciler, aileler, çevre ve diğer üniversitelerle iletişimi sağlama ve dış 

hedef kitlenin çeşitli özelliklerini tanımak, 

- Üniversiteye ait bir imaj oluşturmaya yönelik tutum ve davranışların 

benimsenmesi için gerekli programlar hazırlama ve benimsenmesini 

sağlamak, 

- Kutlamaların, kuruluş yıl dönümlerinin, baloların, özel gece ve törenlerin, 

mezuniyet günlerinin, festival ve yarışmaların, anma günlerinin, hizmet içi 

eğitim seminerlerinin, konferansların, panellerin, sergilerin, fuarların, 

şenliklerin, gezilerin, tiyatro ve konserler gibi etkinliklerin organizasyonunu 

gerçekleştirmek, 

- Kurumsal kimlik oluşturma amacıyla logo ve renk belirlemek, 

- Üniversite içi iletişim araçları ile iç iletişimi oluşturmak,  

- Basın ile ilişkiler kurma, basın bültenleri hazırlama, basın konferansı, basın 

resepsiyonu düzenleyerek medyayı bilgilendirmek, şeklindedir. 

1.5.2. Üniversitelerde Hedef Kitleye Yönelik Halkla İlişkiler Faaliyetleri 

Halkla ilişkiler, sahip olduğu kapsam itibariyle iki önemli boyutu ihtiva eden 

bir disiplindir. Bu boyutlardan biri, kurumun dış hedef kitlelerine yönelik olarak 

gerçekleştirilen ve kurum dışı halkla ilişkiler olarak isimlendirilen boyuttur. Diğer 

boyutunu ise, kurumun iç hedef kitlelerine yani çalışanlarına dönük faaliyetleri 

kapsayan kurum içi halkla ilişkiler oluşturmaktadır (Yılmaz, 2013: 115). Bu faaliyet 

alanlarına göre, üniversitelerde halkla ilişkiler çalışmaları yürütülürken genel olarak 

kurum içi ve kurum dışına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler olmak üzere iki alanda 

gerçekleştirilmektedir. 
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1.5.2.1. Kurum İçi Halkla İlişkiler 

Kurum içi halkla ilişkiler, iş görenleri kurumun hedefleri ekseninde toplayarak, 

maksimum düzeyde hedefleri ortaklaştırmak ve taraflar arasında karşılıklı güven ve 

iyi niyete dayalı bir ilişkiyi devam ettirerek verimliliği artırmayı amaçlamaktadır 

(Canöz, 2010: 96). Kuruluş içi halkla ilişkiler, personel ile idare arasında gerçek bir 

diyalog kurma aracıdır ve bu yolla, işleri niçin yaptıkları, nasıl yaptıkları, hangi 

amaçla o işin yapıldığı, niçin başka türlü yapılmadığı anlatılmış olmaktadır (Tortop, 

2009: 53). Kurum içi halkla ilişkilerin hedefi, çalışanın kurumdan ve çalışma 

hayatından memnun olmasını sağlamaktır. Kurumdan, yöneticilerden ve çalışma 

ortamından memnuniyet duyan iç hedef kitle; hem birbirini hem de yakın çevresini 

etkileyerek kurumun gönüllü tanıtımcıları olarak, pozitif bir kurum imajının 

oluşmasını ve yansıtılmasını olanak sunmaktadır. Daha ayrıntılı bir şekilde ele 

alındığında, kurum içi halkla ilişkilerin amaçları şu şekilde belirtilebilir (Yılmaz, 

2013: 116-117): 

- Yönetim ile çalışanlar arasında karşılıklı bir güven ortamı yaratmak, 

- Çalışanların kendilerini kuruma ait hissetmelerini sağlamak, 

- Çalışanlara, kurumsal değerlerin ve kültürün benimsetilmesini sağlamak, 

- Kurumun politika ve stratejilerini çalışanlara benimsetmek, 

- Kurumda yatay ve dikey iletişimi sağlamak, 

- Kurumda verimliliği teşvik etmek, 

- Kurum ve çalışanların karşılıklı beklentilerini bütünleştirmek, 

- Çalışanlarda iş doyumunu sağlamak, 

- Kurumun politika ve stratejilerini kurum çalışanlarına benimsetmek, 

- Çalışanlar arasında anlayış, güven ve dayanışmayı sağlamak, şeklinde 

sıralamak mümkündür. 

Üniversitelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin öncelikle üniversite içerisindeki 

iç hedef kitleyi kapsaması gerekmektedir. Bu alanda yürütülen faaliyetler kuruluş 

bünyesinde bulunan öğrenciler, akademik ve idari personel, üniversite içi çalışanlar 

ve ortaklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler olarak belirtilebilir.  
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1.5.2.1.1.  Öğrencilere Yönelik Faaliyetler  

Öğrenciler, üniversitenin ana hedefinde bulunan ve üniversitenin verdiği 

hizmetlerden doğrudan yararlanan kesimi oluşturmaktadır. Öğrenciler, okudukları 

üniversiteden aldıkları eğitim kalitesi, etkinlikler, arkadaş ve akademik personel 

çevresine bağlı olarak bulunduğu üniversitenin imajını etkileyebilmekte ve 

üniversiteye başlarken iyi bir eğitim ve öğretimin yanı sıra boş zamanlarını 

değerlendirebilecekleri, fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarını giderebilecekleri, barınma 

ve yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlere ihtiyaç duyarlar. Bu noktada, 

üniversiteler; öğrencileri için çeşitli faaliyetler planlama, sağlık merkezleri kurma ve 

üniversite içerisinde banka, eczane, kitapevi vb. yerler açarak öğrencilerin çeşitli 

ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret göstermelidirler (Tuna, 1994: 59). Bunların yanı 

sıra yapılan çeşitli anket araştırmalarıyla, öğrencilerin üniversite hakkındaki 

düşünceleri, şikâyet ve istekleri öğrenilerek pozitif imaj oluşturma amacı yerine 

getirilebilir. Yürütülen bu etkinlikler ile öğrencilerin üniversiteyle daha bütünsel 

hareket etmesi, öğrenci toplulukları yoluyla etkinlikler düzenlenebilmesi ve 

üniversite bünyesindeki öğrencilerin daha iyi olanaklarda yaşamaları sağlanabilir.  

1.5.2.1.2. Akademik Personel ve İdari Personele Yönelik Faaliyetler  

Bir üniversitede fakülte ve yüksekokulları gibi eğitim verilen kurumlarda görev 

yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar gibi akademik personeller, 

üniversitelerin bünyesinde bulunan önemli bir paydaşı oluşturmaktadır. Hem 

üniversitenin eğitim seviyesinde hem de üniversite öğrencilerinin eğitim 

olanaklarında öncelikli ortamı sağlayan akademik personeller ile ilişkilerin 

olabildiğince iyi bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Akademisyenlerin 

üniversitelere yaptıkları katkılara karşılık, tüm bilimsel faaliyetlerde 

akademisyenlere zamanında bilgilendirme yapılması gibi halkla ilişkiler hizmetleri 

sunulmalıdır. Yine akademisyenlerin, yurt içinde veya yurt dışında katılacakları 

konferans, seminer gibi etkinliklere davet edildikleri takdirde bunun kurum içi ve 

kurum dışı yayınlarda ve basında duyurusunu yapmak, akademisyenlerin üniversite 

tarafından yalnız bırakılmadığı duygusunu oluşturmasına yardımcı olmaktadır (Tuna, 

1994: 58-59).  
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Akademik personellerin yanında üniversitenin idari işlemlerini yürüten 

personeller de bulunmaktadır. Özellikle bu kişiler, üniversite içerisindeki birçok 

görevin aksamadan işlemesine olanak sağlamaktadır. İdari personellerin üniversiteler 

ile bütünleşmesi için bir takım faaliyetler düzenlenebilir. Tuna (1994: 58-59)’ya 

göre, üniversitelerde; doktordan fizikçiye, mimardan mühendise, kimyacıdan dişçiye 

çeşitli uzmanlık dallarında çalışan personel ile bahçıvandan hizmetlisine, çaycısına, 

bekçisine kadar çeşitli görevleri yürüten personeller bulunmaktadır. Yaygın bir 

kesimi içerisine alan idari personellere, halkla ilişkiler politikası ve stratejisi 

kapsamında benimsenen temel ilkelerin eşit bit şekilde uygulanması esastır. Bu 

nedenle kurum içinde çalışan personele, kurum ile ilgili gelişmeleri anında yansıtan 

bilgileri açık iletişim kanalları ve etkin araçlar ile iletmek gerekir. Bunlar; el 

kitapçıkları, raporlar, fotoğraf, video, mektup, yazılı ve işitsel araçlar, konferans ve 

seminer gibi sözlü iletişim araçlarıyla gerçekleştirilebilir. Personelin sözlü ve yazılı 

iletişim araçları ile yönetimin yapısı ve politikasını yansıtmak, öte yandan 

personelden gelecek istek, dilek ve benzeri önerileri üst yönetime aktarmak halkla 

ilişkiler biriminin üniversite personelleriyle ilişkilerinde görevleri arasında 

bulunmaktadır.  

1.5.2.1.3. Ortaklara Yönelik Faaliyetler 

Üniversitelerin kuruluşu ortaklar ile gerçekleşmiş ise; ortaklara da halkla 

ilişkiler faaliyeti yürütülmelidir. Örneğin; belirli zamanlarda, mali, eğitim öğretimle 

ve yönetimle ilgili konularda raporlar hazırlanarak ortaklara bildirilmelidir (Aydın, 

2005: 105). Ortaklarıyla uyumsuzluk yaşayan bir üniversite, varlığını devam ettirme 

noktasında sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bu sebepten dolayı üniversiteler, 

varoluşlarının devamına katkı sağlayan ortaklarla ilişkilerini olabildiğince iyi bir 

seviyede tutarak, olumlu ilişkilerin devamını sağlamaya gayret göstermelidirler. 

Görüldüğü üzere, kurum dışındaki ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesinin 

yolu öncelikli olarak kurum içindeki düzenden geçmektedir. Bu noktada kurum 

içerisindeki öğrenciler, akademik personel ve idari personel ve ortaklar gibi kurum 

içini oluşturan ana paydaşlarla ilişkiler ne kadar olumlu gerçekleşirse bunun dışa 

yansıması da bir o kadar pozitif olmaktadır.   



40 
1.5.2.2. Kurum Dışı Halkla İlişkiler 

Kurum içi halkla ilişkilerin açıklanmasının ardından üniversitelerde kurum 

dışına yönelik halkla ilişkiler çalışmalarına bakıldığında, kurum içini önemseyen 

birçok kuruluşun bunun yanında kurum dışındaki ilişkilerine de önem verdiği 

görülmektedir. Üniversiteler, kurum içindeki iletişime verdiği önem kadar kurum 

dışında yürüttüğü iletişim çalışmalarını da önemsemektedir. Genel olarak kurum 

dışını oluşturan hedef kitle için uygulanan halkla ilişkiler faaliyetleri şu şekilde 

sıralanabilir (Yılmaz, 2013: 121): 

- Kurumların yıllık halkla ilişkiler projelerinin hazırlanmasını sağlamak, 

- Hedef kitleye yönelik halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanmasını sağlamak, 

- Bilimsel toplantı, kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel toplantıların 

düzenlemesini sağlamak, 

- Kültür-sanat etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, 

- Çevre ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

- Sponsorluklar çalışlarının yönetilmesini sağlamak, 

- Açılış, temel atma, kutlama günleri ve özel olayların bulunduğu zamanlarda 

programların oluşturulması ve yönetilmesini gerçekleştirmek, 

- Kamusal kurumlar, yerel yönetimler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerine 

yönelik halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine olanak sunmak, 

şeklinde sıralanabilir. 

Üniversitelerin kurum dışını oluşturan paydaşlarla olan faaliyetlerine 

bakıldığında; ailelere, potansiyel öğrencilere, diğer eğitim kurumlarına, toplumsal 

çevreye, diğer kamu kuruluşlarına ve son olarak basına yönelik bir takım kurum dışı 

halkla ilişkiler çalışmaları yürütülmektedir. 

1.5.2.2.1. Öğrenci Ailelerine Yönelik Faaliyetler 

Aileler, üniversitenin eğitim hizmetlerinden dolaylı olarak yararlanan 

kitlelerdendir. Aileler çocuklarına verilen eğitimi, diğer üniversitelerin verdiği 

eğitimle kıyaslama şansına sahiptirler ve bu nedenle, ailelerle kurulan ilişkilerde 

karşılıklı güven esasına dayalı bir iletişim biçimi sağlanmalıdır (Aydın, 2005: 105). 



41 
Üniversiteler bünyesinde bulunan halkla ilişkiler birimleri ailelerle ilişkilerin daha iyi 

bir şekilde yürütülmesi için bir takım faaliyetler uygulayabilmektedir. Üniversite 

içeresindeki eğitim, yönetim ve düzenlenen bir takım etkinlikler hakkında ailelerin 

de bilgilendirilmesi hem görüşmelerle hem de kurumsal web sayfalarıyla sağlanarak, 

ailelerin evlatlarının bulunduğu üniversiteyi daha yakından tanıyıp, daha olumlu bir 

görüşe sahip olmalarına olanak tanımaktadır. Ayrıca mezuniyet töreni, özel gün ve 

geceler, şenlikler, sergiler vb. etkinliklerin oluşturulduğu zamanlarda ailelerinde bu 

etkinliklere davet edilmesi, üniversitelerin öğrenci aileleriyle olan bağlarının daha da 

güçlenmesine fırsat sunabilmektedir. 

1.5.2.2.2. Potansiyel Öğrencilere Yönelik Faaliyetler 

Üniversitelerin halkla ilişkiler birimleri, potansiyel öğrencilerin, kendi 

üniversitelerinden eğitim hizmeti almalarını sağlayıcı, üniversiteyi tanıtıcı hizmetler 

gerçekleştirmelidirler. Yine, potansiyel öğrencilere, üniversiteyi tanıtan yayınların 

gönderilmesi, çeşitli şenlik, gösteriler ve eğlenceler düzenlenmesi, çeşitli ücretsiz 

eğitim hizmetleri verilmesinden bahsedilebilir (Aydın, 2005: 106). Bunların yanında 

üniversite hakkında bilgi sahibi olunması için haftalık ya da günlük gezi turları 

düzenlenebilir. Yine potansiyel öğrencilere yönelik üniversiteye bünyesine 

katıldıklarında hangi olanaklara sahip olacaklarını görmeleri için akademik 

personellerle görüşmeler sağlanabilir.  

1.5.2.2.3. Diğer Eğitim Kurumlarına Yönelik Faaliyetler 

Üniversitelerin halkla ilişkiler birimleri, kendi kurumlarının dışındaki eğitim 

kurumlarını da önemsemelidirler. Bu noktada gerek diğer üniversiteler ile gerekse 

daha alt kademedeki eğitim-öğretim kurumları ile iletişim halinde bulunarak bu 

okullardan mezun olacak öğrencileri üniversite bünyesine kazandırmak için bir takım 

halkla ilişkiler çabaları yürütmesinde fayda vardır. Bunların yanında üniversitelerin 

halkla ilişkiler çalışmalarında, üniversiteyi tanıtıcı faaliyetlere yer verilebilir, eğitim 

ve yönetim konularında gerek akademik personellere, gerek yöneticilere yönelik 

eğitim programlarının düzenlenmesinde, yurt dışında bulunan üniversitelerden 

yararlanılabilir (Boydak, 1993’den aktaran: Aydın, 2005: 106). Bu yolla değişik 
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eğitim düzeyine sahip akademisyenler, birbirleri arasında iletişim sağlayarak bilgi 

alışverişinde bulunabilirler. Bir üniversitenin diğer üniversite ya da eğitim-öğretim 

kuruluşlarıyla oluşturduğu bu ilişkiler, üniversite bünyesine oldukça saygınlık 

kazandırmaktadır.  

1.5.2.2.4. Çevreye Yönelik Faaliyetler 

Üniversitenin çevresi, iki anlamda değerlendirilebilir. Birincisi, üniversitede 

görev yapan akademik personel ve diğer personelin bireysel çevresi; ikincisi ise, 

üniversitenin bulunduğu fiziksel mekândır. Üniversitenin bireysel çevresine ilişkin 

halkla ilişkiler çalışmaları arasında, çeşitli meslek ve görevlere sahip uzman kişilerin 

öğrencilerle sohbet etmek üzere davet edilmesi, üniversiteyi tanıtıcı el ilanları ve 

broşürlerin dağıtılması, özel günlere ait davetiyelerin gönderilmesini ifade etmek 

mümkün iken (Aydın, 2005: 106-107), fiziksel mekân olarak ise, üniversitenin 

bulunduğu yerleşke içerisindeki alışveriş merkezi, restoran, cafe ve kırtasiyelere 

yönelik olumlu ilişkilerin sağlanması ve bu mekânlara yönelik birtakım etkinliklerin 

düzenlenmesi, çevreye yönelik faaliyetlerin gelişmesine olanak sağlamaktadır. 

1.5.2.2.5. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik Faaliyetler 

Üniversiteler bilindiği gibi hizmet üreten kuramlardır. Bu hizmetlerin topluma 

ulaştırılmasında zaman zaman sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada 

üniversitelerin; yol, su, elektrik, ulaşım, haberleşme gibi gereksinimlerini karşılayan 

kurumlarla sağlıklı bir şekilde iletişim kurması büyük önem taşımaktadır. Halkla 

ilişkiler etkinlikleri olarak, üniversite ile kamu kuruluşları arasında karşılıklı saygı ve 

sempatiyi oluşturmak için halkla ilişkiler birimleri, diğer kamu kuruluşlarının 

yöneticilerini tören, kokteyl, tiyatro, konser gibi çeşitli etkinliklere davet edilebilirler 

(Tuna, 1994: 61). Kamu kuruluşlarının yanında üniversiteler sendika ve sivil toplum 

kuruluşları ile de iletişim içerisinde bulunarak imajına katkı sağlayabilir. Bu noktada 

üniversiteler; kamu kurum ve kuruluş, sendika, sivil toplum kuruluşları ve finansal 

sağlayıcılarla ilişkileri oluşturmaya yönelik ziyaretlerde bulunabilir, yine bu örgütleri 

temsil eden kişilerle birebir görüşmeler sağlayabilir.  
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1.5.2.2.6. Basın-Yayın Organlarına Yönelik Faaliyetler 

Basın ya da medyanın gün geçtikçe etkisi daha da artmaktadır. Buna bağlı 

olarak birçok kurum ve kuruluş basınla olan ilişkilerinde ya iyileştirmelere ya da 

daha sık ilişki kurma çabaları içerisine girmektedir. Bu yarış içerisinde doğal olarak 

üniversitelerde yer almaktadır. Üniversiteler, kamu nezdinde var olan imajlarını 

korumak ve dış ilişkilerde daha aktif rol almak için basına olabildiğince önem 

vermeye çalışmaktadır. Bu kadar etkisi yüksek bir mecrayı üniversiteler, başarılı bir 

şekilde yürütebilirlerse, medyada çıkan haberler doğrultusunda daha da adını 

duyurmaya katkı sağlamış olmaktadırlar. Bu noktada üniversiteler, basının 

bilgilendirme işlevini kullanarak üniversite hakkındaki bilgileri hızlı ve etkili bir 

şekilde hem iç hem de dış hedef kitlesine duyurma imkânı sağlayabilirler. Tuna 

(1994: 59-60), üniversitelerin basınla olan ilişkilerini daha iyi nasıl yürütebilecekleri 

noktasında şu görüşlere ağırlık vermektedir; basının güveninin kazanılması ve 

saygınlık yaratılması için yapılan etkinliklerin basına tanıtılması ve duyurulması çok 

önemlidir. Bunu gerçekleştirebilmek için, halkla ilişkiler faaliyetlerinde en çok 

başvurulan yöntem basın bültenleridir. Basın bülteni, halkla ilişkiler bürosu ile basın 

arasında bir iletişim köprüsü görevi görmektedir. Üniversiteler kuruluş yıl dönümleri, 

açılış törenleri, bilimsel faaliyetler, yarışma, sergi, tiyatro vb. etkinlikleri basın 

bültenleri ile duyurmanın yanı sıra, televizyonda görüntülü olarak da yer almasına 

önem verirler. Üniversiteyi ilgilendiren önemli haberlerin aktarılmasında basın 

toplantılarından da yararlanılabilir. Böylece üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri 

ile basın mensuplarının birbirlerini yakından tanımaları sağlanabilir. Basın 

mensuplarına kurumu tanıtmak, diğer bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Üniversite 

ile basın-yayın kurumları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek amacı ile basın 

turları düzenlemek dostlukları geliştirilebilir.  

Sonuç olarak, üniversitelerin halkla ilişkiler birimleri tarafından oluşturulan 

faaliyetler, üniversitelerin imajına katkı sağlamada önemli bir konuma sahiptir. 

Yürütülen faaliyetler üniversitelerin daha iyi bir konuma ulaşmaları noktasında katkı 

sağlamakta ve özellikle iç ve dış hedef kitleye yönelik uygulanan özel faaliyetlerle 

daha etkili bir iletişim gerçekleşebilmektedir.  
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1.6. ÜNİVERSİTELERDE HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLI 

KULLANILAN ARAÇ VE YÖNTEMLER 

Kuruluşların halkla ilişkiler girişimlerinde başarılı olabilmeleri, halk 

kesimlerine yönlendirilecek değişik tür mesajları taşıyacak ve aynı zamanda halktan 

gelecek bilgileri, eleştirileri ve önerileri kuruluşa aktaracak, etkili araçların 

kullanımıyla mümkün olabilmektedir (Tuncer vd., 2009: 402). Halkla ilişkiler, en 

kısa ifadeyle bir tanıma ve tanıtma etkinliğidir. Tanıtımı yapılacak kişi, kurum, örgüt 

veya işletmenin iyi bir şekilde tanıtımının yapılabilmesi için kamuoyu ve hedef 

kitlenin özelliklerinin, istek ve beklentilerinin yanında, hedef kitlenin eğitim 

seviyesi, kültür düzeyi, gelir durumu, mesleki dağılımları, yaş ve cinsiyetleri 

bilinmesi gerekmektedir (Sarı, 2006: 10). Bu sebeple, hedef kitleyle iletişime geçmek 

için üniversitelerde, halkla ilişkiler amaçlı olarak bir takım araç ve yöntemler 

kullanılmaktadır. Kullanılan bu araç ve yöntemler, hem hedef kitleyi daha iyi 

tanımak hem de üniversiteyi hedef kitleye daha etkili bir şekilde tanıtma adına 

uygulanmaktadır. Bu noktada halkla ilişkiler etkinliğinin amacı, kullanılan araçların 

veya yöntemin seçimini belirlemektir. Teknolojideki değişim, araçların sayısında, 

niteliğinde büyük bir değişim yaratmaktadır, geçmişte kullanılan iletişim araçlarıyla 

günümüzde kullanılan iletişim araçları arasında hem sayısal olarak hem de niteliksel 

olarak büyük farklılıklar bulunmaktadır (İşler vd., 2013: 177). İşte bu noktada etkin 

bir halkla ilişkiler çalışması için, halkla ilişkiler biriminin çağın gerektirdiği araç, 

gereç ve donanımlara sahip olmasında fayda vardır. Ayrıca yapılan faaliyetlerin ve 

etkinliklerin halka duyurulması, halk tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi için 

kullanılacak araçların seçiminin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.  

1.6.1. Tanımada Kullanılan Yöntem ve Teknikler 

Halkla ilişkiler sürecinde hedef kitle, uygulanan faaliyetlerden yararlanan ve 

etkilenen kesimi oluşturmaktadır. Bu noktada hedef kitleyle birebir iletişimin 

sağlanabilmesi için doğru ve etkili bir kanalın kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

Bundan dolayı hedef kitleyi anlamak için bir takım yöntemler geliştirilmiştir. Hedef 

kitleye kuruluşla ilgili bilgiler sunmanın yanında onların görüşlerinin, şikâyetlerinin, istek 

ve beklentilerinin neler olduğuna dair bilgilere sahip olmada fayda vardır. Tanıtma 
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faaliyetleri kadar önemli bir amaç olan tanıma faaliyetleri de hedef kitleyi anlayabilmede 

ve kararları hedef kitlenin görüşleri doğrultusunda düzenleyebilmede avantaj 

sağlamaktadır. Halkla ilişkiler uygulamasında çalışmaların bir bölümü çevreye dönük 

iken, bir bölümü de yönetimin karar almada bilgi eksikliğini gidermek, çevreyi tanımak, 

halkla kimi konularda sorumluluğu bölüşmek, değişen koşulları ve onlarla ilişkili halk 

isteklerini öğrenmekle ilgilidir. Tanıma derken bu amaçlar ve bunlarla ilgili 

uygulamalar, çalışmalar akla gelmektedir (Kazancı, 2009: 151). Tanıma çalışmaları 

yapılırken, hedef kitlenin, eğitim, kültür ve gelir düzeyi, mesleksel dağılımı, cinsiyet, 

yaş vb. irdelenmelidir. Halkla ilişkiler, sadece örgüt dışında değil, örgüt içinde de 

yürütülmesi gereken etkinliklerdir. Tanımaya yönelik çalışmalar, çevredeki değişimleri, 

beklentileri saptamada ve uygun kararlar alınmasında önemli bir yöntemdir (Bülbül, 

2004: 221). Halkın çeşitli konulardaki fikir ve düşüncelerini anlamak; hem 

gereksinim ve önerilerin bilinmesine hem de halka ulaşacak mesajların daha iyi 

düzenlenmesine olanak sunar (Ertekin, 2000: 153). Bu tanıma araçları üniversitelerin 

faaliyetlerini daha iyi gerçekleştirebilmek için fırsat tanıyabilmektedir. 

Üniversitelerin tanımaya dönük halkla ilişkiler çalışmaları genellikle vatandaşların 

kişisel başvuruları, anketler, toplantılar, basını izleme, toplumla yüz yüze ilişkiler 

gerçekleştirme, danışma, örgütlenmiş gruplarla ilişkiler ve son olarak dilek-şikayet 

kutularının kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir.  

1.6.1.1. Vatandaşların Kişisel Başvuruları 

Yönetimin, hizmetler ile örgüt hakkındaki düşüncelerini, dilek, sorun ve 

yakınmalarını anlamak için yararlanabileceği araçların başında, vatandaşların kişisel 

başvuruları gelmektedir. Bu denli yaklaşımlar, özellikle kamu kuruluşlarında yoğunluk 

kazanmaktadır (Bülbül, 2004: 120). Bu amacın gerçeklemesi için şu iki noktanın göz 

önünde tutulması gerekir: Her şeyden önce vatandaşlarda, kişisel başvurularının 

kamu kuruluşlarınca önemle ele alınacağı ve gereğinin yapılacağına ilişkin bir inanç 

yaratılmalıdır. Vatandaşların kişisel başvuruları konusunda, yöneticilerin göz önünde 

bulundurmaları gereken ikinci nokta ise, aşırı kırtasiyecilik ve başka nedenlerle 

vatandaşların işlerinin gecikmede kaldığı örgütlerde, iş sahiplerinin doğrudan 

doğruya üst düzey yöneticilerine başvurmak gereğini duymalarıdır. Bu durumun 
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birçok örgütte önemli bir sorun haline geldiği, birçok yöneticinin vatandaş 

başvurularıyla sürekli olarak uğraşmak zorunda kaldığı, dolayısıyla asıl yöneticilik 

işlevlerini yapamadıkları bilinmektedir (Ertekin, 2000: 153). Üniversitelerin halkla 

ilişkiler birimleri, vatandaşlardan gelen kişisel başvuruları öğrenmek adına 

birimlerde kurduğu dilek-şikâyet kutuları ve kurumsal web sayfalarda yayınladığı 

dilek-şikâyet-istek vb. tanıma araçlarıyla hedef kitlenin görüşleri dikkate alıp gerekli 

düzenlemeleri yapmaları halinde üniversite-vatandaş ilişkisini daha etkili 

gerçekleştirmektedir. 

1.6.1.2. Anketler 

Önemli hizmetler hakkında karar vermeden önce, toplumun konu üzerinde ne 

düşündüğü, görüş, düşünce, dilek ve isteklerinin neler olduğunu öğrenebilmenin bir 

başka yolu da kamuoyu araştırmalarıdır (Akçakaya, 1999: 84). Bu yöntem, 

yönetimin kamuoyunu gerçeğe oldukça yakın bir oranda öğrenmesine olanak 

sağlamaktadır (Ertekin, 2000: 156). Bu çalışmalarla ilgili alan araştırması yaparken 

en yaygın biçimde kullanılan veri toplama tekniği ankettir. Anket; bir topluluğa ya 

da örneklemi oluşturan deneklere sorular yöneltmek suretiyle uygulanan veri 

toplama tekniğidir. Halkla ilişkiler uzmanı, tüm araştırmacılar gibi anket ile ilgili 

hazırlık yapılması, örneklemin belirlenmesi, soruların hazırlanması ve verilerin 

değerlendirilmesi aşamasında çok dikkatli olmak zorundadır (Özer, 2009: 133). 

Anketler, üniversitelerde vatandaşların, öğrencilerin, akademik ve idari 

personellerin görüşlerini ölçme noktasında avantajlar sağlayabilmektedir. 

Üniversitenin imajını geliştirmede fırsat sunan anket yöntemi, öğrenilmek istenilen 

görüşlerin alınması ve değerlendirilip sonuçlara göre hareket edilmesinde önemli bir 

faktördür. 

1.6.1.3. Toplantılar 

Halkla İlişkiler uygulamalarında vatandaşların; dilek, yakınma, öneri ve 

sorunlarını belirlemede, en etkili araçlardan biri de kuşkusuz, yöneticilerin 

düzenledikleri toplantılarıdır. Toplantılar yönetim için bilgi toplama açısından önemli 

bir kaynağı oluşturmaktadır (Bülbül, 2004: 121). Kurum içi halkla ilişkilerde 
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değerlendirme ve benzeri toplantılar, bilginin paylaşılması ve tepkilerin ölçülmesi 

açısından yararlı olmaktadır. Bu tür toplantılar çalışanların motivasyonunu artırdığı 

gibi çalışanların yönetime bakış açılarının öğrenilmesine de yardımcı olmaktadır. 

Ayrıca kurum dışı halkla ilişkiler faaliyetlerinde de düzenlenen toplantılarla hedef 

kitlenin kanaatlerini öğrenebilme imkânı bulunmaktadır (Budak ve Budak, 1995: 

124). Üniversitelerin halkla ilişkiler birimleri, belirli günlerde toplantılar 

gerçekleştirerek, toplantıya katılan kişilerin görüşlerini alarak mevcut yapılarını 

yenilemeye dönük çalışmalar içerisine girmekte ve toplantılar, katılımın çoğunluğuna 

bağlı olarak daha etkili bir tanıma yöntemi olabilmektedir. 

1.6.1.4. Basını İzleme 

Halkla İlişkiler uygulamalarıyla tanıma çalışmaları kullanılan bir başka yöntem 

basını izlemedir. Basını izleme yöntemi ile üniversitelerdeki faaliyetlerin basında nasıl 

yer aldığını öğrenme açısından avantaj sunmaktadır. Yayın organlarında yer alan 

haberler, röportajlar, inceleme yazıları, araştırma sonuçları, okur mektupları gibi 

çalışmalar yönetim için zengin bilgi kaynakları olarak değerlendirilmektedir. Bundan 

dolayı basından gerekli yararı sağlamak için, düzenli olarak basının izlenmesi gerekir 

(Bülbül, 2004: 222). Basın, yönetimin kendi olanakları ile çok güç öğrenebildiği istek ve 

yakınmaları ya da kararlara temel olacak bilgileri yönetime kolayca aktarabilecek hatta 

ona bu bilgileri sunabilecek bir konuma sahiptir (Kazancı, 2009: 170). Medyada yer 

alan halkın istekleri, çoğu zaman medyanın ülke düzeyinde var olan gücünü de 

arkasına alarak kuruluş yönetimlerini etkileme amacına dönüktür. Halkın kamu 

kuruluşlarına ilişkin yakınma ve önerilerine, medya araçlarında oldukça 

rastlanılmaktadır. Bunlar yönetim için basınla desteklenmiş bir dilekçe gibidir. 

Yönetimler bu dilekçelere oldukça duyarlıdır ve kısa sürede cevaplandırmak için 

yoğun çaba harcar (Özer, 2009: 133). Bu noktada medyanın etkisinin ne kadar güçlü 

olduğunun farkına varan üniversiteler, üniversite hakkında çıkan haberleri ya da krizleri 

yönetebilmek için basını yakından izleyen bir yapıda bulunması kendisine avantaj 

sağlamaktadır. Üniversiteler basını izleme yöntemiyle, üniversite ile ilgili yayınlanan 

haberleri yakından takip ederek, üniversitenin mevcut imajı konusunda bilgi sahibi 

olabilmektedir.   
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1.6.1.5. Toplumla Yüz Yüze İlişkiler 

Halkla ilişkilere yönelik tanıma aşamasında başvurulan yol ve yöntemlerden bir 

diğeri ise yüz yüze ilişkilerdir. Halkla ilişkiler uygulamasının en yaygın olanı, yönetici 

ile halkın bireysel, yüz yüze ilişkiler ile başlayanıdır. Kişiler arasında en yeğlenen 

konuşma türü yüz yüze olandır. Çünkü yüz yüze ilişkide sorun çözmek daha 

kolaylaşmaktadır. Gerek karar öncesi gerek sonrası yönetilenlerin düşündüklerini 

öğrenme olanağı vermesi nedeniyle, yüz yüze görüşme önemli bir yöntem, önemli bir 

besleyici yankı kaynağıdır (Kazancı, 2009: 172). Yüz yüze ilişkiler her zaman 

sergilenen ve sıkça yinelenen bir yöntemdir. Yüz yüze ilişkiler üst düzey yöneticiler 

tarafından yapıldığı gibi, diğer görevlilerce de gerçekleştirilmektedir. Halkla ilişkiler 

birimleri bu amaçla özel programlar hazırlamaktadır. Ayrıca yüz yüze ilişkilerde kimi 

yanlışlıkların sergilendiği de gözlenmektedir. Yanlış uygulamalar sonucu yüz yüze 

ilişkilerden öngörülen yararlar da sağlanamamaktadır. Bu ilişkiler halkı tanımak için 

kolay ve etkili bir yöntemidir (Bülbül, 2004: 120-121). Yüz yüze ilişkiler üniversiteler 

tarafından da oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Yüz yüze yürütülen faaliyetlerle 

hedef kitlenin görüş ve şikâyetleri daha hızlı bir şekilde öğrenilmektedir. Geri bildirimin 

anında gerçekleşmesinden dolayı bürokrasiden kaynaklı gecikmelerinde önüne geçilerek 

doğrudan tanıma fırsatı bulunabilmektedir. 

1.6.1.6. Danışma 

Halkı tanımak için yönetimin yararlanabileceği en etkili yöntemlerden biri de 

danışmadır. Danışmada amaç, yapılacak çalışmada ya da alınacak karar için kişilerin 

ne düşündüğünü öğrenmektir. Böylece, hedef kitlenin daha iyi tanınması ve kuruluş 

ile toplum arasında sağlıklı ilişkilerin kurulması sağlanabilmektedir (Özer, 2009: 

132-133). Danışmanın ilk türünde, halkın durumunu saptama, kuruluşa bilgi sağlama ve 

buna kuruluşun gereksinme duyması belirleyici özelliktir. Ortada çözüm bekleyen bir 

sorun vardır. Fakat çözüm için yönetim henüz eğilimini açıkça belli etmemiştir. Burada 

söz konusu olan, sorunların çözümünde yönetilenin eğiliminin ve önerilerinin sap-

tanmasıdır (Kazancı, 2009: 161). Dolayısıyla üniversitelerin belirli bir konuda halkın 

eleştirisini, katkısını, görüşünü öğrenmesi için danışma yöntemine başvurmasında fayda 

vardır. Danışma ile üniversite dışındaki bilgiler örgüt içine aktarılmış olur. Danışma, 
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yönetimin yanlış yapmasını engelleyeceği gibi, kararın uygulanmasından sonra ortaya 

eğer tepki çıkacaksa bunu karşılamanın da yollarını gösterir. Kısaca yönetim uygulama 

sonrası ortaya çıkacak tepkileri nasıl göğüsleyeceğini de öğrenir.  

1.6.1.7. Örgütlenmiş Gruplarla İlişkiler 

Halkın yönetim faaliyetleri hakkındaki dilek ve şikâyetlerini öğrenmek açısından 

kullanılacak yöntemlerden bir diğeri; siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel niteliğe sahip 

sivil toplum kuruluşlarıyla girişilecek ilişkilerdir (Akçakaya, 1999: 84).  Yönetimin, 

çoğulcu ve katılımcı demokrasinin gereği olarak, üniversiteler, meslek kuruluşları, 

odalar, dernekler, sendikalar gibi sivil toplum örgütleriyle yakın bir ilişki içinde 

bulunması gerekmektedir (Bülbül, 2004: 124). Üniversiteler, örgütsel gruplarla olan 

ilişkiler neticesinde bu örgütlerin görüşlerini alarak özellikle dış çevreye dönük 

amaçların ve faaliyetlerin daha iyi yönetilebilmesi için tanıma olanağı bulabilmektedir.  

1.6.1.8. Dilek ve Şikâyet Kutuları 

Halkın istek, sorun ve gereksinimlerini belirlemede bir başka yöntem, dilek ve 

şikâyet kutularıdır (Bülbül, 2004: 121). Kolay ulaşılacak noktalara yerleştirilen kutular 

aracılığıyla, hedef kitlenin görüş, şikâyet ve yorumları öğrenilmektedir. Bu yöntemin 

işlerlik kazanabilmesinin ilk koşulu ise, soru ve isteklerin cevaplandırılması ve halkın 

cesaretlendirilmesine bağlı olmaktadır (Peltekoğlu, 2004: 350). Dilek ve şikâyet 

kutularına bünyesinde yer veren üniversiteler de, hedef kitlesi içerisinde bulunan 

kişilerin görüşlerinin neler olduğunu tanıma imkânı bulabilmektedir. Ortaya çıkan öneri 

ya da şikâyetler doğrultusunda da mevcut yönetiminde değişiklikler 

uygulayabilmektedir. Sonuç olarak hedef kitlesinin ne düşündüğünü, beklentilerinin 

nelerden oluştuğunu, şikâyet ve görüşlerinin neler olduğunu bilen bir üniversite yönetimi 

olumlu bir imaj sağlamakla birlikte kurumunun daha faydalı işler yapmasına da katkı 

sağlamış olur. Bu noktada halkla ilişkiler çalışmalarıyla tanıma yöntemleri daha etkili bir 

şekilde yürütülmekte ve kararların hangi yönde gerçekleşmesi gerektiğine olanak 

sağlanabilmektedir.  
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1.6.2. Tanıtmada Kullanılan Yöntem ve Teknikler 

Kurum ya da kuruluşlar, toplum açısından ne derece yararlı çalışmalar yaparsa 

yapsın eğer yaptıklarını uygun tanıtım teknikleri ve araçlarıyla çevreye anlatamıyorsa 

bu çalışmaların, örgütün olumlu bir imaj edinmesi ve amaçlarını gerçekleştirmesine 

hiçbir katkısı olmayacaktır (Biber, 2003: 101). Tanıtma ya da tanıtım, hedef kitlenin 

genel olarak aydınlatılması, kararların açıklanması, bilgi eksikliğinin giderilmesi 

için, sorunlu noktalarda hedef kitleyi bilgilendirme çalışması olarak belirtilebilir. 

Tanıtma işlevi ile yönetim, halkın kendisinden beklediği bilgileri aktarırken bir 

yandan da halkın kendisi ile aynı görüşte olmasını sağlayacak ya da bunun yollarını 

arayacaktır (Kazancı, 2009: 83). En az tanıma kadar önemli bir yapıyı oluşturan 

tanıtma işlemlerinin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için öncelikle tanıma 

faaliyetlerinin yapılması gerekir. Çünkü tanınmayan bir kesime, nasıl hitap edilmesi 

gerektiğini sağlayacak en iyi yöntem, tanıma faaliyetleridir. Tanımadan sonra 

tanıtma çalışmaları ile üniversiteler gerekli gördüğü bilgileri hedef kitlelerine uygun 

araç ve yöntemlerle duyurmaya çalışmaktadır. Yapılan çalışmaların, halka 

duyurulması ve benimsetilmesi için kitle iletişim araçlarından yararlanmak zorunlu 

bir görevdir. Üniversitelerin hedef kitlelerine ulaşırken kullanacağı bu araçlar, hem 

kısa zamanda daha çok kişiye ulaşma imkânı sağlamakta hem de tek bir araç 

kullanmak yerine daha fazla araçtan yararlanma imkânı oluşturmaktadır. Tanıtma 

faaliyetlerinde üniversitelerin genel olarak kullandıkları araçlar; basılı, sözlü ve 

görsel-işitsel olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. Ayrıca üniversitelerin 

kullandıkları bu üç çeşit araçların dışında bir takım araç ve yöntemler de 

bulunmaktadır. 

1.6.2.1. Basılı Araçlar 

Yazılı ve basılı araçlar, halkla ilişkiler teknikleri içinde en çok kullanılanlar 

arasındadır. Özellikle diğer araçlara göre daha kalıcı, kolay, ulaşılabilir, arşivlenebilir 

ve tasarımlanabilir özelliklerinden dolayı kurumlar tarafından daha çok tercih 

edilmektedir. Bu tercihin altında daha ucuza mal olmaları ve hazırlanmasının daha az 

süre alması gibi etkenler de göz ardı edilmemelidir (Hazar, 2009: 45). Basılı ve yazılı 

araçlar, üniversiteler tarafından da oldukça tercih edilmektedir. Genel olarak 
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üniversitelerin kullandıkları basılı-yazılı araçlara bakıldığında; gazete, dergi, kitap, 

broşür, afiş, el kitapçıkları, pankart, kartvizit, katalog, yıllık raporlar ve duyurular 

gibi birçok yazılı-basılı materyallerin kullanıldığı belirtilebilir. 

1.6.2.1.1. Kitaplar 

Kuruluşun tarihçesini, etkinliklerini, kurucularının ya da yöneticilerinin yaşam 

öykülerini anlatan kitapların basılması, halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında 

önemli bir uygulamadır (Bıçakçı, 2006: 126).  Kitaplar (Ülger, 2003: 228);  

- Genellikle kurumun tepe yöneticileri tarafından kaleme alınan, deneyimlerin, 

anıların, çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal görüşlerin yer aldığı 

kitaplar,  

- Kurumun tarihsel gelişim sürecini, ürün/hizmet özelliklerini anlatan ya da 

faaliyetlerini sürdürdüğü toplumun sanatsal, kültürel, sosyal ve ekonomik 

yönünü irdeleyen, bu konularda belli bir olayı, kişiyi vs. tanıtan kitaplar 

olarak sınıflandırılabilir.  

Üniversitelerde kitaplar, genellikle kurumu dışa tanıtmaya yönelik bir başvuru 

kaynağı olarak oldukça sık kullanılmaktadır. Üniversite ile ilgili birçok bilginin 

kitaplaştırılarak yayınlanması, hedef kitlenin üniversite hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olmasına imkân tanımaktadır. Bunun yanında akademik personeller tarafından 

hazırlanan çalışmalardan oluşan kitaplar da üniversitelerin tanıtımına katkı 

sağlayabilmektedir. 

1.6.2.1.2. Gazeteler 

Gazeteler, eskiden beri halkla ilişkiler alanında en çok kullanılan ve kamuoyu 

oluşturmada etkileri oldukça önemli olan araçlardandır. Çok farklı hedef kitlelere her 

gün seslenmede yardımcı oldukları için gazeteler halkla ilişkiler uzmanının 

yararlanacağı basılı araçların başında gelir (Ertekin, 1995: 106). Halkla ilişkiler 

çalışmalarını ilgilendiren iki tür gazeteden söz etmek mümkündür. Bunlardan 

birincisi, yönetim tarafından yayımlanan kuruluş gazetesidir. Kuruluş gazetesinin 

temel amacı, çalışanlarını ya da kuruluşun ilişkide olduğu diğer bireyleri ve grupları 
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kuruluşun etkinliklerinden haberli kılmaktır. Kuruluşa ilişkin gerek yönetimsel konu 

ve sorunlara, gerekse çeşitli kültürel ya da sportif etkinliklere yer veren bu gazete, 

özellikle örgüt içi halkla ilişkilerde kullanılmaktadır. Diğeri ise kuruluşa ilişkin 

haber, kurumsal ve ticari reklamların yer aldığı süreli yayınlar kapsamındaki yüksek 

tirajlı basılı ürünlerdir. Ulusal ya da yerel ölçekli olan bu tür materyallerin basıldığı 

kuruluşlarla halkla ilişkiler birimlerinin olumlu ilişkiler kurması, örgüt imajının 

yaratılıp sürdürülmesinde veya kriz durumlarında olumsuz kanıların 

değiştirilmesinde büyük önem taşımaktadır (Bıçakçı, 2006: 125). Bu kadar büyük bir 

etkiyi oluşturabilen gazeteler, üniversiteler tarafından gerek fakültelerin birimlerine 

bağlı olarak gerekse de üniversite yönetiminin bünyesine bağlı olarak periyodik 

zamanlarda üniversite ile ilgili konularda hedef kitlesini aydınlatmaktadır. 

1.6.2.1.3. Dergiler 

Dergiler, gazeteden daha ayrıntılı olarak belirli konulara kanalize olan, belirli 

aralıklarla çıkan, gazeteden daha küçük boyutlarda basılan, daha kaliteli kâğıt 

kullanan periyodikler olarak açıklanabilir (Hazar, 2009: 64). Günümüzde birçok 

farklı temalar ve ilgi alanları temel alınarak oluşturulan dergiler, aktardığı konularda 

referans olarak kabul edilen, kâğıt ve baskı kalitesi yüksek olan araçlar olarak önemli 

bir yere sahiptir (Elden, 2003: 181). Dergilerde, gazetelerde gerektiği gibi 

incelenmeyen, atlanan bilgilerin daha yoğun bir şekilde verilmesi söz konusudur. 

Dergilerin en belirgin özelliği, yöneldikleri belirli bir okuyucu kitlesinin 

bulunmasıdır (Çağlar, 2000: 53). Üniversitelerde, dergiler yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Hem fakültelere bağlı akademik dergiler hem de üniversitenin 

halkla ilişkiler birimine bağlı olarak çıkarılan bir takım aylık ya da dönemlik dergiler 

bulunmaktadır. Bu dergilerde, birim hakkında ve üniversite hakkında sunulması 

istenilen haberlerin yanında özel haberlerinde paylaşılmasında yararlanılmaktadır. 

Üniversiteler bu dergileri, kurdukları ağlar aracılığıyla diğer kamu kurumlarına ve 

üniversitelere göndermektedir. 
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1.6.2.1.4. Broşürler 

Broşürler, hedef kitlelerin kurumu ya da kuruluşu tanıması için basılan 8-16 

sayfalı, az yazılı, bol resimli bir iletişim ürünüdür. Broşürün içeriği, tümüyle ilgili 

kurum ya da kuruluş tarafından belirlenmekte ve şekillenmektedir (Bıçakçı, 2006: 

127). Küçük dergi boyutlarında az sayfalı ve bol resimli olarak hazırlanan broşürler, 

genel ve özel amaçlı olmak üzere iki çeşitte hazırlanabilmektedir. Genel amaçlı 

broşürler; kurum için olumlu imaj yaratmaya yönelik, kurumun tarihçesi, uğraşı, 

konusu gibi genel konuları çarpıcı bir şekilde işleyecek şekilde hazırlanırken, özel 

amaçlı broşürler ise; belirlenmiş bir hedef kitleye yönelik olarak kurumun üretim 

teknolojisi, yeni sistemleri ve özellikleri gibi daha özel konulara ilişkin bilgileri 

vermeyi amaçlamaktadır (Gürgen, 1997: 99). Bol görsel malzeme kullanımının 

büyük önem taşıdığı broşürler, bazı yazım tekniklerinin de dikkate alınması halinde, 

okuyucuyu kısa sürede etkilemeyi başaran çarpıcı iletişim araçlarından biri olarak 

kabul edilir. Verilmek istenen mesajın başlangıcında yer alan etkileyici bir başlık, 

kısa ve öz bir anlatım ve broşürün geneline hâkim olan bol resimli ve düzenli bir 

tasarım, okuyucuyu broşürü okumaya istekli hale getirebilmektedir (Ülger, 2003: 

230). Özellikle üniversitelerin tanıtım faaliyetleri sırasında halkla ilişkiler 

bölümünün yaygın olarak kullandığı araçlardan biri olan broşürler, öğrenci 

adaylarına ve ailelerine yönelik olarak üniversitelerin eğitim imkânları, sosyal-

kültürel faaliyetleri, barınma imkânları, başarıları gibi pek çok konuda bilgi 

vermektedir. Üniversitelerce düzenlenen tanıtım günlerinde dağıtılabilen bu 

broşürler, ayrıca bazı okulların ve dershanelerin rehberlik bölümlerine de 

gönderilerek potansiyel öğrencilerin üniversiteleri tanımasına imkân 

sağlayabilmektedir (Karaca, 2009: 58).  

1.6.2.1.5. El Kitapçıkları 

El kitapçıkları, kuruma yeni gelen ve giren personele firmayı çok yönlü tanıtan, 

yeni elemanın hak ve sorumluluklarını gösteren kitapçıklardır. İçinde işletmenin 

kuruluş ve çalışma konusu tanıtıldıktan sonra personele uygulanan ücret, prim, izin, 

tatil, kütüphane, eğitim, sportif faaliyetler, yemekhane, kantin, lojman, çalışma 

saatleri, çalışma koşulları, yükselme sistemi, ceza ve ödüllendirme sistemi ve öneri 
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yöntemleri gibi konularda bilgi verir (Sabuncuoğlu, 2001: 141). El kitapçıkları, bir 

broşürden daha büyük ancak bir kitaptan daha küçük ebattadır. En az bir forma 

ebatlarında olan el kitapları, okuyucunun kolayca erişmesi, yanında taşıyabilmesi 

amacıyla tasarlanmakta ve birçok durumda bu yayın tipi cep kitapçığı olarak da 

adlandırılmaktadır (Hazar, 2009: 71). Kurum ve çalışmaları hakkında doğru ve 

güvenilir bilgiler içerecek şekilde hazırlanması gereken el kitapçıkları, kurum 

tarafından hazırlanabileceği gibi kurum dışında bir başka yazar tarafından da 

hazırlanabilmektedir (Gürgen, 1997: 100). Bu kaynak, genellikle üniversitenin idari 

personeline yönelik bilgiler ağırlıklı olmakla birlikte yeni gelen öğrencilere de 

üniversite ile ilgili bilgilerin daha iyi tanınmasına olanak sunmaktadır. 

1.6.2.1.6. Afiş, Pankart ve El İlanları 

Afişler, kuruluşu hedef birimlerle genel ortamlarda buluşturmak için 

yararlanılan iletişim ürünüdür. Afiş, kısa ve özlü mesaj yazısıyla çarpıcı bir grafik 

tasarımının uyumundan oluşur ve heterojen nitelikli kitlelere ulaşma olanağı 

bulunmaktadır (Bıçakçı, 2006: 128). Pankartlar, ilan tahtalarına, duvarlara ve 

dükkanların vitrinlerine konulan duyurulardır. Küçük boyutlardaki bu duyuru 

kartlarının üzerinde, örgütün halkla ilişkiler amaçlı bir etkinliğin veya mesajı 

yazılmaktadır (Gürüz, 1993: 104). Diğer bir araç olan el ilanları ise, reklam amacıyla 

elde dağıtılan iletişim ürünleridir ve diğer iletişim ürünlerine oranla etkinliği daha 

azdır (Bıçakçı, 2006: 128). Üniversiteler bu tanıtım araçlarını, oldukça yaygın bir 

şekilde kullanmaktadır. Üniversitenin adının duyurulmasında büyük avantaj sağlayan 

afiş, pankart ve el ilanları; üniversitenin ve fakültelerin halkla ilişkiler birimlerinde 

oluşturularak tanıtım amaçları çerçevesinde dağıtılmaktadır. Bu araçlar, özellikle 

üniversiteyi geniş kitlelere ve potansiyel öğrencilere duyurmada olanak 

sağlamaktadır. 

1.6.2.1.7. Mektup ve Davetiyeler  

Mektuplar, diğer iletişim araçlarından farklı olarak toplumsal değil kişisel bir 

araçtır. Bir olayla ilgili bilginin sunulması ve bilgi istenmesi, bir davet veya bir 

yeniliğin duyurulması gibi amaçlarla yazılan mektuplar iyi yazıldığında hedef kitleyi 
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bizzat ziyaret etmek kadar etkili olmaktadır (Sabuncuoğlu, 2001: 142). Diğer bir araç 

olan davetiyeler ise; konferans, toplantı, etkinlik gibi değişik faaliyetlerden ilgililerin 

haberdar olmasını sağlamak amacıyla hitap tarzı, içerdiği bilgilerin açıklığı, sunumu 

açılarından dikkat gerektirir. Biraz fazla uğraş gerektirse de, özellikle özel davetlerde 

kurum yöneticisinin her isme tek tek ıslak imzayla gönderdiği davetiyeler karşı tarafa 

gösterilen değer ve saygınlığı vurgulaması açısından önem taşımaktadır (Karaca, 

2009: 60). Çok özel durumlarda üniversitelerin halkla ilişkiler birimleri bu araçlardan 

yararlanarak, hedef kitleyi bilgilendirme ya da özel bir gün için düzenlenen bir 

etkinliğe davet etmede tercih etmektedir. 

1.6.2.1.8. Kartvizitler  

Kartvizitler, kişiyle birlikte bağlı olduğu kuruluşu da tanıtmak, hedef kişi ve 

birimlerin kuruluşa kolayca ulaşmasını sağlamak için yararlanılan küçük boyutlu 

iletişim ürünleridir. Kartvizit, iletişimi geliştirmeye yönelik olarak çoğunlukla yüz 

yüze ilişkilerde kullanılan bir araçtır (Bıçakçı, 2006: 128). Bu araç, genellikle birçok 

örgüt tarafından kullanılmakla birlikte üniversitelerde de sıklıkla kullanılmaktadır. 

Akademik ve idari personellerin iletişim bilgilerini üniversite ismi, birimi, logosu 

gibi imaj ürünleriyle birlikte kullanan üniversiteler, bu yolla üniversitenin imaj 

çalışmalarına katkı sağlayabilmektedir. 

1.6.2.1.9. Yıllık Raporlar 

Yıllık faaliyetleri özetleyen ve kuruluş ile ilgili bilgiler veren yıllık raporlar, 

kitap düzeninde yayınlanmaktadır. Finansal tabloları da içine alan yıllık raporlar, 

kurumun ilişkide bulunduğu diğer kurumların üst düzey idarelerine, ortaklara ve 

büyük müşteri gruplarına, çeşitli durumlarda haber olarak değerlendirilmesi için 

yayın organlarına ulaştırılmaktadır (Karadeniz, 2008: 59). Hazırlanan bu yıllık 

raporlar genellikle üniversitelerde senelik faaliyetlerin neler olduğunu bütünsel bir 

şekilde görmeye imkân tanımaktadır. Bazen yıllık faaliyetler adı altında çıkarılan bu 

raporlar, üniversitelerin tanıtma çalışmalarına katkı sağlamaktadır. 
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1.6.2.1.10. Duyurular ve İlan Panoları  

Duyurular, eldeki verileri yayma, örgüt ya da kişi hakkında sistematik bilgi 

dağıtma veya başkalarına bilgi vermek isteyen kimselerin konuları kendi görüşüne 

göre açıklaması olarak belirtilebilir (Bülbül, 2004: 94). Daha geniş kitleleri 

hedeflemekte olan duyurular; televizyon, radyo, gazete aracılığıyla yapılabileceği 

gibi, duvara ya da bu iş için ayrılmış bir panoya asılmak suretiyle de 

yapılabilmektedir. Pano ile yayınlanan duyurular genellikle iç halkla ilişkilerde 

kullanılan ve kurum içi çalışanlara hitap eden durumlarda tercih edilmektedir. Ayrıca 

duyurular internet ortamında elektronik olarak da sunulmaktadır. Diğer bir araç olan 

ilan panoları ise, herkesin kolaylıkla görebileceği yerlere konulur. İlan tahtaları da 

denilebilen ilan panoları özellikle kamu kuruluşlarında personele ve halka bilgi 

aktarmak için sıklıkla kullanılan araçların başında gelmektedirler. Üniversitelerin 

kendi bünyesinde; sınav sonuçlarını, ders programlarını, resmi bir değişiklik ya da 

yeniliği öğrencilerine ve diğer ilgililere ilan panoları aracılığıyla duyurmalarına 

yaygın bir şekilde rastlanılmaktadır (Karaca, 2009: 60-61).  

1.6.2.2. Sözlü Araçlar 

Halkla ilişkilerde en az yazılı araçlar kadar etkili olan diğer araçlar sözlü 

araçlardır. Yazılı iletişim genellikle yalnızca mesaj aktarımını sağlayan tek yönlü bir 

iletişim sağlarken, sözlü araçlar çift yönlü iletişimi olanaklı kılmaktadır. Bunlar: yüz 

yüze görüşme, telefonla görüşme olabileceği gibi; bu süreç toplantılar, konferanslar 

ve seminerler aracılığıyla da gerçekleştirilebilir (Karaca, 2009: 64). Üniversitelerde 

oldukça sık kullanılan sözlü araçlar, üniversitelerin amaçları ve faaliyetleri 

doğrultusunda aktarmak istediği düşünceleri doğru yöntemi seçerek hedef kitlesine 

etkili bir şekilde sunabilmektedir. Genellikle çift yönlü iletişim kurmaya da imkân 

tanıyan sözlü iletişim, üniversiteler içerisinde; yönetim, akademik ve idari personel 

tarafından oldukça sık kullanılmaktadır. Bu araçların neler olduğunu ve 

üniversitelerde hangi şekillerde gerçekleştirildiğini daha yakından incelemekte fayda 

vardır. 
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1.6.2.2.1. Yüz Yüze Görüşme 

Halkla ilişkiler mesleğinde kullanılan yöntemlerden bir diğeri yüz yüze 

ilişkilerdir. Bu iletişim tekniği, halkla ilişkiler uygulamalarında, örgütün iletişimde 

bulunmak istediği kişi ve gruplarla yüz yüze ilişkiler kurarak, belirli bir konuyu 

anlatmak ve grubu o konuda olumlu düşünce ve eyleme yöneltmek amaçlanmaktadır 

(Gürüz, 1993: 45). Sözlü iletişimde en yaygın biçimde kullanılan araç, yüz yüze 

görüşme ya da konuşmadır. Yüz yüze yapılan görüşmeler, yazılı iletişimden daha 

etkili sonuçlar doğurur. Çünkü yazılı iletişim daha çok tek yönlü işler, oysa sözlü 

iletişim ve özellikle yüz yüze iletişim iki yönlü olarak çalışır (Sabuncuoğlu, 2001: 

143). Yüz yüze ilişkilerde sözel mesajın aktarımı sırasında, ses tonundan tempoya, 

diksiyondan tonlamaya, jest ve mimiklere değin bir dizi yan etmen devreye 

girmektedir (Bıçakçı, 2006: 129).  Bu yöntem, üniversitelerin yöneticileri ya da 

halkla ilişkiler temsilcileri tarafından doğru ve etkili bir şekilde kullanıldığında 

üniversiteyi tanıtma amacında doğru bir tutum sergilenmiş olur. Ayrıca, yüz yüze 

görüşmeler, birebir olabileceği gibi gruplar şeklinde de gerçekleşebilir.  

1.6.2.2.2. Telefonla Görüşme  

Telefon, insanoğlunun en önemli icatları arasında bulunmaktadır. Telefonun 

zaman kazandırma özelliği, onu vazgeçilmez kılmakta ve hızlı haberleşmeye olanak 

vermesi kişileri, farklı mekânda ve uzak diyarlarda olsalar da aynı zamanda bir araya 

getirmesi telefonun en önemli avantajları arasındadır (Kırmızı, 2004: 192). Telefon 

aygıtının iş yaşamında etkili ve verimli kullanımı, büyük ölçüde duruma ve 

zamanlamaya ilişkin uygun koşulların dikkate alınmasına bağlıdır. Çünkü yazılı 

iletişimin zaman kaybına yol açacağı ve yüz yüze iletişim olanağının bulunmadığı ya 

da gereksiz olduğu durumlarda, telefon kullanımı işlevseldir (Bıçakçı, 2006: 130). 

Birinde bant kaydı ile diğerinde ise birebir karşılıklı görüşülen telefonla iletişim, 

üniversitelerin hızlı bir şekilde hem kurum içi ile hem de kurum dışındaki kesimlerle 

halkla ilişkiler amaçlı olarak görüşme yapabilmesine imkân tanımaktadır. 
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1.6.2.2.3. Toplantılar 

Kuruluşun genel merkezinde ya da ofislerde yapılan toplantılar, çalışanları bir 

araya getirmesi, yönetim ve çalışanlar arasında doğrudan iletişimi sağlaması 

açısından büyük önem taşır (Peltekoğlu, 1993: 147). Toplantılar yerinde, zamanında 

ve istenen koşullara uygun biçimde gerçekleştirilirse çok yararlı sonuçlar doğurur. 

Bundan dolayı halkla ilişkiler açısından toplantılar bilgi verme ya da bilgi alma 

amacıyla yapılabilir. Ayrıca toplantının başlama ve bitiş saati önceden belirlenmeli, 

gündem açıklanmalı, toplantı yeri düzenli olmalı, diğer iletişim araçlarıyla 

desteklenmeli ve konuşmalar özgün bir ortam içinde demokratik biçimde 

yönetilmelidir (Sabuncuoğlu, 2001: 146). Toplantının başarısı, yalnızca tartışma 

konusu ve katılanlarla değil, aynı zamanda kitle iletişim araçlarında yeteri kadar 

yankı bulması ile de ilgilidir. Sözgelimi yüz kişinin izlediği bir toplantı, gazete ve 

televizyonlara yansıdığı zaman binlerce hatta yüz binlerce kişiye kadar ulaşmış olur 

(Kazancı, 2009: 370). Aynı zamanda basınla ilişkilerde de yararlanılan bir araç olan 

toplantılar, üniversitelerde sık sık gerçekleşmektedir. Yönetim, sağlık, eğitim gibi 

daha birçok konunun özgün bir şekilde konuşulabileceği toplantılar, üniversitelerin 

karar almasında ve alınan kararları medya aracılığıyla duyurmasında etkili 

olmaktadır.  

1.6.2.2.4. Konferans, Seminer, Sempozyum ve Panel 

Konferanslar, belirli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin bilgi ve deneyimlerini 

başkalarına aktarmaları amacıyla düzenlenir (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2004: 152). 

Konferansta, dinleyici olarak katılanlar ile konuşmacı arasında bir ilişki kurulmaz. 

Konuşmacı, dinleyicilerin ilgisini çekmek ve etkilemek amacındadır (Gürüz, 1993: 

46). Bundan dolayı, konferansların başarısı, büyük ölçüde konuşmacının başarısına 

bağlıdır. İş görenlere belli bir konuda tutum ve davranış kazandırmakta oldukça etkili 

olan konferanslar, kurum içinde bilgi ve düşüncelerin çok kısa sürede dağılmasına 

olanak tanımaktadır (Gürgen, 1997: 103). Bir konferans verilmeden önce, 

konferansçının konuyla ilgilenen topluluğa tanıtılması gerekmektedir. Bunun için, 

topluluk tarafından tanınan, belli bir güven tesis etmiş kişinin konferansçıyı lanse 

etmesi yerinde olacaktır. Burada, belirlenen konuyla ilgili kısa bir özet verildikten 
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sonra konferansın yöntemi ve uyulması gereken noktalar izleyicilere anlatılmalı, 

konuşmacının geçmişine, konu hakkındaki uzmanlığına değinilmelidir (Hazar, 2009: 

139). Seminerler, kişi ve grupların ilgi ve güvenini kazanmak için düzenlenen 

etkinliklerdendir. Konferanslara göre daha uzun süreli ve çoğu kez eğitim amaçlı 

iletişim araçlarıdır. Uzman bir yetkilinin yol göstericiliğinde, belirli bir konuda 

incelemeler yapmak, tartışmalar açarak dinleyicilerin katkısını sağlamak amacına 

yönelik olarak düzenlenirler (Gürüz, 1993: 47). Burada katılanların belli konularda 

aydınlatılmaları ve güncel sorunların tanıtılması ve tartışılması sağlanır. Seminerler, 

son gün ya da son saatlerde tartışmaya açılabilir veya soru-yanıt biçimine dönüşebilir 

(Sabuncuoğlu, 2001: 147). Diğer yandan kurum veya kuruluşlar, halkın ilgilendiği 

konularda yetkililerin görüşlerini bildirmek amacıyla sempozyum da düzenlerler. 

Halkla ilişkilerin örgütü tanıtma amacına en uygun tekniklerden biri olan 

sempozyum, belli bir konunun çeşitli yönlerinin ve ilgili diğer konuların, yetkili 

kişilerin birbirleriyle ilişkili konuşmaları yoluyla açıklaması esasına dayanmaktadır. 

Panel ise, belli bir konuda değişik görüşler ve değer yargılar varsa; anlaşmazlıkları 

ortadan kaldırmak, sorunları çözümlemek ve konuyu açıklığa kavuşturabilmek için 

düzenlenir. Panellerdeki amaç, halka iletilmek istenen konuların açık bir biçimde 

anlaşılmasını sağlamaktır. (Gürüz, 1993: 49-53). Konferans, seminer, sempozyum ve 

paneller üniversitelerde sıklıkla yararlanılan araçların başında gelmektedir. 

Genellikle eğitsel amaçlı faaliyetlerde kullanılan bu araçlar, akademik çalışmalar ya 

da ulusal-global çaptaki bir durumu anlatma imkanı sağlamanın yanında sunulmak 

istenilen bilgileri aktarmada da üniversitelere katkı sağlamaktadır.  

1.6.2.3. Görsel ve İşitsel Araçlar 

Halkla ilişkiler açısından en etkili araçların, işitsel ve görsel araçlar oldukları 

ileri sürülebilir. Yazılı araçlara oranla, insanların daha fazla duyu organlarına hitap 

etmeleri ve yakınlık hissi uyandırmalarıyla düşünce, tutum ve tavırları etkileme 

oranlarının daha fazla olmasından dolayı görsel ve işitsel araçlardan oldukça sık 

yararlanılmaktadır (Hazar, 2009: 104). Üniversiteler, halkla ilişkiler çalışmalarında 

bu araçlardan oldukça sık yararlanmaktadır. Öyle ki çoğu üniversite, bünyesine bağlı 
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radyo ve televizyon yayınları da yapmaktadır. Üniversitelerin, bu araçlardan nasıl 

yararlandıkları görsel ve işitsel araçlar olarak ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. 

1.6.2.3.1. Radyo 

Radyo, halkla ilişkiler uygulamalarında çok sık kullanılan etkili araçlardan 

biridir. Radyoda; haber bültenleri, söyleşiler, açık oturumlar, röportajlar hatta kısa 

anonslar bile birer halkla ilişkiler programı olabilmektedir (Kazancı, 2009: 363). 

Radyo, ucuz olduğu kadar hızlı ve yaygın bir kitle iletişim aracı olmasından dolayı 

eğitim-kültür alanındaki etkileri ve siyasal kullanımı ile ilgiyi sürekli üzerinde 

tutmuştur. Radyo yayınlarıyla, çok büyük kitlelere ulaşma olasılığı, radyoyu halkla 

ilişkilerde kullanılacak çok önemli bir araç haline getirmektedir (Ertekin, 1995: 109). 

Radyolar, yayın içerikleri ve coğrafi kapsamlarına bağlı olarak çok çeşitli hedef 

kitlelere ulaşma olanağı tanımaktadır. Özellikle tematik radyo yayınlarının 

başlamasıyla, belli hedef kitle gruplarının belli içeriklerdeki radyo istasyonlarına 

yöneldikleri görülmeye başlanmıştır (Elden, 2009: 221). Bir başka unsur, radyoların 

genellikle hedef kitleleri tarafından çalışırken, dinlenirken veya yolculuklarda 

kullanıma imkân sunmasıdır. Dolayısıyla, radyonun ikincil bir uğraş olması, diğer 

kitle iletişim araçları arasında kullanışlılığını artırmaktadır. Bu özelliği, radyoyu 

diğer kitle iletişim araçları arasında farklı bir yere taşımakta, kendisini takip edenlere 

verdiği alışkanlık ve güven hissi nedeniyle etkinlik alanını artırmaktadır (Hazar, 

2009: 116). Radyo, bir halkla ilişkiler aracı olarak da, kurumlar ve kişiler arasında 

bir bağlantı süreci olabilmekte ve radyolarda düzenlenebilecek programlar, verilen 

mesaj ve duyurular, hedef kitlelere ulaşmada birer aracı görevi üstlenmektedir. Bir 

haber programında yer alan bir kuruluş, röportaj yapılan bir yönetici, tanıtım yapılan 

yeni bir ürün ya da hizmet, bilgi ve görüşleri geliştirecek bir açık oturum, bir konser, 

açılış, sergi, fuar gibi etkinliklerin duyurumu, hedef kitlelere ulaşmada ve sonuçta 

halkla ilişkiler olgusunun yaşatılmasında etken olabilmektedir (Gürüz, 1993: 72). 

Radyo, bu hizmetlerden dolayı, üniversiteler tarafından da sıklıkla kullanılan 

araçların başında gelmektedir. Hatta çoğu üniversite kendi bünyesinde kurdukları 

radyolarla, üniversite ile ilgili haberleri bizzat yayınlayabilmektedir. Bunun yanında 

üniversiteler, kuruldukları şehirlerin yerel radyolarında bazı durumlarda ise ülke 
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çapındaki radyolarda bir takım bilgi ve haber sunma olanağına sahiptir. 

Üniversiteler, özellikle bünyesinde kurulan radyo yayınlarıyla, hem öğrencilere iş ve 

deneyim kazandırma hem de halkla ilişkiler faaliyetlerini daha iyi yönetme şansına 

sahip olmaktadır. 

1.6.2.3.2. Televizyon 

Üniversiteler açısından önemli bir yapıya sahip olan bir diğer araç, 

televizyondur. Radyo gibi sık kullanılan televizyon, üniversiteler için halkla ilişkiler 

faaliyetlerini tanıtmada etkili araçlardandır. Halkla ilişkiler açısından televizyon, 

Hazar (2009: 106)’a göre; kuruluşun geniş ve dağınık kitlelere ulaşması amacıyla 

kullanılır. Televizyon, göze ve kulağa hitap etmesiyle izleyiciler üzerinde uzun süreli 

etkiler bırakan ve araçsal özelliklerinden dolayı izleyiciyle işlediği konu, kuruluş, 

düşünce arasında duygusal yakınlıklar doğuran bir araçtır. Bireyler; yazılı kültür 

ürünleri gibi herhangi bir bilgi birikimi ya da gereksinimi gerektirmeyen, kolay 

yoldan ve ücretsiz olarak haber alma, eğlenme gibi gereksinimlerini 

karşılayabileceği, gündelik yaşamın stresinden bir müddet de olsa kendini 

uzaklaştırabileceği, içinde yaşadığı toplumla bir şekilde bağ kurabileceği, 

çocukluğundan bu yana yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olmuş bir iletişim aracı 

olan televizyona yönelmektedir (Elden, 2009: 224). Televizyonun, kitle iletişim 

araçları içerisinde mesajların sesli bir şekilde yayınlanmasının yanında görsel olarak 

da sunması televizyonu, kendine özgü bir konuma sahip olmasına olanak 

sağlamaktadır (Devran, 2004: 241). Ancak söylenenin görüntü ile güçlendirmesi, 

görüntüyü ön plana getirip belirli düşünce ve görüşü oluşturmaya yardımcı olması 

kuşkusuz onu daha etkili duruma getirse de televizyon izlerken başka bir işle 

uğraşma olanağının bulunmaması da eksiklik oluşturmaktadır (Kazancı, 2009: 365). 

Çağın iletişim harikası olarak nitelendirilen televizyon, bir tanıtım aracı olarak halkla 

ilişkiler faaliyetlerindeki etkisini ve önemini çok fazla hissettirmektedir. Bu noktada 

açılış, yıldönümü, anma ve kutlama günleri gibi halkla ilişkiler faaliyetlerinin ekrana 

yansıması mümkündür (Çağlar, 2000: 60). Halkla ilişkiler eylemlerinin 

gerçekleştirilmesi sırasında, ilgili programların hazırlanması ve etkin bir şekilde 

yararlanılması için, örgüt ile televizyonda çalışanların iyi ilişkiler içinde olmaları 
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gerekmektedir. Böylece, örgütün düzenlediği etkinliklerin televizyon ekranından 

yansıtılması sağlanabilmektedir (Gürüz, 1993: 74). Televizyonun halkla ilişkiler 

alanında kullanılması için; yayın zamanı, süresi, hedef kitle, sunuş ve programla 

ilgili özelliklerin göz önünde tutulması gerekir. Çünkü televizyon; karşılıklı 

konuşmaya, içtenliğe ve sosyal etkileşime ağırlık veren etkileme gücü çok yüksek bir 

kitle iletişim aracıdır (Ertekin, 1995: 110-111). Geniş bir kitleyi etkileme gücüne 

sahip olan televizyon, üniversiteler için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Öyle 

ki, birçok üniversite bünyesinde kurduğu televizyon kanallarıyla yerel ve ulusal çapta 

yayınlar yapmaktadır. Üniversitelerin sunmak istedikleri bilgileri, ilgili hedef kitleye 

işitsel unsurun yanında görsel olarak da iletme olanağı sunan televizyon, 

üniversitelerin imaj ve itibar çalışmalarına oldukça fazla fayda sağlayabilmektedir. 

1.6.2.3.3. Bilgisayar 

Bilgisayar, bir diğer görsel iletişim araçları arasındadır. Bilgisayar; hem yazılı, 

hem sözlü ve aynı zamanda görsel iletişim amaçlı olarak da kullanılabilmektedir 

(Kırmızı, 2004: 195). Gerek kamusal gerekse de özel alanda oldukça sık kullanıma 

sahip olan bilgisayarlar, her türlü eğitim hizmetlerinde de kullanılmaktadır. 

Rehberlik, ölçme-değerlendirme, özlük işleri, öğrenci işleri, eğitim araştırmaları, ders 

materyali hazırlama, çizim, mimarlık, uzaktan eğitimde vb. alanlarda kullanılmaya 

devam edilirken, her gün gelişen programlarla daha çok kitleye, daha farklı alanlarda 

hizmet etmektedir (Varol, 1997: 140). Diğer sektörlerde olduğu kadar üniversitelerde 

de bilgisayar kullanımı, oldukça yaygınlaşmış ve hemen hemen her durumda 

bilgisayardan faydalanılır hale gelinmiştir. Gerek iletişim kurmak açısından gerekse 

üniversite ile ilgili işlemleri yürütmek açısından bilgisayarlar, oldukça yaygın 

kullanım olanağı bulmuştur. 

1.6.2.3.4. Yeni İletişim Araçları 

Başta üniversiteler olmak üzere bütün eğitim kurumlarının temel amacı; bilgiyi 

üretmek ve üretilen bilgilere paralel olarak ta teknolojik gelişmelerin oluşumuna 

katkı sağlamaktır. Bilgi üretiminin en önemli unsuru; mevcut bilgilere en kısa 

yoldan, en kısa zamanda en kapsamlı şekilde, en az maliyetle erişebilmek ve bu 
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bilgileri en kolay ve en fonksiyonel şekilde kullanıyor ve işliyor olabilmekte 

yatmaktadır. Bunun yanında bir diğer önemli konu ise, bilgiyi en hızlı ve en kolay 

yoldan iletmek, bilim ve teknoloji dünyasının bütün bileşenleriyle paylaşabilmektir. 

Bütün bunların tek ve en önemli yolu yeni iletişim teknolojilerinden geçmektedir 

(Alkan vd., 2003). Yeni iletişim teknolojileri içerisinde yer alan; internet, kurumsal 

web sayfaları ve sosyal medya ortamları, üniversiteler için, hedef kitleye ulaşma 

noktasında oldukça önemli araçlar içerisinde bulunmaktadır. Geleneksel araçlardan 

oldukça farklı bir alanda ilerleyen yeni iletişim teknolojilerinin neler olduğu, bu 

ortamların nasıl bir yapıya sahip olduğu ve üniversiteler açısından nasıl kullanıldığı 

ile ilgili bilgiler ikinci bölümde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

1.6.2.3.5. Film 

Halkla ilişkiler alanında öteki araçlar kadar olmamakla birlikte kullanılan kitle 

iletişim araçlarından bir tanesi de filmlerdir. Halkla ilişkiler çalışmalarının içerisinde 

filmler, yaygın kullanım olanağına sahip olmamasına karşın, etkili bir araç 

durumundadır (Kazancı, 2009: 366). Halkla ilişkiler görevlileri, kurumları ve ürün ya 

da hizmetleri ile ilgili mesajları, tanıtım filmleri veya reklamlar biçiminde, film 

aralarında gösterebilirler (Gürüz, 1993: 75). Bir kamu kuruluşu veya şirket halkla 

ilişkiler programının bir parçası olarak zaman zaman filmlerden yararlanmaktadır. 

Üniversiteler ise, halkla ilişkiler ve tanıtım sürecinde sıklıkla kendi tanıtım filmlerini 

hazırlamakta; kampüs görüntüleri ve öğrenci görüşlerini içeren bu filmlerle de 

tanıtım CD’leri oluşturmaktadır (Karaca, 2009: 71). Hazırlanan bu tanıtım 

materyalleri, hem üniversitelerin potansiyel öğrencileri etkilemede hem de kurum 

dışında düzenlenmiş bir etkinlikte üniversitenin mevcut görsel durumunun ve idari 

yapısının nasıl olduğuna ilişkin bir takım bilgiler sunmaktadır. 

1.6.2.3.6. Fotoğraf  

Halkla ilişkilerin yardımcı araçlarından biri olan fotoğraf, herhangi bir ışık 

kaynağından yararlanarak, cisimlerin görüntüsünün ilgili materyallerin üzerine 

kaydedilmesiyle elde edilmektedir (Hazar, 2009: 119). Siyah-beyaz ve renkli 

fotoğraf, geleneksel olarak halkla ilişkilerin ana unsurları arasında bulunmakta ve 
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fotoğraflar, basın bültenleri veya basın dosyalarına konulabileceği gibi, sergiler, 

basınla ilişkiler, kurumsal reklamcılık, kuruluş içi ve kuruluş dışı yayınlarda da sık 

sık kullanılmaktadır (Okay ve Okay, 2009: 126). Bu gibi nedenlerden ötürü 

üniversiteler, fotoğrafa ve bu fotoğrafların arşivini oluşturmaya oldukça önem 

vermektedir. Üniversitelerin halkla ilişkiler birimlerinde, kimi zaman sadece 

fotoğrafçılık işleriyle ilgilenen kişilerin çalıştığı görülmektedir. Özel gün ve 

gecelerde üniversitenin çektiği fotoğraflar, hem arşivlenmekte hem de haber 

ajanslarına ya da birimlerine servis edilmektedir. Üniversiteler için bu kadar büyük 

bir öneme sahip olan fotoğraf, oldukça sık kullanılan araçlar arasında yer almaktadır. 

1.6.2.3.7. Faks 

Faks, iki telefon hattı arasındaki yazılı ve resimli belge aktarımını sağlayabilen 

bir iletişim aracıdır. Gönderme noktasına gönderilecek belge, yazı kısmı alta gelecek 

şekilde yerleştirilir, daha sonra belgenin gideceği faks numarası, telefon numarası 

çevrilir gibi kodlanır ve numara tam olarak yazılıp kontrol edildikten sonra start 

tuşuna basılarak belgenin karşı taraftan gönderildiği şekilde alıcı fakstan alınması 

sağlanmaktadır (Kırmızı, 2004: 188). Faks cihazları, üniversiteler açısından önemli 

bir araç olarak görülmektedir. Diğer kurum ya da kuruluşlarla iletişim halinde 

bulunan üniversiteler, dışarıdan bilgi alışverişini yeri geldiğinde faks yoluyla 

gerçekleştirmektedir. Üniversitelere gönderilecek yazılı ya da görsel materyallerin 

hızlı bir şekilde alımını ve üniversite dışına gönderilecek verilerin de aktarımını 

kolaylaştıran faks cihazları, üniversite bünyesinde yaygın bir kullanım alanına 

sahiptir. 

1.6.2.3.8. Sergi ve Fuarlar 

Sergi ve fuarlar, halkla ilişkilerin kullandığı önemli iletişim ortamlarındandır. 

Kurum ya da kuruluşun halkla buluşarak olumlu imaj geliştirmesi için iyi bir fırsat 

sunan sergiler; çeşitli pano, maket vb. görsel malzemenin bir amaç doğrultusunda 

hedef kitlelerde etki yaratmak üzere bir araya getirildiği ortamlardır (Bıçakçı, 2006: 

133). Bunun dışında, firmanın yaptığı çalışmaları tanıtıcı biçimde görüntüleyen 

sergiler, firmaların halkla ilişkiler politikasına önemli katkılarda bulunur. Öte 
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yandan, ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen fuarlara, kuruluşlar kendi 

hizmetlerini tanıtmak amacıyla katılmaktadır. Fuarlar, oldukça yaygın bir halkla 

ilişkiler aracıdır ve fuarı gezecek binlerce insana kuruluşu tanıtma fırsatı sunmaktadır 

(Sabuncuoğlu, 2001: 150). Bu noktada üniversiteler, bazı eğitim fuarlarında; standlar 

açmakta, broşür, tanıtım CD’leri ve kitapçıklar kullanarak standlarına ilgi 

uyandırmaya çalışmaktadırlar. Kurumun standında düzenlenecek ufak bir yarışma, 

bir gösteri, ünlü kişilerin standı ziyareti gibi etkinliklerin yanı sıra değişik stand 

tasarımları ve ziyaretçilerin ilgisini çekecek küçük hediyeler de standa olan ilgiyi 

artıracak uygulamalar olarak ortaya çıkmaktadır (Karaca, 2009: 80-81). 

1.6.2.3.9. Festivaller ve Yarışmalar 

Günümüzde kuruluşlar; kent, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli 

festivallere ve yarışmalara katılmaktadır. Bunlar; müzik, tiyatro, folklor, sinema, ses, 

güzellik alanlarında olabilmektedir (Sabuncuoğlu, 2001: 151). Festival, kitlelerin 

ilgisini belirli bir yöreye çekmek için gerçekleştirilen iletişim ortamlarıdır ve kurum 

ya da kuruluşlar bu ortamların hazırlanması için sağladıkları katkılarla kuruluşlarını 

tanıtma olanağı bulmaktadır (Bıçakçı, 2006: 134). Festivalleri, üniversiteler kendi 

bünyelerinde de düzenlemektedir. Özellikle bahar aylarında üniversite öğrencilerine 

yönelik olarak çeşitli müzik, dans, resim, tiyatro, konser ve yarışmaları da kapsayan 

bu şenlikler, bazı durumlarda üniversite dışından gelecek kişilere de açık olmakta ve 

üniversitenin tanıtımına katkı sağlamaktadır. Genelde her yıl aynı tarihlerde yapılan 

üniversite şenliklerinin organizasyon sürecinde, halkla ilişkiler birimleri kadar, 

öğrenci konseyi ve öğrenci toplulukları da bu organizasyonlarda yer almaktadır. Bu 

şenlikler, aynı zamanda şehir halkının da ilgisini çekmekte ve üniversite tanıtımında 

etkili olabilmektedir (Karaca, 2009: 78-79). İnteraktif bir halkla ilişkiler uygulaması 

olan yarışmalarla da, hedef kitlenin ilgisi kuruluşun üzerine çekilebilir. Kuruluşların 

düzenledikleri yarışmalar katılanların bizatihi içinde yer aldığı, belli bir emek ve 

zaman harcadıkları uygulamalar olduklarından diğer birçok halkla ilişkiler araçlarına 

oranla imaj yerleştirmede daha başarılı olmaktadır. Geniş bir hedef kitle üzerinde 

yapılması düşünülen yarışmalar, kamunun ilgisini kuruluşun üzerine çeker ve değişik 

kitleler için, değişik yarışmalar düzenlenebilir (Hazar, 2009: 157). Bunun gibi motive 
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edici faaliyetler, sosyal sorumluluk ekseni çevresinde kurumun imajına da olumlu 

katkılar sağlayacaktır. Bunun neticesinde, son yıllarda giderek daha fazla üniversite 

öğrencilerini ulusal ve uluslararası yarışmalara katılma konusunda desteklemekte ve 

gerekli imkânları sağlamaya çalışmaktadır (Karaca, 2009: 79). 

1.6.2.3.10. Törenler 

Günümüzde törenler de bir halkla ilişkiler yöntemi olmuştur. Üst düzey devlet 

yöneticilerinin katılması, ülkenin çeşitli alanlarda isim yapmış kişilerinin törenlere 

gelmesi, olayı medyaya aktarmak için yeterlidir. Hele törenin yapılması önemli bir 

olaya dayalı ise törenin yankısı daha da güçlü olabilmektedir (Kazancı, 2009: 371). 

Törenler, üniversitelerde oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Üniversite ile ilgili 

etkinlikler konusunda bir takım törenler yapılabildiği gibi, mezuniyet, sinema, 

cenaze, açılış günleri, tarihi yıl dönümler, uğurlama törenleri gibi daha birçok 

konuda törenler düzenlenmektedir. Bu törenlere; öğrenciler, öğrenci velileri, 

üniversite çalışanları, politikacılar, vatandaş ve basın mensuplarının yanında birçok 

kesimden insan katılabilmektedir. 

1.6.2.3.11. Geziler 

Kuruluşun düzenleyeceği geziler; kuruluş çalışanları, ortakları gibi kuruluşun 

kendi bünyesindeki kişiler için olabilirken; kuruluşla dolaylı olarak ilgili kesimler 

için de gerçekleştirilebilmektedir. Düzenlendiği kesimlere göre gezilerin amaçları 

farklılık göstermektedir. Yönetici ve ortaklara düzenlenen geziler, diğer kuruluşlarda 

işlerin nasıl yürütüldüğünü anlamayı ve yeniliklerden haberdar olmayı sağlamakla 

birlikte; basın gezilerinde ise, kuruluş basında yer alarak tanıtmayı hedeflemektedir. 

Üniversitelerde, özellikle lise öğrencilerine yönelik üniversite ortamlarını tanıtma 

amaçlı gezilerin düzenlenmesi ve aday öğrencilerin üniversite hakkında yerinde bilgi 

sahibi olması bu yolla, oldukça faydalı olmaktadır. Bunun yanında, gezilerin 

düzenleneceği gün, saat ve yer önceden kararlaştırılması ve ilgililere bildirilmesinde 

de fayda vardır (Karaca, 2009: 81-82). 
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1.6.2.4. Üniversitelerin Yararlandığı Diğer Araçlar 

Kurum veya kuruluşların halkla ilişkiler amaçlı hazırlamış olduğu geziler, 

konferanslar, özel günler, paneller, yemek, eğlence gibi çeşitli faaliyetlerin yanında, 

bu faaliyetlerin zamanlamasının da uygun olması halkla ilişkiler kampanyasını 

olumlu bir şekilde etkilemektedir (Gökçe vd., 2000: 85). Üniversitelerde halkla 

ilişkiler birimleri, tüm bu araç ve etkinliklere ek olarak; düzenlediği konser, kokteyl, 

yemek, eğlence ve kutlamalar ile hem tanıtımına katkı sağlamakta hem de kurum 

içindeki iletişimin güçlenmesine destek olmaktadır. Ayrıca, üniversitelerde tanıtım 

amaçlı olarak; üniversite flamaları, bayrakları, üniversite logosuna sahip kalem, 

defter, rozet, pul, damga, kaşe, antetli kağıt, form, zarf, ambalaj, kutu, poşet, etiket 

ve çıkartma gibi daha birçok araç kullanılmakta ve tanıtım faaliyetlerine hizmet 

etmektedir. Bu araçların kullanılmasıyla birlikte, üniversiteler hem kendilerini diğer 

üniversitelerden ayırmakta hem de toplum nezdinde olumlu bir imaja sahip 

olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
İKİNCİ BÖLÜM 

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLI 

ÜNİVERSİTELERDE KULLANIMI 

Yeni iletişim teknolojileri, her ne kadar köklü bir geçmişe sahip olmasa da 21. 

yüzyıl içerisinde en çok yararlanılan ortamlardan birisi haline gelmiştir. İletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan internet temelli 

uygulamalar; kuruluşların, hedef kitleleriyle ilişki kurma biçimlerinde birtakım 

yenilikleri beraberinde getirmiştir. E-posta, kurumsal web sayfası, sosyal medya gibi 

yeni iletişim ortamları; hedef kitlelerle daha iyi ilişkiler geliştirebilmeyi ve diyalog 

içinde bulunmayı amaçlayan halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan yeni araçlar 

halini almıştır (Boztepe, 2013: 117). İnternet teknolojisinin yanında, cep 

telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte SMS ve mobil uygulamaların da kullanımı 

gün geçtikçe daha da yaygın bir hal almıştır. Güçdemir (2012: 10)’e göre, yeni 

iletişim teknolojileriyle desteklenen bilgi üretimi ve dağılımı, özellikle 80’li yıllardan 

itibaren kişisel bilgisayarların yaygın olarak kullanılmasıyla hız kazanmıştır.  

Bu bölümde ilk olarak, internet ve web sayfalarının özelliklerine değinilmiş, 

ardından sosyal medya ortamlarının neler olduğu ve bu ortamlardan araştırmanın 

konusunu oluşturan Twitter’ın ayrıntılı olarak açıklanması irdelenmiştir.  

2.1. İNTERNET 

Kısa bir geçmişe sahip olmasına karşın internet, iletişim teknolojileriyle 

birlikte, küresel bir iletişim aracı olarak, milyonlarca insanın paylaştığı bir araç 

haline gelmiş ve dünyada birbirine bağlı olan milyonlarca bilgisayardan oluşan bir ağ 

sistemi olarak kendini göstermiştir (Güçdemir, 2012: 24). İnsanların her geçen gün 

artarak devam ettirdiği üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma 

istekleri interneti ortaya çıkarmıştır. İnternetin ortaya çıkmasıyla pek çok alandaki 

bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim imkânı sağlamıştır 

(Tutar ve Yılmaz, 2008: 174). İnternetin etkileşimli bir mecra olması ve herkesin, 

fikirlerini sınırlamaksızın dile getirebilmesini mümkün kılması iletişim uzmanlarının 

işine yararken, diğer mecraların aksine internetin çift yönlü olması ve çoklu iletişime 
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uygunluğu oldukça dikkat çekmektedir (Chipchase ve Theaker, 2006: 382). İnternet 

erişimi olan bir kullanıcı, kendisine yetki verilmesi durumunda internete bağlı diğer 

bir bilgisayardaki verilere ulaşabilmekte ve yine kendi bilgisayarındaki verilerin 

paylaşımını gerçekleştirebilmektedir (Seyidoğlu, 1997: 223). İnternette iletişimin 

interaktifliği, web sayfasının geri beslemelere açık bulunan kanalından gelen 

sorularına açıklıkla yanıt verilmesi, yorum ve taleplerin değerlendirilmesine olanak 

sunması kurumlara hedef kitleleri ile sağlıklı bir iletişim kurma konusunda büyük 

destek sağlamaktadır (Kaplan, 2009: 86). Dünyadaki milyonlarca bilgisayarı 

birbirine bağlayan bir ağ olan internet, günümüzün hızla gelişen kitle iletişim 

araçlarının başında gelir ve her türlü bilginin aktarımında kullanılan önemli bir 

araçtır. Ayrıca internet, içerik olarak bütün kitle iletişim araçlarından faydalanır ve 

yayın olarak da diğer kitle iletişim araçları bu teknolojik ağdan yararlanmaktadır 

(Ellialtı, 2011: 16). Bu kadar yaygın kullanım alanına ve hızlı iletişime imkân sunan 

internet, üniversitelerde son derece yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Üniversite 

içerisinde oluşturulan ağlarla; öğrencilere, akademik-idari personellere ve çalışanlara 

istenildiğinde kablosuz ağlar yoluyla bağlantı sunulmaktadır. 

2.1.1. Geleneksel Kitle İletişim ve Yeni Medyanın Karşılaştırılması 

İnternet, ortaya çıkışıyla birlikte birçok yeniliği, değişikliği de beraberinde 

getirmiştir ve geleneksel medya anlayışının yerine yeni medya anlayışı kavramını 

oluşmasına ortam hazırlamıştır. İşte bu değişim, geleneksel medya araçlarının sık 

kullanımında sekteye uğramasına yol açmış, geleneksel medyanın daha geriden 

gelmesine ve yeni medya düzeninin insanlar arasında daha hızlı bir şekilde 

yaygınlaşmasına olanak sunmuştur. Geleneksel medya ortamları ile yeni medya 

ortamları karşılaştırıldığında, her iki medya arasındaki ayrımları daha net görmek 

mümkündür. 
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Tablo 1. Geleneksel Kitle İletişim Araçları ve Yeni Medya Araçları 

Geleneksel Kitle İletişim Araçları Yeni Medya 

Yerel veya bölgesel hedefler temel alınır, İlgili veya ihtiyaç sahibi kesimlerce kullanılır, 

Tutucular ya da editörlerin süzgecinden geçer, Birden çok kişinin süzgecinden geçer, 

Tek yönlü bir sistemde işler, Makine ya da kişilerce geribildirim sağlanır, 

Kısıtlı sayfalar ve görüşmeler sunulur, Bilgi için büyük tabanlı sistemler gerekir, 

Çok profesyonel bir eğitim aşamasından geçer, Eğitim seviyesi düşük kişilerce de kullanılabilir, 

Başlangıç ve üretim maliyetleri yüksektir, Daha uygun fiyatlı ama yine de yetenek 
gerektirir, 

Geniş kitlelere seslenir,  Kişiye özel, dar bir kesimi kapsar, 

Haber hiyerarşisi içerisinde gerçekleşir,  Linklerle bağlantı kurarak gerçekleşir, 

Feedback yavaş, zahmetli ve sınırlıdır, E-posta ve online chatle anında feedback sağlanır, 

Büyük kitlelerin mülkiyetine dayalıdır,  Çeşitli ve sınırlı gelire sahip kişilerce de oluşur, 

Kurumsal bir sahipliği mevcuttur,  Halkın çabası ile yaygınlaşmaktadır, 

Belirlenmiş bir format ve zamanda gerçekleşir,  Gelişmekte olan akıcı multimedyayla gerçekleşir, 

Geleneksel bir sistemde yürümektedir. Sonunun ne olacağı belirsizdir. 

Kaynak: Wilcox vd., 2005: 265 

İnternet mecrası, halkla ilişkilerde yeni bir uygulama alanı olarak gün geçtikçe 

kendini daha da kanıtlar hale gelmektedir. Birçok alandaki halkla ilişkiler 

uygulamalarını tek bir kanalla dağıtma imkânı sağlayan internet yaygın bir kullanım 

alanı oluşturmaya başlamaktadır. Günümüzde milyonlarca insan internet aracılığıyla 

birbiriyle haberleşmekte, bilgi aktarımı yapmakta, eğlenmekte, arkadaşlık ve iş 

ilişkisi kurmaktadır (Tikveş, 2003: 172). Bu noktada, internetin en önemli özelliği, 

üzerinde bulundurduğu içeriktir. Kişilerin ve kurumların paylaşmak istedikleri her 

türlü bilgi, yazı, grafik, video ve ses formatlarını internet üzerinden 

yayınlayabilmektedir (Tutar ve Yılmaz, 2008: 175). İnternette halkla ilişkiler; 

interaktif halkla ilişkiler yani bir başka adıyla etkileşimli halkla ilişkilerdir. Her 

kesim iletişimin içindedir ve herkesin sesini duyurmaktadır (Kazancı, 2009: 374). 

İnternet halkla ilişkiler açısından değerlendirildiğinde, halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının karşısına hem yeni fırsatlar çıkarmakta, hem de çeşitli sorunlarla 

karşı karşıya kalabilme tehlikesi oluşturmaktadır. Bu fırsatlar kurum içi iletişimin 
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etkinleştirilmesinden, kurumun hedef gruplarıyla doğrudan bir iletişim içerisine 

girme yelpazesine kadar uzanabilmektedir. Karşılaşılan en büyük tehlike ise 

internette çok hızlı ve kolay bir biçimde yayılan krizlerdir (Okay ve Okay, 2002: 

668). Halkla ilişkiler uygulayıcıları; interneti gözlemleyerek, hedef kitlelerinin 

kuruluş hakkındaki görüşlerini öğrenerek, web ortamında var olan söylemleri bilerek, 

oluşturacakları strateji ve mesajları daha iyi planlayıp uygulayabilir ve krizlere acil 

çözümler üretebilirler (Taş ve Kestellioğlu, 2011: 83). Bu nedenle, internet ortamına 

kayıtsız kalmak yerine internetin sunduğu olanakları, günlük işlere yansıtılabildiği 

oranda gelişmeleri izlemek, olayların içinde olmak gibi yararlar sağlanılabilir 

(Kadıbeşegil, 1999: 120). İnternetin, halkla ilişkiler ortamlarında kullanılmasıyla 

birlikte, geleneksel halkla ilişkiler süreci ile elektronik ortamdaki halkla ilişkiler 

süreci arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar aşama aşama 

olarak şu şekildedir (Witmer, 2000’den aktaran Özkanal, 2006: 34):  

- Araştırma aşaması: Geleneksel halkla ilişkiler uygulamalarında araştırma, 

durum analizi ve sorunu tanımlamak için kullanılırken; internet ve araçlarının 

bu alanda kullanılmasıyla arama motorları, web tabanlı bilgi kaynakları, 

çevrimiçi araştırmalar ve anketler bu aşamada kullanılmaya başlanmıştır, 

- Planlama aşaması: Geleneksel halkla ilişkiler uygulamalarında planlama 

kurum ve kuruluşların amaç ve hedeflerini ortaya koyarken; internette ise, 

hedef kitlelerin eğilimini izleme, tahminde bulunma ve farklı internet araçları 

ile (sohbet grupları, e-posta, web tabanlı bülten tahtaları gibi) işbirliğini 

içermektedir, 

- Uygulama aşaması: Geleneksel halkla ilişkiler sürecinin uygulama 

aşamasında, medya aracılığı ile mesajların geliştirilmesi ve yayılmasını temel 

alınırken; elektronik ortamdaki uygulama süreci, elektronik haber aktarımı, 

çoklu medyayı diğer bir deyişle web sayfalarını kullanarak, eşik bekçilerini 

aradan çıkararak mesajların hedef kitlelere dağıtımını içermektedir, 

- Halkla ilişkiler sürecinin son basamağı olan değerlendirme aşamasında ise: 

Geleneksel medyanın aksine; elektronik ortamda anında geri bildirim alma, 

çeşitli anketlerle sonuçları değerlendirme ve web sayfalarını gözlemleyerek 

sorunlara acil çözümler bulmak mümkündür. 



72 
Geleneksel halkla ilişkilerin aksine, daha hızlı bir ortam sağlayan elektronik 

ortamda halkla ilişkiler amaçlı hazırlanan bir sitede bulunulması gereken bir takım 

bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin web sitelerde yer almasıyla kurum kendisini 

hedef kitlesine daha etkin bir şekilde tanıtabilmektedir. Bu bilgiler genel olarak 

(Okay ve Okay, 2002: 681-682): 

- Kurumun gelişim süreci hakkında bilgilerin verilmesi, 

- Faaliyet alanlarının tanıtılması, 

- Yapılan halkla ilişkiler faaliyetlerinin duyurulması, 

- Kurum dergisinin/gazetesinin internet üzerinden yayınlanması, 

- Ürün ve hizmet bilgilerinin verilmesi, 

- Faaliyet raporlarının verilmesi şeklindedir. Bu noktaların önemsendiği ve 

karşılıklı iletişimin sağlanmasına imkân sunan kuruluşların web sayfaları 

kuruluşa oldukça avantaj sağlayabilmektedir.  

Televizyon, gazete, video, dergi gibi birçok kitle iletişim aracını bünyesinde 

barındıran internet, halkla ilişkiler açısından önemli bir potansiyel içermektedir. İyi 

hazırlanmış işlevsel bir web sayfası aracılığıyla tanıma, tanıtma, duyuru, kamuoyu 

araştırmaları gibi birçok halkla ilişkiler kapsamında değerlendirilen çalışmaları 

yürütmek mümkündür. Bir halkla ilişkiler aracı olarak internetin, tercih edilmesini 

sağlayan temel nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Biber, 2003: 104): 

- Çok daha geniş bir kitleye daha kısa sürede ulaşabilme olanağı, 

- Hedef kitlenin firma ya da ürünle ilgili memnuniyet veya 

memnuniyetsizliğini kısa sürede öğrenme olanağı, 

- Herhangi bir ürüne ilişkin kullanım talimatını veya ürünle ilgili yeni 

gelişmeleri hedef kitleye ulaştırma olanağı, 

- Hedef kitleyi göreceli olarak daha düşük masraflarla ve daha kısa süre 

içerisinde eğitme veya bilgilendirme olanağının bulunması internetin tercih 

edilmesini gerekli kılan nedenler arasında yer almaktadır.  

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin temelinde, daha geniş hedef kitlelere daha kısa 

sürede ulaşabilmek, onları tanımak ve kendisini tanıtmak gibi politikaları olduğu 
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gerçeğinden hareket edilirse internetin halkla ilişkiler aracı olarak kullanılmasının 

nedenleri daha iyi belirlenmiş olur (Solmaz, 2007: 69). Yeni iletişim teknolojilerinin 

kullanılmasıyla birlikte, örgütlerde verimlilik; müşterilere, çalışanlara ve diğer 

kurumlara gönderilen e-postalarla, elektronik kayıtlarla ve veri tabanlarıyla 

arttırılabilir (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2004: 161).  

2.1.2. İnternetin Sağladığı Avantaj ve Dezavantajlar 

Birey veya örgütle hedef kitleleri arasında karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin 

kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi işlevini yerine getiren halkla ilişkiler 

uygulamalarında, internetten yararlanma yoluna gidilmesi son derece doğaldır. 

Çünkü internet, geleneksel iletişim araçlarıyla karşılaştırıldığında önemli avantajlara 

sahiptir (Bakan, 2008: 374). İnternetin sağladığı avantajlar şu şekildedir (Aksoy, 

2006: 60; Tarhan, 2007: 79); 

- İnternette hedef bireyle birebir iletişim sağlamak mümkündür. Bu sayede 

kişisel geri dönüşüm anında mümkün olmakta, etki veya tepki birebir 

gerçekleşmektedir, 

- Kuruluşlar internet sitelerini kaç kişinin ziyaret ettiğini günlük, aylık hatta 

saatler itibariyle öğrenebilmektedir, 

- Hedef kitlelerin istekleri dikkate alınarak internet sayfalarında; yaş, cinsiyet, 

meslek veya değişik zaman dilimlerine göre farklı bilgilerin verilmesi 

mümkün olabilmektedir, 

- Elektronik ortamda bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmak mümkündür. 

Farklı zaman ve mekânlarda bulunan hedef kitleye aynı anda ulaşmak, 

internet sayfalarıyla oldukça hızlı ve ekonomik bir şekilde mümkün 

olabilmektedir, 

- Birkaç dilde hazırlanmış, içerik ve fonksiyonel açıdan hedef kitlenin 

tamamını kuşatıcı bir internet sitesiyle, kurum imajını oluşturmak çok 

kolaydır, 

- İnternetin, bilgiye kısa sürede ulaşma, bireyin etkin kılınması gibi bir takım 

nitelikler taşıması nedeniyle halkla ilişkiler uygulamalarında hem yapılan ya 
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da yapılacak çalışmaların duyurulması hem de yapılan çalışmalara halkın 

tepkilerinin öğrenilmesi adına büyük avantajlar sağladığı belirtilebilir.  

İnternetin yukarıda belirtilen avantajlarının yanı sıra, dezavantajlı yönlerinin 

olduğu da göz ardı edilmemelidir. Bu dezavantajlı yönler ise şu şekilde sıralanabilir 

(Wilcox ve Nolte, 1997: 275-276; Odabaşı ve Oyman, 2005: 330; Özgen, 2011: 85; 

Peltekoğlu, 2007: 318; Wilcox ve Cameron, 2005: 336-337; Okay ve Okay, 2012: 

554): 

- İnternette sürekli kullanıcı sayısının artmasına rağmen, net erişimi 

bulunmayan milyonlarca insan bulunmaktadır. Diğer bir deyişle geleneksel 

medyanın hala internetten daha fazla erişim genişliğinin bulunduğunu 

söylemek mümkündür, 

- Ziyaretçi çekmek için uğraşan binlerce web sayfasıyla rekabet etmek 

gerekmektedir, 

- Kullanıcıların siteyi ziyaret edeceklerinin garantisi bulunmamaktadır. Bu 

noktada, kontrol kullanıcıya aittir,  

- İnternet, çeşitli güvenlik sorunlarını bünyesinde barındırmakta ve bilgisayar 

sistemine zarar verebilecek virüslerin dolaşımına imkân tanımaktadır,  

- İnternette bıktırma, dolandırma, tüketime teşvik etme, diğer posta 

zincirlerinin etkisini azaltma, bir kişi veya örgütün itibarını zedelemek gibi 

amaçlarla kullanılan iletiler; kullanıcıların zaman, kuruluşların ise itibar 

kaybına neden olabilmektedir,  

- İnternet ile ilgili bir diğer sorun, bazen kullanıcıların ulaşmak istedikleri 

içeriklere arama motorları tarafından kısıtlamaların konulması ve istenen 

içeriklerin belirli bir ücret karşılığında sunulması önemli bir dezavantaj 

oluşturmaktadır, 

- İnternette, tartışmalı güvenlik sorunlarının bulunabilmesi, telif haklarının 

ihlal edilmesi, iftira, mahremiyet alanına girilmesi ve pornografik mesajların 

iletilmesine yönelik engellerin bazen yetersiz kalması büyük bir eksiklik 

oluşturmaktadır, 
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- Zaman zaman online işlemler için şahsi bilgilerin istenmesi, insanlarda, 

güvenirlilik ve şüphe ile ilgili endişelere sebebiyet vermektedir, 

- İnternet, kötü niyetli ve rahatsız edici insanların bulunmasına, spam ya da 

sahte hesaplar yoluyla rahatsız edici e-posta mesajlarının gönderilmesine 

olanak sunmaktadır,  

- İnternette karşılaşılan en büyük tehlike, internette çok hızlı ve kolay bir 

biçimde yayılan dedikodular, yanlış ve taraflı bilgilerin oluşturduğu krizlere 

sebebiyet verebilmektedir. Ortaya çıkan bu dezavantajlar, internetin istenilen 

etkiyi oluşturmada ve internetin gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet 

verdiğini söylemek olasıdır.  

İnternet, hemen her konuda hem geçmişe ait arşiv bilgileri, hem de içinde 

yaşanılan dakikaların anlık ve güncel bilgilerini barındırmakta ve tüm bilgilerin, 

kullanıcılar tarafından kolayca alınabilmesine olanak tanımaktadır. Özellikle 

internetteki bilgilerin kolay güncellenebilir olması, bilginin nitelik ve nicelik 

açısından artışını daha da hızlandıran bir faktör olmaktadır. Bu bağlamda internetin 

sürekliliği olan bir yaşam boyu öğrenim merkezi olduğunu söylemek mümkündür 

(Sayımer, 2008: 36). Diğer iletişim medyasından farklı olarak, gerektiğinde dünyanın 

çeşitli çevrelerinden insanların iletişime katılabildikleri, enformasyon 

paylaşabildikleri, eylem ve iş konularını koordine edebildikleri ve daha sonra 

geribildirim alabildikleri yeni bir ortam olan internetin, iş yaşamı ve halkla ilişkiler 

üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle örgütler ve kamuları arasında 

etkileşimi sağlaması ve zaman kısıtlamasını kaldırması interneti geleneksel iletişim 

ortamlarından faklı kılmaktadır (Karlıdağ, 2009: 109). 

2.2. WEB SAYFALARI 

Halkla ilişkiler amaçlı kurumsal web sayfalarının oluşturulmasında, kurumların 

web sayfalarını ziyaret eden kişilerin, web sayfalarında yeterli bir süre kalması, 

sayfada keyifli vakit geçirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlara yönelik bir web 

sayfası tasarlandığında, paydaşlarla etkili bir iletişimin kurumsal web sayfası 

üzerinden de yürütülebileceğini söylemek mümkündür (Alikılıç, 2011: 63). Kamu ve 

kuruluşlar arasında benzersiz bir şekilde iletişim kurarak herhangi bir engele 
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takılmadan iletişimin devamını sağlayan kurumsal web sayfaları,  hem küçük hem  

büyük kuruluşlarda modern halkla ilişkiler görevini en iyi şekilde yerine 

getirmektedir (Taylor vd., 2001: 281). İnternetin günümüzde çok önemli hale 

gelmesini sağlayan en önemli unsurun, web sayfalarının kullanımı için hazırladığı 

ortam olduğu söylenebilir (Özer, 2009: 376). Bilgisayar ağıyla iletişim sağlayan 

internet kullanımının giderek yaygınlaşması, halkla ilişkiler çalışmalarına büyük 

ölçüde kolaylık getirmiş ve kuruluşlar kendilerine özgü site kurma olanağına 

kavuşmuşlardır (Bülbül, 2003: 206). Bu noktada, kurumsal web sayfaları, bir 

kurumun hedef kitlesi için sürekli kullanılabilir bilgi kaynağı olması rolüyle 

kurumlar için önemli bir izlenim yönetim aracı haline gelmiştir. Bugün kuruluşlar, 

tüketicilerin gözünde olumlu bir imaj oluşturmak için zaman ve maliyet bakımından 

büyük çabalar harcamaktadır (Güçdemir, 2012: 86). Hedef kitlelerle diyaloga dayalı 

ilişkilerin sağlanması için, etkileşim özelliğini destekleyen çeşitli unsurlar göz 

önünde bulundurularak tasarlanan kurumsal web sayfaları, kurum-hedef kitle 

ilişkilerinin yönetilmesinde etkili bir araç halini alabilmekte ve hedef kitlelerin 

kurumla iletişime geçebilmek için başvurdukları bir araç haline gelebilmektedir 

(Boztepe, 2013: 118). Yine web sayfalarının diğer bir özelliği, dünya çapında yer 

alan kuruluşlarla bağlantı kurmaya ve bu bağlantıları sürdürmeye olanak sunan en 

etkili araçlar olmasıdır. Web sayfalarının önemi arttıkça, halkla ilişkilerde 

kullanılacak etkili web sayfaları için çeşitli önerilerin sunulduğu görülmektedir 

(Tanyıldızı ve Karatepe, 2011: 521). Bu nedenle, web sayfaları, bilginin 

paylaşılmasında her geçen gün daha büyük rol oynar hale gelmenin yanında, 

özellikle kurumlar tarafından kitlelere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde, diğer 

yayın organlarına göre gerek maliyet gerek kullanım kolaylığı nedeniyle daha fazla 

tercih edilir konuma gelmiştir (Bayram ve Temizel, 2007: 305). Web sayfalarının 

başlıca kullanım nedenleri olarak şunları saymak mümkündür (Okay ve Okay, 2002: 

669-670; Taş ve Kestellioğlu, 2011: 82): 

- Medya kuruluşlarına bilgi sağlamak, 

- Farklı hedef gruplar hakkında bilgi toplamak, 

- Kurum imajını geliştirmek, 

- Kurum kimliğini güçlendirmek, 
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- Çalışanlarla iletişimi sağlamak, 

- Bir kuruluş için statü sembolü oluşturmak, 

- Uluslararası pazarlara ulaşmak, 

- İnternette gezen bir kişiye ulaşmak, 

- Hedef kitlenin, kurum ya da ürüne ilişkin görüşlerini kısa sürede öğrenmek, 

- Ürüne ilişkin bilgi ve yeni gelişmeleri hedef kitleye anında ulaştırmak, 

- Hedef kitleyi göreceli olarak daha düşük masraf ve kısa süre içinde eğitme ve 

bilgilendirmek için, web sayfalarından yararlanılmaktadır.  

Kurumlar, web sayfalarında bazı temel özelliklere dikkat ederek olumlu bir 

algılama yaratmaya çalışmaktadır. Bu nedenle kurumsal web sayfalarında halkla 

ilişkiler açısından dikkat edilmesi gereken temel özellikler şu şekildedir (Sayımer, 

2008: 90-91):  

- Web sayfalarında, halkla ilişkiler açısından göz önünde bulundurulması 

gereken önemli konulardan birisi, kurumsal web sitesinin ilk bakışta yarattığı 

izlenimdir. Bu bağlamda, web sitesinin ana sayfasını olabildiğince etkili hale 

getirmek gerekmektedir,  

- Ziyaretçilerde oluşturulacak ilk izlenim açısından sitenin açılma süresi de çok 

önemlidir. Bu nedenle ana sayfasında minimum metin ve grafik içeren 

sitelerin açılma süresi çok daha hızlı olmaktadır, 

- Bir ziyaretçinin farklı bölümlerini keşfetmek için fazla zaman ve gayret sarf 

etmesi, siteyi tekrar ziyaret etmemesine neden olabilir. Dolayısıyla 

ziyaretçilerin sitede rahatça hareket etmelerini, arama yapmalarını, arama 

yaparken kaybolmamalarını sağlayacak bir düzen geliştirmek gerekmektedir. 

Günümüzde çalışma saatlerinin dışında 24 saat etkili iletişimi sağlayan web 

sayfaları, yer ve zaman kısıtlaması sınırlamasına takılmadan hedef gruplarla sınırsız 

iletişim kurma olanağına sahip olmuştur. Bu ortamı sağlarken iyi bir web sitesinin ne 

tür niteliklere sahip olması gerektiğine ilişkin görüşler, Şencan (2013: 101)’a göre; 

web sayfalarının oluşturulmasında dikkat edilecek unsurlara bakıldığında; bir web 

sitesinin grafik ara yüzü, kullanılan renkler, menü ve erişim yapısı, programlama 

altyapısı, kullanıcı odaklı oluşturulmalıdır. Kullanıcıya ürün ve hizmeti en kısa yolla 
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ulaşma zorunluluğu, sitenin hızını düşürecek abartılı animasyonlar, bekleme 

süreçleri, video ve ses objeleri, kullanımı zor mönülerden uzak durulmasını 

gerekmektedir. Ayrıca kullanıcıların sitedeki bilgiye hızlı biçimde ulaştırılabilmesi 

için web sitesinde yer alan her sayfa, arama motorları tarafından indekslenebilir 

yapıda tasarlanmalıdır. Gereksiz ve kullanılmayacak öğelere sitede yer verilmemeli 

ve web sitesi oluşturulurken halkla ilişkilerin; görüş, tutum ve davranışları etkilemek 

amacıyla iletişime gereksinim duyduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Onat 

(2014: 138)’a göre ise; web sayfaları kuruluşların dışa açılan pencereleri olduğundan 

dolayı kurumların değerlerini, inançlarını, amaçlarını kısaca tüm kültürel öğelerini 

dünya ile paylaştıkları bir web ortamında sadece görsellik ve işlevsellik yeterli 

olmamakta, içeriğinde de büyük bir titizlikle ele alınması gerektiğine dikkat 

çekmektedir. Ayrıca kuruluşlar web sayfalarını değerlendirmek amacıyla zaman 

zaman bu alanları ziyaret etmeli ve eleştirel bir gözle buralarda yer alan bilgilerin 

kuruluşun vermek istediği bilgileri ve mesajları iletip iletmediği, verilen bilgilerin 

güncel olup olmadığı, yazılan bir e-postanın zamanında cevaplandırılıp 

cevaplandırılmadığı gibi konuları kontrol etmelidir (Okay ve Okay, 2012: 559). Bu 

unsurlara dikkat edilerek, web sayfalarını hedef kitleye ulaştırma noktasında daha da 

aktif rol üstlenilebilir. Bundan dolayı, web sayfalarının önemi günümüzde birçok 

kuruluş tarafından anlaşılmış ve bu noktada kurumsal web sayfaları etkili bir şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır.  

Kurumsal web sayfalarını aktif bir şekilde kullanma gereği duyan kesimlerden 

bir tanesi de üniversitelerdir. Genel olarak üniversiteler, toplumların değişiminde 

öncü rol üstlenmekte, bilimsel ve teknolojik değişimin odağında yer almaktadır. 

Üniversitelerin başarılarını basılı yayınların yanı sıra web teknolojilerindeki yayınlar 

da doğrudan etkilemektedir. Günümüzde üniversitelerin web performansına göre 

dünya genelinde sıralamalar yapılmakta, bu açıdan bakıldığında web sayfalarının 

üniversiteler için önemi giderek artmaktadır (Akçakaya, 2009: 525). Böylece 

üniversiteler; web sayfaları sayesinde, aktiviteleri, gelişmeleri, servisleri kısa sürede 

eski ve yeni öğrencilerine, çalışanlarına, mezunlarına ve toplumun değişik kitlelerine 

ulaştırabilmektedir. Bunun yanında üniversiteler web sitesinin işlevlerini yerine 

getirirken kullanıcı merkezli tasarımı göz önünde bulundurmasında fayda vardır 
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(Ateş ve Karacan, 2009: 34). Irgat ve Kurubacak (2002: 10-11)’a göre; bir üniversite 

web sayfasında olması gereken temel özellikler, genel olarak şu şekilde belirtilmiştir: 

- Bir üniversite web sayfasında yer alacak bilgilerin, o sayfayı ziyaret etmesi 

beklenen hedef kitlenin gereksinimlerine ve beklentilerine uygun olması 

gerekmektedir,  

- Web sayfalarında kullanılan iletişim dilinin herkes tarafından kolaylıkla 

anlaşılır nitelikte olması da fayda sağlar,  

- Üniversite web sayfasında bulunan bilgiye kolay erişim sağlamak için, 

sayfalarda hangi bilginin nerede olduğunu gösteren site haritalarına yer 

verilmesi ve site içi arama motorlarının kullanılması gerekmektedir, 

- Bir üniversite web sayfasındaki bilginin her şeyden önce doğru ve güvenilir 

olması gerekmektedir. Bunun yanında üniversite web sayfalarında kullanılan 

bilgi ve belgelerin telif hakları kanuna göre korunması ve kopya bilgilerin 

kaynak göstermeden kullanılmamasına dikkat edilmelidir, 

- Üniversite web sayfalarının tek bir kişi tarafından değil, uzman kişilerle 

işbirliği yapılarak tasarlanması o sayfanın güvenilirliğini artırabilmektedir, 

- Bir üniversite web sayfasındaki bilgilerin hedef kitleye etkili olarak 

ulaşabilmesi için sürekli yenilenmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Eski 

bilgilerin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa sayfadan çıkarılması ya da 

silinmesi, ilave edilmesi gereken yeni bilgilerin eklenmesi kullanıcılara doğru 

ve güncel bilgi sunma açısından önemlidir, 

- Üniversite web sayfaları içerisinde kolaylıkla dolaşmaya izin verecek 

tasarımların yapılması, insanların üniversite web sayfalarında dolaşırken 

kaybolmaması, tekrar başladığı noktaya dönebilmesi kısacası kolay sörf 

yapabilecek tasarımların yapılması kullanıcılara büyük kolaylıklar 

sağlayabilmektedir,  

- Aynı zamanda bir üniversite web sayfasında hatalı linklerin olmaması, 

bağlantısı olmayan sayfalar veya bağlantısı olduğu halde içi boş olan 

sayfaların bulunmaması gerekmektedir.  
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Üniversiteleri doğrudan hedef kitle ile buluşturan kurumsal web sayfaları, 

üniversitelerin tanıma ve tanıtma faaliyetlerinde etkin rol almasını sağlamaktadır. 

Üniversitelerin kurumsal web sayfaları, kuruluş amaçları doğrultusunda paylaşılmak 

istenilen bilgileri hedef kitleye sunmak için önemli bir kaynaktır. Bundan dolayı, 

internet mecrasının karşılıklı etkileşime imkân tanıması geleneksel medyanın aksine 

daha hızlı yürütülmesini sağlamaktadır. Bu etkileşim sonucunda, üniversitede daha 

uygun ve sürekli güncellenebilir bir yapıda bulunan web sayfalarında paylaşmak 

istediği bilgileri yayınlayarak, paydaşlarının ihtiyaç duyduğu bilgilere daha kolay 

ulaşmasını sağlayabilmektedir. 

2.3. SOSYAL MEDYA 

Sosyal medya kavramı, ilk kez San Fransisco’da araştırma ve teknoloji şirketi 

Guidewire Group’un kurucularından Chris Shipley tarafından kullanılmıştır. Bu 

kavram, online olarak çevrimiçi araçları ve kamusal hizmetleri mümkün kılan, 

katılım ve işbirliğini destekleyen tüm araçları kapsamaktadır (Newson vd., 2008: 49-

50). Oldukça etkili bir yapıya dönüşen sosyal medya terimi yerine, gerek günlük 

hayatta gerekse akademik literatürlerde kimi zaman sosyal ağ, sosyal web, sosyal 

paylaşım siteleri gibi terimler de kullanılmaktadır (Sayımer, 2008: 123). Sosyal 

medya; tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına 

ulaşılmasını sağlayan medya sistemi olarak tanımlanmaktadır (http://tr.wikipedia.org 

/wiki/Sosyal_medya, 2015). Diğer bir tanıma göre, sosyal medya; mobil ve web 

tabanlı teknolojilerle interaktif platformlar oluşturarak, istenilen birey ve 

topluluklarla paylaşım, tartışma ve işbirliği yapmak için kullanıcılar tarafından 

oluşturulan içerikler olarak tanımlanmıştır (Kietzmann vd., 2011: 241). Son olarak 

Çetinöz (2013:152) sosyal medyanın, oldukça geniş bir kavram olmasından dolayı 

tek bir tanımının mümkün olmadığını ifade etmekte ve sosyal medyayı şu şekillerde 

tanımlamaktadır: 

- İletişim yöntemi olarak: Mobil/web tabanlı ve birbirleriyle etkileşimli 

platformlar kullanılarak sürdürülen sürekli bir iletişim yöntemidir. 

- Yaşam alanı olarak: İnsanların birbirleriyle etkileşimli iletişimlerini 

sürdürdükleri çevrimiçi platform ve araçların yarattığı evrendir. 
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- Araç olarak: Günümüzdeki en etkili pazarlama kanallarından birisidir. Tek 

başına her platform bir pazarlama aracı durumundadır ve aynı zamanda 

sakinleri çok tasvip etmese de oldukça yaygın bir reklam kanalıdır. 

- Yayın platformu olarak: Radyoyu çoktan geride bırakmış, televizyonu da 

geride bırakmak üzere olan çok çeşitli yayın platformudur. İnternetin 

kendisinden bile daha değerli olmaya başlamıştır. 

- Sektör olarak: İçinde çok çeşitli iş kolları ve iş barındıran (sosyal medya 

uzmanı, sosyal medya ajansları, blog yazarları, teknoloji şirketleri, 

stratejistler vb.) başlı başına bir sektördür. 

Sosyal medyayı oluşturan sosyal ağ siteleri ise, Boyd ve Ellison (2008: 211)’a 

göre; kullanıcıların sınırlı bir sistem içerisinde açık ya da yarı-açık bir profil 

oluşturmalarına, bağlantılı olunan diğer kullanıcıların listesini görüntülemeye ve 

sistem içerisindeki diğer kişilerin sistemdeki listelenmiş bağlantılarını görmeye ve bu 

bağlantılar arasında çapraz geçişler yapmaya imkan tanıyan web tabanlı servisler 

olarak tanımlanmıştır. Online sosyal ağlar ya da sosyal ağ siteleri, 21. yüzyılın en 

dikkat çeken teknolojik olaylarından birisidir. Bu dönemde birkaç sosyal ağ siteleri 

günümüzde en çok ziyaret edilen global web sayfaları arasında bulunmaktadır 

(Hogben, 2007: 3). Bireylerin öncelikli olarak Facebook olmak üzere çeşitli sosyal 

medya uygulamalarıyla; neşelendikleri, üzüldükleri, sistemleri değiştirebilecek 

eylemlere geçtikleri görülmektedir (Hazar, 2011: 153). Ayrıca insanlar sosyal 

medyada günlük düşüncelerini yazmakta, bu düşünceler üzerine tartışabilmekte ve 

yeni fikirler ortaya koyabilmektedir. Bireyler bu ortamlarda; kişisel bilgilerinin 

yanında çeşitli fotoğraflar, videolar paylaşabilmekte, iş arayabilmekte ve sıkılmadan 

gerçek dünyayı sanal ortamda yaşayabilmektedir. Bu durum gün geçtikçe tüm 

dikkatlerin bu alana yönelmesine sebep olmakta ve yenilenen sanal dünyaya yeni bir 

kavramsal çerçeve çizmektedir (Vural ve Bat, 2010: 3349). Farklı kültür ve farklı 

coğrafyalardan kişilerin herhangi bir ücret ödemeden kullanılabildikleri sosyal ağ 

siteleri, insanlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi de farklı boyutlara getirmiştir 

(Ucun, 2012: 18). Bu sanal mecralar, günlük yaşamda kolay iletişim kuramayan 

bireylere; iletişim ve birçok kişiyle tanışma olanağı sunmaya başlamış ve bu sanal 

ortamda bireyler kendilerini daha kolay ifade edebilme olanağına kavuşmuştur. 
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Ayrıca günlük yaşamda kendilerini ifade etmekte güçlük çekenler, utangaç ya da 

kendine yeterince güveni olmayan kişiler sanal ortamda kendileri ya da görünmek 

istedikleri kişi gibi olabilmektedir (Kaymak, 2012: 2). Kişiden kişiye göre değişim 

gösteren sosyal medya araçlarında, herkesin beklentileri değişik olmakta ve farklı 

farklı kullanımlar farklı farklı doyumlara neden olabilmektedir. Sosyal medya, 

bazıları için sosyalleşmeden kaçtığı, kendi kendine yalnız kaldığı, daha çok izleyici 

olduğu bir ortam iken; bazıları için ise sosyalleşmek, topluluklar içinde takdir 

edilmek, takip edilmek isteğinin tezahürü şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Hazar, 

2011: 153). 

Sosyal medya; kullanıcıların günlük yaşantılarında bilgi paylaşımı, iletişim, 

eğlence, vakit geçirme, öğrenme ve gündemi takip etme gibi ihtiyaçları karşılamak 

için kullandığı bir iletişim aracı olmasının yanında, birçok yönden yenilikleri de 

beraberinde getirmiştir (Kırıcı, 2014: 18). Şöyle ki, sosyal medya; zaman ve mekâna 

dair kısıtları ortadan kaldırmış ve gönderilen içeriği saniyeler içinde internet 

ortamına taşıyarak bireylerin paylaşılan tüm içeriğe anında ulaşmalarını sağlamıştır. 

Bu noktada, dünyanın bir yerinden paylaşılan içerik ya da gönderilen bir mesaj, 

herhangi bir diğer yerinden kolayca görülebilme olanağına kavuşmuş ve sosyal 

medya uygulamaları sayesinde, günümüzde mekânsal uzaklığın önemi azalmış, 

zaman daha verimli kullanılabilir bir hale gelmiştir (İçilensu, 2013: 18). Her 

kültürden ve her kesimden kişilerin sosyal taleplerine cevap veren sosyal medya, 

enformasyon paylaşımının artmasına neden olmakta ve sosyalleşmeye de yeni bir 

boyut kazandırmaktadır (Okay ve Okay, 2012: 561). Teknolojinin soğukluğunu 

webte insanları bir araya toplamasıyla ortadan kaldıran sosyal ağ siteleri, geleneksel 

ortamda insanlar arasında gerçekleşen yüz-yüze iletişimin yarattığı etkinin benzerini 

sanal ortamda meydana getirmektedir. Bunun sonucunda insanlar; sosyal ağ 

sitelerinde kendi varlıklarını, oluşturdukları profillerle ortaya koymakta, mesaj 

tahtası, e-posta vb. sosyal ağ sitesi iletişim kanallarını kullanarak ilişkiler meydana 

getirmekte ve karşılıklı konuşmalarla değer oluşturmaktadır (Akar, 2010a: 108-119). 

Sosyal medya kavramı, günümüzde gelişen yeni iletişim teknolojilerine paralel 

olarak oldukça gelişme göstermekte ve internet kullanma sıklığının artmasıyla daha 

da yaygın hale gelmektedir. Günümüzün en önemli araçlarından biri haline gelen 
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sosyal medya, yerel ve global çapta oldukça popüler bir yapıya bürünmektedir. 

Sosyal ağların genel özelliklerinin neler olduğuna bakıldığında (Mavnacıoğlu, 2009: 

64; Özkan ve McKenzie, 2008: 2773: 4; http://www.burak.com/2009/06/23/sosyal-

medya-nedir/, 2015; Mayfield, 2008: 5): 

- Sosyal ağların birçoğu, kullanıcılara birbirleriyle kolayca etkileşime 

geçmeleri için e-posta, anlık mesajlaşma, sohbet, video, blog, dosya 

paylaşımı ve fotoğraf paylaşımı gibi hizmetler sunmaktadır, 

- Sosyal ağlar, kullanıcıların arkadaşlarını bulma, topluluk oluşturma ve 

bireyler ile paylaşımda bulunmasına imkân tanımaktadır,  

- Çoğu sosyal ağ ortamları, kullanıcılara çevrimiçi kendi profillerini 

oluşturmaya imkân vermektedir, 

- Sosyal ağların büyük bir çoğunluğu, ücretsiz olmakla birlikte ücretli olanlar 

ise oldukça düşük maliyetlerle kullanılabilmektedir, 

- Sosyal ağların birçoğu, kullanıcıdan gelen geribildirimler ile yeni özellikler 

oluşturabilmektedir, 

- Sosyal ağlar, kullanıcının kendi erişim ve gizlilik kurallarını kendisinin 

düzenlemesini sağlar ve kullanıcılar hangi derecede, ne paylaşmak 

istediklerine kendileri karar verebilmektedir, 

- Sosyal ağlar, zaman ve mekân sınırlaması olmadan, paylaşımın ve 

tartışmanın esas olduğu bir internet uygulamaları zinciridir, 

- Sosyal ağlar ile bireyler, kendi ürettikleri içerikleri çok kolay bir şekilde 

internet ortamında ve mobil ortamda yayımlamaktadır, 

- Sosyal ağlarda bireyler, başka kullanıcıların içeriklerini takip edebilirler, 

- Birey, sosyal medya uygulamalarında hem takip eden hem de takip edilendir,  

- Sosyal ağların temeli, kuralları belirlenmiş bir iletişime değil, samimi bir 

sohbet mantığına dayanmaktadır ve zamanla kullanıcılar arasında bir 

dedikodu zincirine dönüşebildiği görülmektedir, 

- Aşağı yukarı her platformun, kendine has ya da belli standartları kullanan bir 

uygulama geliştirme ara yüzü bulunmaktadır, 

- Sosyal medyanın şüphesiz en önemli özelliği, her şeyin su gibi akışkan, 

dinamik ve sürekli güncelleniyor olmasıdır, 
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- Sosyal medya servisleri, geribildirime ve katılımcılara açık bir yapıdadır ve 

oylama, yorum ya da bilgi paylaşımı gibi konularda cesaret aşılamaktadır, 

- Sosyal ağların birçoğu, bağlantılı işler gerçekleştirerek, insanların ilgili 

oldukları herhangi bir konuda link verilmesine olanak tanımaktadır. 

Kietzmann ve arkadaşlarına göre (2011: 243-247), sosyal medya platformlarını 

oluşturan yedi temel yapı taşı bulunmaktadır. Bunlar; kimlik, sohbet, paylaşım, 

konum, ilişkiler, itibar ve gruplar olmak üzere sıralanmaktadır. Bu yapı taşlarının 

hepsi her tür sosyal medyada bulunmak zorunda değildir ve bazı unsurların 

diğerlerine göre daha baskın olduğu platformlar da bulunmaktadır.  

Görsel 1. Sosyal Medyanın Temel Yapı Taşları 

 

Kaynak: Kietzmann ve ark., 2011: 243 

- Kimlik: Kimlik, sosyal medya platformlarının önemli yapı taşlarından 

birisini oluşturmakta ve bir sosyal medya platformu içinde kullanıcıların 

kimliklerini hangi ölçüde ortaya koyduklarını ifade etmektedir. Kimliği 

ortaya koymaya yarayan bilgiler arasında; isim, yaş, cinsiyet, meslek, konum 

ve kişinin açıklamak istediği bilgiler yer almaktadır. 

- Sohbet: Bu ölçüt, kullanıcıların sosyal medya ortamlarında diğer 

kullanıcılarla girdikleri iletişimi ifade etmektedir. Sosyal medya ortamlarının 
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birçoğu, bireyler ve gruplar arasındaki konuşmaları kolaylaştırmak için 

tasarlanmaktadır.  

- Paylaşım: Paylaşım, kullanıcıların bir sosyal medya ortamı içerisinde 

paylaştıkları, dağıttıkları ya da aldıkları içeriklerin hangi oranda 

gerçekleştiğini ifade etmektedir. 

- Konum: Bu ölçüt, bir sosyal medya platformu içindeki kullanıcıların, diğer 

kullanıcıların konumlarını ya da yerlerini hangi ölçüde bildiklerini ya da 

gördüklerini ifade etmektedir. 

- İlişkiler: İlişkiler, bir sosyal medya platformu içindeki kullanıcıların, diğer 

kullanıcılarla ne ölçüde ilişki içinde olduklarını ifade etmektedir. Bu ilişkiler 

taraflar arasındaki bir paylaşımdan, buluşmalardan ya da sadece birbirlerini 

arkadaş olarak listelemelerinden kaynaklanabilmektedir. 

- İtibar: İtibar, bir sosyal medya ortamı içinde kullanıcıların, kendileri de dâhil 

olmak üzere diğer kullanıcılarla sahip oldukları itibarları ifade etmektedir. 

İtibar kavramı sosyal medya platformuna göre oldukça farklılık göstermekte 

ve gerçeği yansıtması şüphelidir. 

- Gruplar: Gruplar, bir sosyal medya platformu içinde kullanıcıların, belirli 

gruplar ya da alt gruplar kurabilme ölçüsünü ifade eder ve kişi sosyal medya 

ortamında ne kadar fazla sosyalleşirse, arkadaş ya da takipçi grupları da o 

denli büyük olur. 

Sosyal medya ortam ve araçları incelendiğinde, her gecen gün yeni araç ve 

ortamların dâhil olduğu geniş bir yelpazeye dönüştüğü görülmektedir. Bu araçlar; var 

olan sosyal çevreyle iletişim, yeni arkadaşlar edinme, fotoğraf-video-müzik 

paylaşımı, bilgi paylaşımı, etkinlik duyurma, içerik yayınlama gibi birçok amaca 

hizmet etmektedir (Bostancı, 2010: 115-116). Özellikle gençler arasında kullanım 

oranı oldukça yüksek olan sosyal medya ortamları, kişiler arasındaki iletişimi 

kurmada artık neredeyse birinci araç haline gelmiştir. Birçok insan, yüz yüze 

ilişkilerden ziyade artık sosyal medya ortamlarındaki ilişkileri tercih etmektedir.  
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2.3.1. Sosyal Medyanın Gelişimi 

Sosyal medya, 21. yüzyıl içerisinde oldukça yaygın kullanıma sahip olan bir 

kavram haline gelmiştir. Sosyal medya ortamlarının çoğalması, insanların düşünce ve 

yaşam standartlarında değişimlere yol açmış ve bu noktada, sosyal ağ ortamları; 

sanal toplulukların bir araya gelerek paylaşımlar yaptığı ve iletişimde bulunduğu 

mecralar olarak giderek yaygınlaşmıştır. Sosyal medya tarihsel olarak, 1979 yılında 

Duke Üniversitesi’nden Tom Truscott ve Jim Ellis tarafından dünya genelindeki 

internet kullanıcılarının kamu mesajlarını göndermelerini sağlayan bir tartışma 

sistemi olan Usenet’i ortaya koymalarıyla başlamıştır. Ancak, günümüzdeki 

anlamıyla sosyal medyanın başlangıcı, 1989 yılında Bruce ve Susan Abelson 

tarafından kurulan ve online günlük yazarlarını bir topluluk halinde bir araya getiren 

erken dönem bir sosyal paylaşım sitesi olan “Açık Günlük” web sitesiyle 

başlamaktadır. Yine aynı dönemde, Weblog kavramı da ilk kez kullanışmış ve bir 

sene sonra da blog yazarları şaka yollu olarak Weblog terimini, we blog olarak 

kullanmasıyla da blog kavramı ortaya çıkmıştır. Yüksek hızda internet erişim 

kullanımının artması ile 2003 yılında Myspace ve 2004 yılında Facebook gibi sosyal 

ağ sitelerinin çoğalmasıyla sosyal medyanın popülerliği artmış ve bugünkü halini 

almıştır (Kaplan ve Haenlein, 2010: 60). 

İlk tanınabilir sosyal ağ sitesi 1997 yılında kurulan ve kullanıcılarının profil 

oluşturmalarına, arkadaşlarını listelemeye ve arkadaş listeleri arasında gezinmeye 

olanak tanıyan SixDegrees.com sitesi olmuştur. Bu özelliklerin birçoğu, bazı 

sitelerde daha önce bulunmakla birlikte, SixDegrees.com sitesini diğer sitelerden 

ayıran en önemli noktası; yardıma ihtiyacı olan insanlara bağlanmak ve bu insanlara 

mesaj göndermek özelliğine sahip olması olmuştur. Milyonlarca kullanıcı sayısına 

ulaşan SixDegrees.com’un 2000 yılında kapatılmıştır. Giderek gelişim gösteren 

sosyal ağ sitelerinde, özellikle 1997-2001 yılları arasında sanal topluluk, profil ve 

arkadaş listesi oluşturma gibi bir takım kombinasyonlar oluşturmuştur. Aynı şekilde 

1999 yılında LiveJournal sitesi arkadaş eklerken izin verme, anlık mesajlar gönderme 

ve gizlilik ayarlarını yönetmek için bir takım kombinasyonlar geliştirmiş (Boyd ve 

Ellison, 2008: 214-215) ve ilerleyen teknolojinin internetin kullanım biçiminde 
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meydana getirdiği değişiklikler ile internetin ve sosyal medyanın hayattaki yerini de 

sürekli değiştirmiştir (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012: 7). Şekil 2’de bazı sosyal medya 

araçlarının kuruluş tarihi kronolojik olarak gösterilmektedir: 

Görsel 2. Sosyal Ağların Kuruluş Çizelgesi 

 

Kaynak: Boyd ve Ellison, 2008: 212 
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Şekil 2 incelendiğinde, ilk kurulan sitenin 1997 yılında SixDegrees.com olduğu 

ve SixDegrees.com’dan sonra 1999 yılından itibaren birçok sitenin kurulduğu 

görülmektedir. Özellikle, 2003 yılından başlayarak 2006 yılları arasında, bugün hala 

oldukça sık kullanım oranına sahip olan birçok sosyal ağ sitelerinin kurulduğu 

görülmektedir. Sosyal medyanın gelişim süreci tarihler itibariyle şu şekildedir 

(http://www.copyblogger.com/history-of-social-media/#more-29103, 2015; Arıcı, 

2013: 110-115; http://www.letsblue.com/sosyal-medya-tarihi.html, 2015; Güçdemir, 

2012: 31-33; http://tr.wikipedia.org/wiki/ Hotmail, 2015):  

1969 yılı, internetin doğduğu yıldır ve CompuServe.com, özel network 

alanında indirilebilir dosyalar, programlar ve mesaj boardları sağlayan servislerin 

öncüsü kabul edilen metin tabanlı ilk ticari internet servisini hizmete açmıştır. 

1971 yılında, Ray Tomlinson tarafından ARPANET üzerinden ilk e-posta 

gönderilmiştir. 

1973’te, ARPANET tarafından ilk uluslararası bağlantı İngiltere’deki Londra 

Üniversite’nde kurulmuştur. 

1974’te, sosyal ağların ilkel versiyonu olarak nitelendirilen BBS telefon hatları 

kullanılarak iki kullanıcı arasında ilk veri transferi yapılmıştır. 

1979’da, birden fazla kullanıcıya ulaşan, kullanıcıları aynı ağ içinde buluşturan 

ve ilk sosyal ağ, tartışma platformu olarak kabul gören Usenet, Duke 

Üniversitesi’nden Tom Truscott ve Jim Ellis tarafından oluşturulmuş ve daha sonra 

ilk online bülten listesi örnekleri düzenlenmiştir. Yine bu dönemde ticari online 

servisler; Compurserve ve The Source yayına başlayarak, özel network alanında 

indirilebilir dosyalar, programlar ve mesaj boardlarını sağlayan servislerin öncüsü 

olmuşlardır. 

1984 yılında, 1990 ve sonrasında ikinci büyük online servis sağlayıcısı olan 

The Prodigy devreye girmiştir. 

1985’te, The America Online internet servis sağlayıcısı servise açılmıştır. 
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1988 yılında, ilk sosyal sohbet ortamına imkân tanıyan Internet Relay Chat 

(IRC) sunucu yazılımı yazıldı ve yine aynı yıl içerisinde MP3 formatı kullanıma 

girmiştir. 

1989’da, Tim Berners Lee tarafından amacı basit bir şekilde iletişimi kolay 

hale getirmek amacıyla World Wide Web (www) keşfedilmiştir.  

1992’de, kullanıcı üretimli içeriğin ilk dalgası olarak kabul gören, Tripod.com 

üniversite öğrencileri ve gençler için hayata geçirilmiştir. 

1993’te, Tim Berners-Lee tarafından geliştirilmeye başlanan “www” dünyaya 

açıldı ve yine bu dönemde Mosaic Web tarayıcısı kullanıma girmiştir. 

1994 yılında, Swarthmore Koleji öğrencisi olan Justin Hall ilk kişisel blog 

sayfası JustinsLinks’ı yayımladı ve dolayısı ile Blog konseptinin de başlangıcı 

olmuştur. Yine bu yıl içerisinde, ilk sosyal ağ sitesi olarak adlandırılan Geocities ve 

FriendsUnited siteleri kurulmuştur.  

1995 yılında, kullanıcılara, içerik paylaşımı ve kendi ilgi alanlarındaki 

insanlarla iletişim kurma deneyimi kazandıran Theglobe.com ve Classmates.com 

siteleri faaliyete geçmiştir. Bu sitelerdeki amaç, eski sınıf arkadaşlarının bulunması, 

grupların kurulması ve iletişim halinde kalmaktı. Ayrıca bu dönemde takma isimler 

ile birbirine yabancı kullanıcıların iletişime geçebildikleri Mirc sohbet programı, 

kullanıma girdi ve Sabeer Bhatia ve Jack Smith tarafından Hotmail kurulmuştur. 

1996’da, çekince-gizlilik dönemi olarak anılan, kullanıcı numaralarının profil 

bilgisi olduğu ve bu toplulukların erişimine izin veren, ICQ programı devreye 

girmiştir.  Yine bu yıl içerisinde, ASK.com ortaya çıktı ve bu uygulama ile insanlar, 

birbirlerine sorular sorabilme ve bu soruların cevaplarına ulaşabilme imkânına sahip 

olmuşlardır.  

1997 yılında, ilk kez arkadaşlık listeleri oluşturulabilen AOL Anlık 

Mesajlaşma yazılımı yayınlanmıştır. Yine bu dönem içerisinde; internetteki web 

sitesi sayısı bir milyonu bulmuş, Jorn Barger tarafından Weblog kavramı ortaya 

atılmış ve çevrimiçi kurs şeklinde işleyen Blackboard sistemi ortaya çıkmıştır. Daha 
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sonra, 1995’te kurulan Hotmail, Microsoft tarafından satın alınmış ve modern 

anlamdaki ilk sosyal ağ olarak ifade edilen Sixdegrees.com sitesi kullanıma 

açılmıştır.  

1998’de ise, internet üzerinden paylaşılabilen OpenDiary, açık günlük 

uygulaması oluşturulmuştur. Bu sayede kişiler; özel ya da gizli bilgilerini birbirleri 

ile paylaşabilir hale gelmiş ve ilk defa birbirlerinin paylaştığı bilgilere 

notlar/yorumlar ekleyebilir konuma ulaşmışlardır. Yine, oldukça önemli bir gelişme 

olarak sayılan Google bu yıl içerisinde kurulmuştur. 

1999 yılında, RSS, ilk olarak bloglardan podcastlare eklenen yeni ekleri, 

içerikleri kolayca takip edilmesini sağlayan bir sistem olarak oluşturulmuştur. Yine 

bu dönemde, 2003 yılında Google tarafından satın alınan Blogger yayın hayatına 

başlayarak kısa bir süre sonra ücretsiz hale getirilmiştir. Ayrıca bu yıl içersinde, 

kullanıcıların gerçek kimliklerini de kullanabildikleri Microsoft tarafından 

geliştirilen Messenger programı hizmete girmiştir.  

2000’de ise, geniş bant internet kullanıma hazır hale gelmiştir. Yetmiş milyon 

bilgisayarın internete bağlı olması, sosyal ağ sitelerinin ilgi görmesi ve internetin 

büyümesiyle birlikte, dot-com patlaması yaşanmıştır. Yine bu dönem içerisinde, 

Sixdegrees.com sitesi, kapasitesinin yetersiz kalmasından dolayı hizmete 

kapatılmıştır. 

2001 yılında ise, önce Meetup ortaya çıkmış daha sonra ise, kullanıcıların 

içerik girebildiği, internetin özgür ansiklopedisi olarak tanıtılan Wikipedia sitesi, 

Jimmy Wales ve Larry Sanger tarafından faaliyete geçmiştir. Yine bu dönemde iş 

dünyasına yönelik ağları yapılandırmak hedefiyle kurulan Ryze sitesi, internet 

dünyasına katılmıştır. 

2002 yılında ise, üç ay içerisinde üç milyon kullanıcıya ulaşan Friendster sitesi 

kullanıma açılmıştır. Yine bu dönemde, Last.fm, Fotolog ve Skyblog sosyal ağ 

siteleri yayınlanmıştır. 
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2003’te, Friendster.com şeklinde tasarlanan Myspace sitesi kurulmuştur. Bu yıl 

içerisinde, iş dünyasının profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefleyen, 2006 

yılında sıçrama yaparak üye sayısını artıran LinkedIn sitesi kullanıma girmiştir. 

Ayrıca, internetteki web sitesi sayısı bu yıl içerisinde üç milyonu aşmıştır. Apple 

şirketi tarafından hayata geçirilen iTunes servisi yine bu yıl içesinde hizmete girenler 

arasında yer almaktadır. Bu gelişmelerin yanında 2003 yılı içerisinde ayrıca; açık 

kaynak kodlu Wordpress blog sitesi, Typepad, Photobucket, Skype, Delicious, Orkut, 

Dogster, Hi5, Tribe ve Couchsurfing siteleri faaliyete geçmiştir. 

2004 yılında, Harvard Üniversitesi öğrencilerine yönelik kurulan ve daha sonra 

dünyaya açılan Facebook sitesi yayın hayatına başlamıştır. Facebook sosyal ağının 

yanında yine bu dönem içerisinde; Flickr, Podcast, Digg, Wikia, Piczo, Mixi, 

Multiply, Asmallworld, Care2, Hyves, Catster, Bebo siteleri faaliyete geçmiştir. Bu 

yıl içerisinde, Myspace sitesi, Rupert Murdoch tarafından kurulan News Corporation 

bünyesine katılmıştır. Ayrıca, sanal ortamdaki site sayısı sekiz milyonu geçmiştir.  

2005’te, Steve Chen, Chad Hurley ve Javed Karim tarafından video paylaşım 

sitesi YouTube hayata girerek, kullanıcılar bu site üzerinden videoları yükleyebilme, 

görüntüleyebilme ve diğer kullanıcılarla paylaşabilme özelliklerine kavuşmuştur.  

2006 yılı içerisinde, kullanıcılara 140 karakterlik metinler yazma imkânı veren 

mikroblog sitesi Twitter yayın hayatına başlamıştır. Yine bu dönemde, Spotify’nin 

yayına girmesiyle kullanıcılar, kişisel müzik listeleri oluşturma imkânına 

kavuşmuşlardır. Ayrıca 2004 yılı içerisinde kurulan Facebook, öğrenciler dışında 

genel kullanıcılara açılarak üye kabulünü on üç yaş seviyesine çekmiştir. Yine, 

Slideshare, Justin.tv, QQ, Mychurch ve Windows Live Space uygulamaları bu 

dönemde sanal hayata dâhil olmuştur. 

2007’de ise, Groupon, gerçek zamanlı alışveriş imkânını farklı pazarlama 

tekniği ile kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Ayrıca blog ve içerik takibine odaklı 

Tumblr sosyal ağı yayın hayatına başlamıştır. 
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2008’de, Amerika’da Facebook, Myspace’i aylık ziyaretçi sayısı itibariyle 

geçerek daha çok görüntülenen sosyal ağ ortamı haline gelmiştir. Yine bu dönemde, 

Bebo, AOL tarafından satın alınırken,  Facebook ise, Myspace’i satın almıştır. 

2009 yılında, lokasyon bazlı bir uygulama olan Foursquare kurulmuştur. Bu yıl 

içerisinde, Facebook dünya çapında en çok tıklanan sosyal ağ sitesi olmuştur. Ayrıca,  

Bing ve Posterous sitesi yayına başlamış ve dünya nüfusunun çeyreğinin interneti 

kullandığı açıklanmıştır. 

2010’da, Facebook üye sayısı 400 milyonu aşmıştır. Ayrıca bu dönemde, 

Google, Buzz sitesini piyasaya sürmüş ve beğenilen içerikleri organize etme aracı 

olarak ifade edilen Pinterest sitesi kurulmuştur. 

2011 yılı içerisinde, Google Plus, Facebook’a rakip olarak yayın hayatına 

başlamakla birlikte, Facebook üye sayısının 550 milyonu, Linkedin sitesinin ise, 90 

milyon üyeye ulaştığı belirtilmiştir.  

2012 yılında ise, Google, Google+ ağını faaliyete geçirmiştir. Ayrıca, 

Facebook sitesi üye sayısı bir milyar kişi olmuştur. Bu yıl içerisinde, en çok ziyaret 

edilen on sosyal medya sitesi Facebook, Blogger, Twitter, Wordpress, LinkedIn, 

Pinterest, Google+, Tumblr, Myspace ve Wikia olarak belirlenmiştir.  

2.3.2. Sosyal Medya ve Geleneksel Medyanın Karşılaştırılması 

Geleneksel medyanın yaygın bir şekilde kullanılmasının ardından ortaya çıkan 

sosyal medya ortamları, geleneksel medyanın etkisini azaltarak daha ön plana 

çıkmaya başlamıştır. Bu noktada, günümüzde oldukça etkili ve yaygın kullanım 

olanağı bulunan sosyal medyanın, geleneksel medyadan ayrılan bir takım noktaları 

bulunmaktadır. Sosyal medyadan önce oldukça yaygın olan geleneksel medya 

araçları, sosyal medya anlayışıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya ve 

geleneksel medya sürekli olarak karşılaştırılarak tanımlanmaya çalışılmaktadır 

(Stokes, 2009: 124).  
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Tablo 2. Sosyal Medya ile Geleneksel Medyanın Farkı 

Geleneksel Medya Sosyal Medya 

Sabittir, değiştirilemez. Anında güncellenebilir. 

Gerçek zamanlı olmayan sınırlı bir yoruma sahiptir. Sınırsız gerçek zamanlı yoruma dayanır. 

Sınırlıdır ve çok satanlar listesini geç zamanlı sunar. Popülerliğin göstergesini anında sunar. 

Arşivlere erişim kötüdür. Arşivlere kolayca erişilebilir. 

Sınırlı medya karışımına sahiptir. Tüm medyanın karışımını destekler. 

Bir komite tarafından yayınlanır. Bireyler tarafından yayınlanır. 

Sınırlıdır. Sınırsızdır. 

Paylaşımı desteklemez. Paylaşım ve katılımı destekler. 

Kontrol vardır. Özgürlük vardır. 

Kaynak: Stokes, 2009: 124 

Stokes’in karşılaştırarak belirttiği farkların dışında sosyal medyayı geleneksel 

medyadan ayıran daha birçok farklı özellik bulunmaktadır. Genel olarak sosyal 

medya ile geleneksel medya arasındaki diğer farklar şu şekildedir (Koçak, 2012: 81-

84; Bostancı, 2010: 43; Bulut, 2012: 30-32; Caner, 2012; Çetinöz, 2013: 152 ): 

- Sosyal medya platformları, kullanıcıları; içerik üretim sürecinin merkezine 

koymasıyla ve içeriklere katkıda bulunabilme imkânı sağlamasıyla, 

geleneksel medya kanallarından farklılaşmaktadır, 

- Geleneksel medya, kitlelere hitap etmekte ve bireysel özellikleri dikkate 

almamaktadır. Sosyal medya ise, çok daha bireyselleştirilmiş ama katılımlı ve 

çok merkezli bir medya ortamı sunmaktadır, 

- Sosyal medyanın etkileşime imkân veren yapısı sayesinde kullanıcılar, 

geleneksel medya kanallarında mümkün olamayacak kadar birbirleriyle 

birebir etkileşime girme fırsatını yakalamış ve çok yönlü bir iletişim söz 

konusu hale gelmiştir, 

- Diğer yandan sosyal medya platformları, geleneksel medyada yayınlanan 

içeriklerden de beslenmektedir. Televizyon, gazete ve radyo gibi geleneksel 

medya kanallarında yayınlanan çeşitli türde içerikler, sosyal medya 

kanallarında paylaşılabilmekte ve kullanıcılar geleneksel medyanın sunduğu 

zamanlara bağlı kalmadan bu içeriklere sosyal medyadan erişebilmektedir, 
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- Sosyal medya platformları, geleneksel medyada yer alan konuları, geleneksel 

medyanın ele alamadığı bir esneklikte tartışma imkânı sunmaktadır, 

- Normal şartlarda bireyin kendini geleneksel medyada duyurabilmesi çok da 

kolay başarılabilecek bir durum değildir, ancak sosyal medya, bireylerin 

kendilerini kolaylıkla ifade edebilmeleri için gerekli olanakları sunmaktadır, 

- Genellikle geleneksel medya, enformasyonun yayınlanması için belirli 

kaynaklara ihtiyaç duyarken; bilgiyi yayınlamak veya erişmek için sosyal 

medya göreceli olarak masrafsızdır ve erişim araçları herkese açıktır, 

- Geleneksel medya yayıncılığı yatırım, sermaye ve üst düzey teknik bilgi 

gerekirken; buna karşın birçok gazeteci, sanatçı, uzman, eğitimci ve öğrenci 

kişisel ya da örgütsel olarak hiçbir yatırıma gerek olmaksızın bloglar ya da 

sosyal medya ağları üzerinden seslerini duyurabilmektedir.  

- Sosyal medya ağlarında coğrafi sınır olmaksızın her kesimden bireyler 

arasında sonsuz sayıda bağlantı kurulabilmektedir, 

- Geleneksel medya araçları olan bir radyo ya da açık hava reklamının kaç 

kişiye ulaştığını ölçümlemek zor ve masraflıdır. Ancak bir blogda 

yayımlanan yazının ya da bir video paylaşım sitesinde yayımlanan videonun 

kaç kişi tarafından ziyaret edildiği rahatlıkla takip edilebilmektedir, 

- Dünyanın değişik bölgelerinde gerçekleşen birçok önemli olayın (çatışma, 

afet, siyasi gelişme vb.) geleneksel medya kanallarından çok daha önce 

sosyal medya ağlarında yayıldığı görülmektedir, 

- Sosyal medyada maliyet geleneksel medyaya göre daha düşüktür. Bir blog 

açan, bir Twitter hesabı açan herkes sosyal medya üzerinden yayın 

yapabilmektedir, 

- Geleneksel medyada, bir haber oluşturulduktan sonra değiştirilemez ancak 

ertesi gün düzeltmesi yayınlanabilir. Fakat sosyal medyada, yanlış bir blog 

yazısı yazılırsa neredeyse hemen güncellenebilir, 

- Geleneksel medyanın okuyucuları, bu medyadaki herhangi bir haberle, haber 

yazarıyla anlık olarak iletişime geçemez. Fakat sosyal medyada okuyucu, 

bir  yazarın yazısına kendi yorumunuzu ekleyerek Twitter veya Facebook 

hesabında paylaşabilir, 
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- Geleneksel medyada yayınlar, bir denetim sürecinden geçerek yayınlanır. 

Sosyal medyada ise bir yazının, resmin, videonun yayınlanıp yayınlanmaması 

tamamen kullanıcıya kalmış ve denetim aşaması ortadan kalkmıştır, 

- Geleneksel medyada bilgi aktarımı, kurumlardan topluma şeklinde 

gerçekleştirilirken, sosyal medyada bu durum genişleyerek kurumdan 

topluma, toplumdan topluma, kurumdan kuruma olarak şekillenmektedir, 

- Geçmişe yönelik bir bilgiyi ya da haberi bulabilmek, kısacası arşive 

ulaşabilmek, sosyal medyada, geleneksel medyaya göre çok daha kolay hale 

gelmiştir.  

Geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar belirtilen noktalarda 

birbirinden ayrılmaktadır. Bu farklılıkların yanında, bir sosyal ağ web sitesinin 

geleneksel bir web sitesinden ayıran beş temel özelliğinin bulunduğuna değinen 

Dube, bu farklılıkları şu başlıklar altında belirtmektedir (http://socialnetworking. 

lovetoknow.com/Characteristics_of_Social_Networks, 2015): 

- Kullanıcı Tabanlı: Facebook ya da MySpace gibi sosyal ağlardan önce web 

sayfaları bir kullanıcı tarafından güncellenen ve ziyaretçi sayılarının yer 

aldığı bir sisteme dayalı idi. Çevrimiçi sosyal ağlar ise, kullanıcılar tarafından 

inşa edilmiş ve geliştirilmiştir. Kullanıcılar olmadan sosyal ağlar; boş bir 

forum, uygulama ya da sohbet odalarından öteye geçmemekte, kullanıcıların 

oluşturdukları içerik ve konuşmalarla aktifleşmektedir. 

- Etkileşim: Sosyal ağların bir diğer özelliği interaktif oluşudur. Etkileşim ile 

sosyal ağlar, bir forum ya da sohbet odalarından öteye geçmiştir. Facebook 

gibi sosyal ağ ortamları ile poker ya da satranç oyunları ile başka kişilerle 

etkileşime geçilmekte ve bu ortamı destekleyen sosyal ağlar hızla daha fazla 

kişinin tercihi olmaktadır. 

- Toplum Odaklılık: Sosyal ağlar, topluluk kavramına dayalı olarak kurulur 

ve bu kavramdan güç alarak gelişir. Bir toplulukta ya da sosyal gruplarda 

bulunan ortak inanç, hobi ve değerler gibi kavramlar sosyal ağlarda da aynı 

prensipte yer almaktadır. İnsanlar bu ortamlarda yeni arkadaşlar edinmenin 
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yanı sıra yıllar önce bağlantılarının kesildiği eski arkadaşlarıyla yeniden 

iletişime geçme şansını da elde etmektedir. 

- İlişkiler: Geleneksel web sayfalarının aksine sosyal ağ siteleri insan 

ilişkileriyle gelişmektedir. Bir kullanıcının bulunduğu sosyal ortamda ne 

kadar kullanıcı bağı varsa o kadar bu ortamın merkezinde yer almaktadır. 

- İçerik Üzerindeki Duygu: Sosyal ağlara özgü bir diğer benzersiz özellik ise 

duygu faktörüdür. Geleneksel web sayfaları, ziyaretçilerine bilgi akışı 

sağlamaya odaklanırken, sosyal ağlarda duygusal güvenlik ne olursa olsun, 

arkadaşlarla duygu paylaşımı oldukça kolay gerçekleşmektedir. Yaşanılan bir 

aile krizi, boşanma acısı ya da psikolojik bir sorun sosyal ağlarda 

paylaşılmakta ve arkadaşlar arasında duygu paylaşımı oluşmaktadır. 

Tüm bu gelişmelerden hareketle, sosyal medyayı geleneksel medyadan veya 

geleneksel medyayı sosyal medyadan tamamen izole olmuş ortamlar olarak ele 

almanın doğru olmayacağını söylemek mümkündür. Her ne kadar sosyal medya, 

alternatif bir medya olarak ortaya çıksa da ve geleneksel medyada mümkün olmayan 

bir esneklik, etkileşim ve ifade alanı sunsa da, bu iki medyayı birbirini tamamen 

dışlamayan, birbirine entegre bir şekilde hareket eden, birbirinden beslenen ve hatta 

birbirine ihtiyacı olan iki medya olarak görmek gerekmektedir (Koçak, 2012: 84). 

Sosyal medya, her ne kadar geleneksel medyanın kullanım alanını daralmış olsa da 

birbirinden kopuk bağlarla ayrılmayan sosyal medya ve geleneksel medya, sürekli bir 

gelişim göstermekte ve oluşturdukları ayrılmaz bağlarla devamlılığı sağlamaktadır. 

2.3.3. Sosyal Medyanın Avantajları ve Dezavantajları 

Sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki farklılıkların belirtilmesinin 

ardından, sosyal medyanın avantajlı ve dezavantajlı olduğu noktalara değinmekte 

fayda vardır. Sosyal medyanın geleneksel medyaya göre günümüzde daha etkili bir 

mecra olduğu görülse de, sosyal medya ortamının kendine özgü avantajlarının 

yanında dezavantajlarının da bulunduğunu söylemek mümkündür. Sosyal medyanın 

hangi avantajlara sahip olduğu şu noktalarda belirtilebilir (Bayram, 2012: 31-32; 

Onat ve Alikılıç, 2008: 1123-1124; Bostancı, 2010: 44-45; Arıcı, 2013: 105-107; 

Baysal, 2010: 133; Sönmez, 2013: 36; Hazar, 2011: 160):  
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- Sosyal medya, güncel bir ortamdır,  

- Sosyal medya, dünya ile etkileşim halinde bulunma imkânı sunmaktadır, 

- Sosyal medya, kişilerin sosyal hayatı için önemli bir anahtar niteliğindedir, 

- Sosyal medya, kişinin kendisiyle, iş çevresiyle, müşterileriyle, akrabaları ve 

arkadaşlarıyla kaliteli ilişkiler kurmasını sağlamaktadır, 

- Sosyal medyada kontrol kişinin elinde bulunmaktadır, 

- Sosyal medya; beğenilen, ilham veren, kullanıcı için önem arz eden, 

ihtiyaçlarını karşılayan ve bilgiye ulaşmada aracı rol üstlenen bir araç olarak 

değer arz etmektedir, 

- Sosyal medya; pazarlama, reklam, propaganda, halkla ilişkiler, bilişim 

sektörü ve bağlı olduğu birçok ekonomik uğraş, meslek ve sahaya hitap 

ederek yeni değerlendirmeler sağlamaktadır, 

- Sosyal ağ siteleri sayesinde, bireyler istedikleri an pek çok farklı konu 

hakkında değişik bilgilere ulaşabilme, eski arkadaşları tekrar bulma, yeni 

arkadaşlıklar edinme, gruplar kurma ve gruplara dâhil olma, oyun oynama, 

eğlenme, bir yeniliği ya da yeni bir fikri duyurma imkânları bulmaktadır, 

- Sosyal medya üzerinden; bir duyurunun, bir içeriğin, bir mesajın, bir iletinin 

paylaşılması ve yayılması süreci oldukça seri bir süreçtir, 

- Sosyal ağ sitelerinin kullanım ara yüzleri, kullanıcılarının oldukça basit bir 

şekilde kullanabilecekleri şekilde geliştirilmiştir. Bu bakımdan, sosyal 

medyanın kullanımı kolaydır, 

- Sosyal medya ucuzdur ve Facebook, Twitter gibi sosyal ağ sitelerinin 

kullanıcısı olmanın hiçbir ücreti yoktur. İsteyen herkes sosyal ağ sitelerine, 

hiçbir maliyet getirisi olmadan üye olabilir, 

- Günümüzde sosyal ağ kullanıcısı olan çoğu insan, bu ağlar üzerinden 

birbirleriyle iletişim kurmakta ve üstelik bu iletişimin sağlanması için 

zamanın ya da mekânın önemi bulunmamaktadır, 

- Yüz yüze ilişkinin yerine geçmeye başlayan sosyal medya kullanımı ister 

istemez bir iletişim için katlanılan sıkıntıları (kalkmak, hazırlanmak, arabaya 

veya otobüse binmek, biriyle buluşmaya gitmek, bir şeyler içip para 

harcamak vb.) bertaraf ederek ilişki kurmayı kolaylaştırmaktadır.  
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Bu gibi unsurlar, sosyal medyayı avantajlı ve güçlü kılan noktalar olarak ifade 

edilebilirken; sosyal medyanın avantajlı yanlarının yanında dezavantajlı noktaları da 

bulunmaktadır. Sosyal medyanın avantajlarının ardından, sosyal medyanın hangi 

dezavantajlara sahip olduğuna bakıldığında şu unsurlar göze çarpmaktadır (Bayram, 

2012: 32; Arıcı, 2013: 107-109; Onat ve Alikılıç, 2008: 1124-1125):  

- Sosyal medya, çok hızlı bir şekilde yayıldığı için takibi ve kontrolü zordur, 

- Sosyal medyada, özel yaşamın gizliliği bulunmamaktadır, 

- Sosyal medyada, telif/patent haklarının ihlal edilmesi söz konusu olabilir, 

- Sosyal medyada, üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğunun teyit 

edilmeden yayılması söz konusudur, 

- Yeni medya özellikleriyle kullanıcının yoğun reklama maruz bırakılması 

kullanıcıları sıkabilir, 

- Sosyal medyada, belirli gruplara karşı nefret söyleminin artması söz 

konusudur, 

- İşletmeler açısından, sosyal medya yanlış seçilmiş bir mesajın olumsuz 

etkisinin normalden daha büyük olmasına sebebiyet verebilir, 

- Çalışanların mesai saatleri içerisinde sosyal ağlarda zaman geçirmelerine 

bağlı işgücü kaybının olması, işletmeler açısından çok büyük sorunlar 

yaratabilir, 

- İşletmelerin, tüketicilerini yanıltmak için ücret ödeyerek yanlı içerik 

hazırlatmaları yine bir olumsuzluk olarak belirtilebilir, 

- Sosyal medyadaki aşırı bilgi kirliliği, değersiz ve önemsiz hale gelen bilgiye 

erişip; kullanıcının doğru bilgiye ulaşmasına engel teşkil edebilmektedir, 

- Sosyal medyanın, özel yaşam ile kamusal alan arasındaki sınırlarını 

belirsizleştirdiği, kişisel ve kurumsal sırları ifşa ettiği, mahremiyet kuşkusunu 

sıcak tuttuğu, bilgiler hakkında tahribat, izinsiz kopyalama, dağıtma ve 

yayınlama imkânı yarattığı ifade edilebilir,  

- Sosyal ağ sitelerinde yeterince açıklık bulunmamaktadır. Üye profillerine 

ulaşabilmek için, çoğu sitede üyeler tarafından kabul görmek gerekmektedir, 

- Sosyal ağlara her gün yeni üyelerin katılmasıyla, sosyal ağların giderek 

kalabalıklaşması, iletişimde gürültü unsurunu artırmaktadır, 
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- Sosyal ağlarla kurulan ilişkiler birebir gerçekleşmediği için; yüz yüze 

iletişimin yerini tutmamaktadır, 

- Sosyal ağ sitelerinde kullanılan dil de başka bir dezavantajdır. İngilizcenin 

yaygın dil olması sosyal ağların da İngilizce tasarlanıp oluşturulmasına neden 

olmuş ve bu da sınırlı bir sosyal yapıya sahip olmaya zemin hazırlamıştır, 

- İnternete bağlantı hızları bölgeden bölgeye değişebilmekte ve bu değişim 

yüklü mesajların ve görsellerin yüklenme süresinde farklılıklar 

yaratacağından yüklemesi uzun süren uygulamalardan kişiler kaçınabilir, 

şeklinde sosyal medyanın dezavantajlı yönlerinden bahsetmek mümkündür. 

Sonuç olarak sosyal medyanın avantajları ağırlıklı olmakla birlikte bazı 

durumlarda dezavantajlı yönlerinin bulunduğu da inkâr edilemez. Her ne kadar 

dezavantajlı yönleri de bulunsa da sosyal medyanın kullanım alanı, her geçen gün 

yaygınlaşmakta ve etki oranı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. 

2.3.4. Halkla İlişkilerde Sosyal Medyanın Kullanımı 

Sosyal medyanın öneminin artmasıyla birlikte bu ortam, günümüzde halkla 

ilişkilerin en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Bu önemin nedeni; sosyal 

medyanın; interaktif yapısı ve kullanıcı dostu olması, çok özel seçeneklere sahip 

olması, geniş kitlelere ulaşabilme olanağının bulunması, ne yapmak isteniliyorsa 

bunu yapmaya olanak sunan çevrimiçi bir ortam olması, yazma-paylaşma-yükleme-

köprü kurma ve yorum yapma gibi pek çok hizmet sunması, eğlence ortamı 

yaratabilecek uygulamalar bulundurması, iş ya da kişisel ilgilerle alakalı benzersiz 

bir sayfa geliştirme seçeneğine sahip olması, sosyal medyayı; halkla ilişkiler için 

değerli bir yapıya büründürmektedir (http://www.virtualsocialmedia.com/social-

media-the-best-public-relations-tool/, 2015). Böylece, halkla ilişkiler uzmanlarının 

kurum için verdikleri hizmetler, sanal ortama da yayılarak daha da genişlemiş ve 

halkla ilişkiler uzmanlarından etkin bir bilgisayar ve sosyal medya kullanıcısı olması 

beklenmektedir. Bu yüzden, piyasada sosyal medyayı tanıyan halkla ilişkiler 

uzmanları iş yapabilmekte, tanımayanlar ise teknoloji tarafından saf dışı 

bırakılmaktadır (Aydınalp, 2013: 9).  
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İnternet temelli teknolojilerin ve özellikle sosyal medya olarak adlandırılan 

araçların gelişmesi ile birlikte, yalnızca yöneticileri değil, örgütün kamuları içinde 

sayılan tüm taraflar eskiye oranla daha çok söz ve güç sahibi olmuştur (Köseoğlu ve 

Köker, 2014: 214). Bu bağlamda, sosyal medya yoluyla kuruluşlar hedef kitleleriyle 

daha hızlı iletişim kurarken, aynı zamanda hızlı bir geribildirim de elde etmektedir. 

Ayrıca kuruluşların, sosyal medya araçları sayesinde müşterileri olan kişilerle ya da 

potansiyel müşterileri ile etkileşime geçebilmeleri önceki dönemlere oranla daha 

kolay hale gelmeye başlamıştır (Kırıcı, 2014: 54). Durum böyle olunca, halkla 

ilişkiler uygulamacıları, iş amacıyla sosyal medya araçlarını kullanabilmek için yeni 

iletişim teknolojileri ve yeni medya iletişimi konusundaki gelişmeleri takip etmekte 

ve bu ortamlara uyum sağlamak için çaba göstermektedir (Öztürk, 2013: 107). Araya 

giren mobil uygulamalar ve sosyal medyanın mobile taşınması ile birlikte iletişimde 

tekrar bir değişim yaşansa da halkla ilişkiler uzmanları, bu süreç içerisinde değişim 

kültürünü kavramış, yazım tarzlarını ve içerik düzenlemesini değişime ayak 

uyduracak dinamizme kavuşturmuşlardır (Onat, 2014: 157). Sosyal medya ortamları, 

halkla ilişkiler uzmanları tarafından; kurumsal iletişim mesajlarını yayabildikleri 

veya kriz yönetimi, etkinlik yönetimi, kamuoyu oluşturma, paydaşlarla işbirliğine 

girme gibi uygulama alanlarını destekleyebildikleri en yeni iletişim kanalları olarak 

görülmüştür (Onat, 2010: 104)  

Halkla ilişkilerde araç olarak sosyal medya kullanımı; örgüt haberlerini 

duyurma, çeşitli konular üzerinde görüş bildirme ve kamuoyu yaratma, web sitesine 

yönlendirme, yeni üye kazanma, görünürlük elde etme, diğer sivil toplum 

örgütleriyle iletişim ağı kurma, imza, eylem veya yardım amaçlı kampanyalara 

destek sağlama (Onat, 2010: 117-118), bireylerle sosyal ilişkiler kurma ve geliştirme, 

kurumla ilgili bilgiler paylaşma, tüketici şikâyetlerinden haberdar olma ve çözümler 

geliştirmek için ilgili birimleri haberdar etme (Köksal ve Özdemir, 2013: 332), 

sosyal ağ siteleri ve gruplarda kendini daha iyi geliştirme, dünyayı daha iyi takip 

etme, müşterileri çözümleme, kurumlar ile ilgili mesajları doğru bir biçimde iletme, 

krizleri daha etkin bir biçimde yönetme, bilgisayara vakıf olma vb. görevleri yerine 

getirmek olarak sıralanabilir (Aydınalp, 2013: 9). Bu noktada, halkla ilişkiler 

uygulayıcıları haber gruplarını, blogları sürekli takip etmeli, her kuruluşun 
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kullanıcının kolayca ulaşabileceği bir web sayfası olmalı ve bu sayfa sürekli güncel 

tutulmalı, Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri de sürekli denetim altında tutulmalı 

ve kurumlar hedef gruplarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla bu tür 

ağlara da üye olmalıdır (Güçdemir: 2012: 156). Sonuç olarak, halkla ilişkiler dünyası 

sosyal medyadan olabildiğince yararlanmalıdır, çünkü sosyal medya halkla ilişkiler 

uzmanları için bilgiyi dağıtabilecekleri ve iştirak edebilecekleri aracısız bir kitle 

iletişim aracı olduğu kadar, hedef kitlesini ve yaptıkları sohbetleri takip edip geri 

bildirim alabilecekleri doğal bir ortamdır (Alikılıç, 2011: 15). 

Halkla ilişkilerin, internet ve sosyal medya gibi yeni iletişim teknolojilerinden 

etkilenmesi gibi bu değişim her alanda olduğu kadar, eğitimde de etkili olmaktadır. 

Özellikle gençlerin sıklıkla kullandığı internet ve sosyal medya ortamları gençlerin 

yaşam tarzını ve iletişimin biçimini oldukça belirlemektedir. Yeni medya 

uygulamalarının gençler üzerinde genişleyen etkisi ile birlikte, gençleri anlamak, 

gençlerin internet ve sosyal medya ile ilişkilerini incelemek, onlarla daha etkin 

iletişim kurabilmek için sosyal medya ve internetin gençler üzerinde etkinliğinin 

derecesini, yönünü ve ağırlığını saptamak önem teşkil etmektedir (Kamiloğlu ve 

Yurttaş, 2014: 146). Durum böyle olunca, eğitim araç ve gereçlerinin, teknolojideki 

bu yeniliklerle birlikte yenilenmesi, günün gereksinimlerine cevap verebilir duruma 

gelmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Teknolojik olanaklardan yararlanmayan eğitim, 

artık, günün toplumsal ve bireysel beklenti ve gereksinimlerine yanıt verememekte, 

eğitim alanında kullanılan teknolojinin ileri düzeyde çağdaş bir teknolojiye 

dönüştürülmesi en öncelikli konular arasında bulunmaktadır. İnternet teknolojisinin 

eğitimde kullanılmaya başlanması ile bu konuda adeta en uygun düzey diye bakılan 

yüksek eğitim ilgi odağı haline gelmiştir. Eğitimde internet teknolojisi, kuşkusuz 

ideal bir ortam gibi algılanmış ve internetin eğitimdeki uygulamalarında, yüksek 

eğitim ağırlık kazanmış ve yüksek eğitimde yeniden yapılanmalara gidilmiştir 

(Karasar, 2004: 117-120). Bu noktada, sosyal medya uygulamalarının, en çok 

öğrenmenin daha etkili olması ve grup çalışması yapma becerisini kazandırma 

konusunda katkısı olduğu söylenmektedir. Ayrıca, eğitimde sosyal medya 

kullanımının üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiği, bilgi okuryazarlığı 

deneyimi kazandırdığı ve problem çözme becerisini arttırdığı belirtilmektedir 
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(http://sosyalaglarinegtselkullanimi.blogspot.com.tr, 2015). Başta Facebook, Twitter 

olmak üzere, tüm sosyal medya uygulamalarının gençler için eğitim öğretim 

platformu halini aldığını, kişisel gelişimlerine destek olacak bilgilere ulaşmak ve 

gündemi takip etmek için bu ortamları kullandığını bilmek gerekmektedir 

(Kamiloğlu ve Yurttaş, 2014: 148). Özellikle üniversite gençliği, toplumsal 

olanakların çoğuna sahip olma bakımından bu yeni ortamlara, daha kolay ulaşmakta 

ve bu fırsatı istedikleri yönde kullanabilmektedir (Vural ve Bat, 2010: 3373).  

Üniversiteler için günümüz iletişim kanallarının en etkilisi ve en hızlısı olarak 

adlandırılan sosyal medya, hem öğrencilerle hem de gelecekte üniversiteli olacak lise 

öğrencileriyle buluşmanın kilit noktası haline gelmektedir. Üniversiteler için sosyal 

medya kullanımı, bir lüksün dışında bir gereklilik olarak görülmeye başlamıştır. 

Samimiyete dayalı ve eğitim kalitesinin vurgulayan sosyal medya yönetimi, iyi bir 

halkla ilişkiler çalışması olmanın dışında üniversite ile öğrenci arasındaki bağı 

güçlendirerek, yeni kaynakların ve fırsatların yaratılmasına olanak sağlamaktadır. 

Ayrıca sosyal medya yoluyla, öğrencilik sürecinde bir övünç olan üniversiteye 

aidiyet duygusu, mezuniyet sonrası da sağlıklı bir bağ kurarak, öğrencilerin 

üniversiteden kopukluğunun önüne geçmektedir (http://blog.radikal.com.tr/sosyal-

medya-pazarlama/universitelerin-sosyal-medya-karnesi-48560, 2015). Bu ortamlarda 

seyredilen video dersler ve eğitim materyalleri ile ilgili yorumlar yapılabilmekte, 

seyredilen bir ders ile ilgili görüş ve sorular diğer kullanıcılar ile paylaşılabilmektedir 

(Erkul, 2009: 4). McLoughlin ve Lee (2007: 667), sosyal ağların eğitim araçları 

olarak düşünülebileceğini ifade etmekte ve eğitsel bağlamda bu araçların 

sağlayabileceği yararları; sosyal destek ve bağlanabilirlik, işbirlikli bilgi paylaşımı, 

içerik oluşturma, bilgi ve enformasyon kümelemesi ve içerik modifikasyonu olmak 

üzere dört ana başlıkta sıralamaktadır: 

- Bağlantı ve sosyal uyum: Myspace, Facebook ve Friendster gibi sosyal ağ 

siteleri, bireylerin sosyal ağlar oluşturmasını desteklemekte ve bu sosyal ağlar 

arasındaki bağlantıları kolaylaştırmaktadır. 

- İşbirlikli bilgi keşfi ve paylaşımı: Veri paylaşımı bir takım yazılım 

uygulamalarıyla oldukça kolay bir hale gelmektedir. Bunun sonucunda, 
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uzman ya da acemi bireyler hem kendi bloglarını yapabilmekte hem de bu 

çevrimiçi ortamlarda istedikleri bilgi kaynaklarına katkıda bulunabilmektedir. 

- İçerik oluşturma: Sosyal ağ ortamlarında bireyler, içerik tüketmekten çok 

içerik üretmeye olanak sağlayan bir yapıda bulunmaktadır. Herkes, kendi 

ihtiyaçlarını ya da başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için içerik 

oluşturmakta, bu içerikleri organize etmekte, derlemekte ve paylaşmaktadır. 

- Bilgi-enformasyon toplaması ve içerik modifikasyonu: Sosyal ağ 

uygulamalarının yapısındaki RSS’in yanı sıra, podcast (ses) ve vodcast 

(görüntü ve ses) gibi teknolojiler ile kişilerden gelen içerikler toplanmakta ve 

içeriğin ihtiyaca göre alınıp tüketilmesi söz konusu olmaktadır. 

Sosyal medyanın üniversitelerde ve eğitim alanında kullanılması, gün geçtikçe 

yaygınlaşmaktadır. Üniversitelerde kurumsal web sayfalarıyla birlikte önemli bir ilgi 

alanı oluşturan internet, sosyal medya ile daha da önemli hale gelmiştir. Bugün 

neredeyse, sosyal medya ağlarında hesabı bulunmayan ya da blog sitelerde yer 

almayan bir üniversitenin olduğunu söylemek çok küçük azınlığı temsil etmektedir. 

Üniversitelerde ve eğitim alanında önemi yaygınlaşan sosyal medyanın, eğitimsel 

anlamda özelliklerine bakıldığında (Gülbahar vd., 2010; Tiryakioğlu ve Erzurum, 

2011: 1045; Tanrıverdi ve Sağır, 2014: 779; http://sosyalaglarinegitselkullanimi. 

blogspot.com.tr, 2015; Toğay vd., 2013):  

- Sosyal medyanın birçok özelliği ve olanaklarının bulunması, öğretmenlerin 

eğitim öğretim süreçlerini aktif, yaratıcı, işbirlikli öğrenme ile 

desteklemelerine; öğrenci-öğrenci, öğrenci-içerik ve öğretmen-öğrenci 

etkileşimini arttırmaya; öğrencilerin araştırma, sorgulama ve problem çözme 

becerilerini kullanmalarına ve geliştirmelerine destek olmaktadır, 

- Sosyal ağların kullanımları sayesinde, düşünceler ve yenilikler, dünya 

üzerinde eskiden olmadığı kadar hızlı bir biçimde yayılmaktadır, 

- Sosyal ağların özelliklerinin ve olanaklarının etkili bir şekilde kullanılması, 

iletişim becerilerini geliştirmekte, katılımı ve sosyal bağlılığı genişletmekte 

ve işbirliğine dayalı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktadır, 
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- Sosyal ağ siteleri, kolay ve ucuz bir şekilde kullanılabilmekte, öğrenciler için 

eğitim süreçlerine kolaylıkla entegre edilebilmekte ve bu türdeki kullanımlar 

hızla yaygınlaşmaktadır, 

- Sosyal medyayı bilinçli kullanmak; öğrenmeyi desteklemekte, grup 

çalışmaları için uygun bir ortam oluşturmakta ve üst düzey düşünme 

becerisini geliştirmektedir, 

- Sosyal ağlar, öğrencilerde; iletişim becerilerini geliştirip paylaşımı ve sosyal 

aidiyeti kuvvetlendirirken, arkadaş desteğini de güçlendirip ve birlikte 

öğrenmeye katkı sağlamaktadır, 

- Öğrencilerin büyük bölümü, eğitim süreçlerinde sosyal medya araçlarının 

kullanımının gerekli, faydalı ve kolay olduğunu, ders başarılarını artırdığını 

belirtmektedir, 

- Öğrencileri, eğitim süreçlerinde sosyal medya kullanmaya; öğretim 

görevlileri ve öğrenci arkadaşları teşvik etmektedir, 

- Sosyal medya yoluyla öğrenciler, ders konularıyla ilgili olarak bağlı oldukları 

sosyal medya gruplarından yardım alabilmektedir, 

- Öğrenciler, sosyal medyayı, öğrenim süreçlerinde kullanmaktan hoşlanmakta 

ve öğrenmelerine yardımcı olduğunu belirtmektedir, 

- Öğrenciler tarafından eğitim süreçlerinde sosyal medya araçları içinde en 

çok, sosyal ağ ortamları kullanılmaktadır, 

- Sosyal medyada, eğitimciler de kendi meslektaşlarıyla ya da farklı meslekten 

pek çok kullanıcıyla iletişime geçerek yeni bilgiler öğrenebilmekte ve yeni 

nitelikler kazanabilmektedir, 

- Sosyal medya; araştırma, eleştirel düşünme, problemleri fark edip çözüm 

yolları arama gibi konularda da öğrencilerin gelişimine yardımcı olmaktadır, 

- Ayrıca sosyal medya, öğretmenlerin öğrencileriyle işbirliği içinde olup, 

yaratıcı ve etkili bir öğrenme süreci yaşamalarına katkı sağlamaktadır.  

Sosyal medyanın eğitimde bir araç olarak kullanılmasının, bazı avantajları 

bulunmaktadır. Bunlar (Balcı, 2010: 466-467; Grosseck, 2009: 480; Kalafat ve 

Göktaş, 2011): 
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- Sosyal medyanın, zamandan ve mekândan bağımsız olması erişimi 

kolaylaştırmaktadır, 

- Sosyal medya ortamlarında yaş sınırı bulunmadığı için, her yaştan öğrencinin 

kullanımına uygundur, 

- Eğitimde bilgisayar kullanımı, eğitimin kalitesini, başarı ve verimliliği 

artırmaktadır, 

- Sosyal medya ortamlarında, öğrencilerin, öğretmenlerin ya da eğitimle ilgili 

kişilerin anında geri bildirim alabilmesi sağlanır, 

- Öğrencinin ders içeriğini istediği kadar tekrar edebilmesine olanak sağlanır, 

- Sosyal medya ortamlarında içeriğin, kolay görüntülenebilmesi gerçekleşir, 

- Sosyal medya ortamlarında iki yönlü iletişim sağlanması, herkesin fikirlerini 

belirtmesine imkân sunmaktadır, 

- Sosyal medya, öğrenci performansını değerlendirmeye olanak sağlar, 

- Sosyal medya, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgiye; ulaşma, değerlendirme, 

kullanma ve etkili olarak alıntı yapma becerilerinin gelişmesini sağlar, 

- Sosyal medya yoluyla, eğitim maliyetleri azaltılabilir,  

- Sosyal medya ortamları, öğretme ve öğrenme etkinliklerinde çeşitli 

entegrasyonlar sunmaktadır, 

- Sosyal medya, kimlik doğrulaması sayesinde kullanıcıların, kaynaklara 

erişimini kontrol altında tutulabilmesini sağlar, 

- Sosyal medya, eğitim alanının unsurları ve dinamikleriyle uyumludur, 

- Yeni teknolojilerin çeşitliliği, kullanılan yöntemler ve öğretici uygulamaların 

sayısındaki artış ile sosyal medyanın büyük bir avantajı bulunur, 

- Sosyal medyada, büyük bir değişiklik uygulamadan, mevcut yöntemleri 

kullanarak öğretim uygulamalarını test edebilme imkânı vardır, 

- Sosyal medya ortamlarında, eğitimsel dijital medya içeriklerini kolayca 

yaratabilme imkânı vardır (videocast, podcast vb.), 

- Sosyal medya ağlarına erişimin ücretsiz olması, eğitim açısından çok büyük 

bir avantaj oluşturur, 

- Sosyal medya ile öğrenciler zaman ve mekândan bağımsız olarak soru 

sorabilmektedirler,  
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- Sosyal medya yoluyla öğrencilerin, kendi sorularının yanı sıra arkadaşlarının 

sorduğu sorulardan da öğrenebilecekleri bir öğrenme ortamı bulunur,   

- Sosyal ağlarda paylaşılan multimedya içerikle, daha etkili bir öğrenme ortamı 

sunulmaktadır, 

- Sosyal medyada, paylaşılan eğitsel oyunlarla, eğlenerek öğrenme ortamı 

oluşur, 

- Sosyal medya ortamlarında, çekingen öğrencilerin aktif katılımı sağlanabilir, 

bunlara benzer avantajları daha da çoğaltmak mümkündür. 

Eğitim ortamlarında sosyal medya uygulamalarının avantajlı yönlerinin 

bulunduğu gibi tüm bu avantajların yanında sosyal medyanın eğitimde dezavantaj 

olarak görüldüğü durumlarda bulunmaktadır. Bu noktada, sosyal medya ortamlarının 

eğitim açısından oluşturduğu dezavantajları şu noktalarda belirtilebilir (Grosseck, 

2009: 480; Balcı, 2010: 467-468; Kalafat ve Göktaş, 2011): 

- Öncelikle, sosyal medyanın eğitimde kullanılabilmesi için bilgisayar ve 

internet bağlantısının bulunması gerekir, 

- Sosyal medya ortamlarının kullanılmasına imkân sunan bilgisayarın yetersiz 

alt yapıya sahip olması, sosyal medyaya erişimi imkânsız kılar (JavaScript 

eksikliği vb.), 

- Sosyal medya ortamlarında, gerekli sistem altyapısını kurulması, 

güncellenmesi ve açılacak dersler için telif hakkı ödemek gerekir, 

- Sosyal medya ortamlarında oldukça sık kullanılan sahte bilgilerle, paylaşılan 

bilgilerde doğruluk şüphesi artmaktadır, 

- Bu sistemde eğitim veren öğretmenlere, bu sistemlerin nasıl kullanıldığı 

konularında yeterli miktarda eğitim hizmeti verilmemektedir, 

- Öğrenciler, sosyal medya ortamlarındaki eğitim sistemine ve sistemin 

işleyişinden habersiz ve tecrübesiz olarak gelmeleri bir diğer dezavantajı 

oluşturmaktadır, 

- Sosyal medya ortamlarında ders içeriği hazırlamak, geleneksel eğitime göre 

daha fazla zaman almaktadır, 
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- Sosyal medya ortamlarındaki öğrenmenin, öğrencinin sosyal gelişimini 

geleneksel eğitime göre sınırladığının düşünülmesi bir diğer dezavantajdır, 

- Öğrencilerin sosyal medya ortamlarındaki eğitime, daha başarısız olacağı 

önyargısıyla hareket etmesi mümkündür, 

- Sosyal medya ortamlarında oluşturulan gruplar ile kuralları olmayan bir 

ortam oluşmaktadır,  

- Bilgisayar başında uzun süre kalan kullanıcıların bilgisayardan kaynaklanan 

sağlık sorunları olabilmesi mümkündür, 

- Sosyal medya ortamlarında, her öğrencinin sosyal ağ üyesi olmaması olasıdır, 

- Sosyal medya ortamlarında gereksiz veya istenmeyen paylaşımlar, yorumlar, 

tartışmalar ve görüşler bulunabilir,  

- Sosyal medyada istenmeyen yorum ve paylaşımları önleyebilmek için 

eğitimcilerin sayfayı veya grubu sürekli kontrol altında tutması gerekir, 

şeklindeki durumlar sosyal medyanın eğitim açısından dezavantajları olarak 

belirtilebilir. 

Web teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan ortamlar, birçok 

eğitimsel amacın gerçekleştirilmesinde kullanım olanağı bulunan bir ortam haline 

gelmiştir. Daha öncesinde geleneksel medya ortamlarıyla yürütülmeye çalışılan 

eğitim sistemleri, artık günün getirdiği şartlara uygun olarak, geleneksel medyanın 

yanında web teknolojilerinden de yararlanmaktadır. Bloglar, mikrobloglar, sosyal ağ 

ortamları, wikiler ve daha birçok ortam, kimi zaman geleneksel medya ile 

oluşturulamayan etkiyi daha kolay gerçekleştirmeye imkân sunabilmektedir. Bu 

kadar yaygın bir şekilde kullanım olanağı bulunan bu ortamların, eğitim ortamlarında 

hangi amaçlarla kullanılabileceğine dair içerikler Tablo 3’te belirtilmiştir (Grosseck, 

2009: 479): 
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Tablo 3. Web Teknolojilerinin Eğitimsel Kullanım Alanları 

Web 
Teknolojileri Eğitim Uygulamaları 

 
 

Bloglar 
 

-Günlük tutma, deneyimleri paylaşma vb. yazım uygulamaları gerçekleştirilebilir, 
-Öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında hızlı geribildirim sağlanabilir, 
-Öğrenciler, bilgilerini artırmak için blogları kullanabilir, 
-Verilen ödev ve görevler bloglar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilir, 
-Yorumlar sayesinde öğrenciler, birbirlerine yardımda bulunabilir ve sorulara 
farklı cevaplar karmaşasının önüne geçilebilir. 

Mikrobloglar 

-Topluluklar oluşturma, sanal tartışma ortamları kurma, proje yönetimi, konferans 
veya bir sunumun duyurulması, okuyucuların tepkisinin ölçülmesi, yaratıcı bir 
öğrenme deneyimi sağlamak gibi imkânlar sunabilir, 
-Kişilerin; araştırma yönünü geliştirme, kişileri teşvik etme ve becerilerini 
geliştirme, öğretmenlerin; yayınlarının yayılması, olaylar hakkında 
geribildirimlerin alınması sağlanabilir. 

Wikiler 
 

-Fikirleri paylaşma ve düzenlemede, diğer kullanıcılarla işbirliği yapılabilir, 
-Öğrenci projelerinde kullanılabilir, 
-Bir sunum aracı olarak kullanılabilir, 
-Öğrenci grupları, araştırma projelerini wikiler üzerinden yürütebilirler, 
-Sınıf için bir tartışma ve müzakere alanı oluşturulabilir, 
-Web araştırmaları için kaynakların toplanıp düzenli bir şekilde depolandığı bir 
alan olarak kullanılabilir. 

Fotoğraf 
Paylaşımı 

 

-Sınıfta daha önce kullanılan fotoğraflar paylaşılabilir, üzerlerine notlar ve 
yorumlar eklenebilir, fotoğraflarla bir sunum hazırlanabilir, 
-Sınıfta kullanılmak üzere, fotoğrafların çekildiği yerler ve olaylarla ilgili 
bilgilere etiketler sayesinde ulaşılabilir, 
-Öğrenci sunumları için, dünyanın farklı yerlerindeki kullanıcılarla iletişime 
geçilebilir, 
-Öğrencilerin, istedikleri zaman erişebilecekleri bir görsel materyal deposu 
oluşturulabilir. 

Video 
Paylaşımı 

-Öğrenciler, kendi başlarına kendi öğretimsel videolarını oluşturabilir, 
-Güncel konularla alakalı birçok videoya erişilebilir, 
-Video paylaşım sitelerinden çok sayıda öğretici videoya ulaşılabilir. 

RSS 
Kullanımı 

 

-Mesleki gelişim, öğretim ortamlarında güncel bilgiler paylaşma ve zaman 
tasarrufu sağlanabilir, 
-Erişimi kısıtlı alanlardan güncel bilgiler alınabilir, 
-RSS ile belirlenen web sayfalarından bilgiler kullanılabilir. 

Sosyal 
İmleme 

-İnternete bağlı herhangi bir bilgisayardan hazırlanan tüm kaynaklara erişim 
sağlanabilir ve bu bilgiler paylaşılabilir, 
-Eğitim kaynaklarını paylaşmak için, yazarlarla ve kitaplarla ilgili 
güncelleştirmeler yapılabilir, 
-Birbirlerinden ayrı insanlar arasında bilgi paylaşımı sağlanabilir. 

Sosyal Ağlar -Sosyal medya ve kişisel öğrenme uygulamalarını bir çatı altında toplamaya ve 
ekip desteği oluşturmaya imkân sağlayabilir. 

Diğer Araçlar 

-Anlık mesajlaşma uygulamaları ile işbirlikçi öğrenme geliştirilebilir, 
-Takvim uygulamaları ile oluşturulan tüm bilgiler mobil sistemlerde 
kullanılabilir, 
-Sanal konferans ve seminerler, anketler, takım toplantıları ve işbirliği alanları 
oluşturulabilir. 

Kaynak: Grosseck, 2009: 479 
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Sosyal ağların kullanımları sayesinde, düşünceler ve yenilikler, dünya üzerinde 

eskiden olmadığı kadar hızlı bir biçimde yayılmaktadır. Elde edilen bu sonuçlardan 

yola çıkarak eğitimde sosyal medyanın kullanımıyla ilgili şu önerilere yer verilebilir 

(Özmen vd, 2012: 504; Tanrıverdi ve Sağır, 2014: 811-812):  

- Eğitimde sosyal ağların etkin kullanımına ilişkin gerekli teknik alt yapılar 

oluşturularak, yöneticiler ve öğretmenler daha çok desteklenmelidir, 

- Eğitim yöneticileri ve öğretmenler mesleki gelişim ve bilgi paylaşmaları 

açısından sosyal ağları kullanmaya teşvik edilmelidir, 

- Eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin sosyal ağlardan mesleki gelişim 

açısından daha fazla yararlanabilmeleri için, uygulamalı ortamlarda bilgi ve 

becerileri geliştirici yönde eğitim almaları sağlanmalıdır, 

- Her an ulaşılabilen bilgilerin karşılıklı etkileşimle uluslararası boyutta 

öğrenci katılımını sağlayan sosyal ağlar ders ortamında kullanılmalıdır, 

- Sosyal ağların eğitsel alanda daha etkili kullanımına ilişkin, kapsamlı 

araştırmalar yapılmalıdır, 

- Öğrencilerin, sosyal medyayı doğru ve etkin kullanabilmeleri için 

öğretmenlerin öncü ve yol gösterici olmaları gerekmektedir, 

- Öğrencilerin iyi birer medya okuryazarı olmaları için lise eğitiminden önce 

öğrencilerin medya okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesinde fayda vardır, 

- Sosyal medyada fazla kalan ve daha sık giren öğrencilerin başarı notlarının 

düşük olması, ailelerin çocukları üzerinde etkin rol oynayarak, sosyal 

medyada geçirdikleri zamanı kontrol altına almaları önerilmektedir.  

Sonuç olarak, sosyal medya günümüzde halkla ilişkiler, eğitim ve daha birçok 

alanda oldukça yaygın kullanım olanağına sahip bir mecra haline gelmiştir. 

Geleneksel medyaya göre birçok avantajının bulunmasından dolayı sosyal medya, 

geleneksel medya karşısında oldukça güçlü bir yapıya sahip olmaktadır. Geleneksel 

medyanın yerini sosyal medyaya bırakmasıyla birlikte, gerek halkla ilişkilerde 

gerekse de eğitim alanında yeni yöntem ve taktiklerin ortaya çıktığını söylemek 

mümkündür. Halkla ilişkilerdeki kullanımıyla birlikte sosyal medya eğitimde ve 

eğitimsel alanda da en çok üniversiteler tarafından tercih edilen bir yapıya sahiptir. 
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Üniversiteler, internet yoluyla sahip oldukları kurumsal web sayfalarının yanında 

sosyal medya ile daha da internet ortamında aktif rol almaya başlamıştır. 

Üniversitelerin aynı anda hem iç hedef kitle ile hem de dış hedef kitlesiyle iletişime 

geçmesine olanak sunan sosyal medya, üniversitelerin paylaştıkları enformasyonlarla 

itibar, imaj gibi çalışmalara katkı sağlamakla birlikte eğitimde ve halkla ilişkilerde 

kullanımı gün geçtikçe daha da artmaktadır. 

2.3.5. Sosyal Medya Araç ve Ortamları 

Günümüz ortamında birçok sosyal medya araç ve ortamları ortaya çıkmış ve bu 

ortamlar, insanlar arası etkileşim sürecinde oldukça etkili rol almaya başlamıştır. 

Oldukça çeşitli yapılarda oluşan sosyal medya ortamları, insanların birçok noktada 

ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapıda bulunmaktadır. Tüm yaş grubundan birçok 

insana katılım imkânı sunan sosyal medya araç ve ortamları, kimi zaman eğlence, 

kimi zaman bilgilenme, kimi zaman iletişim ve kimi zaman da tartışma gibi 

eylemlere olanak sunmakla birlikte hayatın vazgeçilmez bir uğraşı haline gelmiştir. 

Geleneksel kitle iletişim ortamlarında sınırlı olan kullanıcı, yeni medya adını alan 

dönüşüm sayesinde içerik tüketenden, içerik yaratan konumuna geçmiştir. Bu 

dönüşümle birlikte yapılanan sosyal ağ ortamları, geniş kitlelerin işbirliğini ve 

birlikte üretimini mümkün kılmış ve böylece isteyen herkesin bu yeni ortamda yer 

alabildiği bir ağ toplumu şekillenmiştir (Aytekin, 2012: 102). Kullanıcılar tarafından 

içeriğin oluşturulmasını ve paylaşılmasını sağlayan sosyal medya, özünde sosyalliği, 

işbirliğini ve çift yönlü etkileşimi barındırmaktadır. Durum böyle olunca bu ortam, 

kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını kolaylaştırırken, paylaşımı artırmakta 

ve topluluk oluşumunu teşvik etmektedir (Akar, 2013: 53). Böylece sanal üretim ve 

tüketimin hızı kimi zaman doğru bilgiye ilişkin karar vermenin önüne geçebilmekte, 

bu noktada, pratik bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı ortamlar önem 

kazanmaktadır (Odabaşı vd., 2012: 90). Önemli olduğunu anlamak için sosyal medya 

ortamlarının dünya çapında rakamsal bir değerlendirmesi yapıldığında şu unsurlar 

göze çarpmaktadır (Kazaz ve Tümen, 2013: 91): 

- İnternette sosyal medya ortamlarının kullanımı, pornoyu geride bırakmıştır, 

- Twitter’ın 2012 yılı için büyüme oranı: %1.500 olmuştur, 
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- Dünya üzerinde her üç kişiden ikisi, sosyal ağları ziyaret etmektedir, 

- Her gün YouTube’ta 100 milyona yakın video izlenmekte ve her dakika 20 

saatlik videolar yüklenmektedir, 

- Her gün Facebook üzerinde 8 milyar dakika geçirilmekte ve 285 milyon adet 

içerik paylaşılmaktadır, 

- İnternet kullanıcılarının sadece % 65’i e‐posta kullanmakta, sosyal ağları 

kullananlar ise %68 olmaktadır, şeklinde sosyal ağların dünya çapındaki 

büyüklüğünü belirtmek mümkündür. 

İnsanların oldukça sık şekilde vakit geçirdiği sosyal medya ortamları olan 

bloglar, mikrobloglar, forum siteleri, wikiler, Facebook, YouTube, Twitter, 

Myspace, Instagram, Flickr vb. gibi sosyal ağ ortamları, kimi zaman vakit geçirmek 

için kimi zaman ise bilgi amaçlı olarak oldukça sık kullanılmaktadır. Bu noktada en 

fazla kullanım oranlarına sahip olan; Bloglar, Forumlar, Wikiler, YouTube, Google 

Plus, LinkedIn, Foursquare-Swarm, Flickr, Instagram, Myspace, Facebook ve 

Twitter sosyal medya ortamları, kuruluşlarından özelliklerine kadar birçok şekilde 

açıklanırken; Twitter sosyal medya ortamı, çalışmanın araştırma konusunu 

oluşturmasından dolayı daha detaylı ve üniversite ortamlarıyla ilişkili olarak ele 

alınmıştır. 

2.3.5.1. Bloglar 

1990’ların sonlarında internete katılımın doğasını daha fazla artıran yeni bir 

ortam gelişmiştir. Bir blogger olan Jorn Barger bu gelişmeyi “weblog” olarak 

adlandırmıştır. Barger, bu tabiri kendisince ilginç ve bilgilendirici bulunan haber 

makalelerini, diğer sitelere link içeren kendi web sitesiyle göstererek ortaya koymuş 

ve weblog ya da blog kelimesi bu şekilde ortaya çıkmıştır (Akar, 2013: 53-54). 

Alikılıç ve Onat (2007: 903) blogları, kullanıcı için herhangi bir teknik bilgi 

gerektirmeden, kullanıcısının istediği şeyi, istediği şekilde yazan insanların 

oluşturdukları, günlüğe benzeyen web sayfalarıdır, şeklinde tanımlamıştır. Blogları 

oluşturmak ve güncellemek kolay olduğu için internet kullanıcılarının herhangi bir 

program diline ya da teknik ayrıntı bilmelerine gerek duyulmamaktadır. Türkçe’de 

açık günlük ya da ağ günlüğü, e-günlük gibi bazı isimler önerilse de kelimenin 
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yaygın olarak kabul görmüş bir karşılığı henüz bulunmamaktadır (Okay ve Okay, 

2012: 564-565). Bloglarda yazılan her bir konuya, post denilmekte ve bu postlar, 

yorumlar kısmında okuyucularına kendi düşüncelerini yazmalarına imkân 

sunmaktadır (Zafarmand, 2010: 22).  Blog sahipleri, bazen tamamen kendi 

hayatlarını sanal bir günlükte toplamakta, bazen de tematik olarak sadece kendi ilgi 

alanlarına göre bir sayfa oluşturmaktadır (Genç, 2010: 483). Bloglarda yazılar, en 

yeniden başlamak üzere oluşturulma tarihine göre sıralanmakta ve hafta, ay gibi 

belirli zaman dilimlerine göre gruplandırılmaktadır. Diğer kullanıcılar tarafından 

eklenen yorumlar ise, her yazının altında yine sıralı olarak bulunmaktadır (Baş ve 

Tüzün, 2007: 35). Standart bir blogda; kolayca giriş yapabilmek için kullanıcı dostu 

bir arayüz, blog arşivinin görüntülenebilmesi, her bir giriş için ayrı internet adresinin 

olması, başka sitelere bağlantı verilebilmesi ve oralardan direkt aktarım 

yapılabilmesi, akıllı cep telefonundan hem metin hem de fotoğraf girişi yapılabilmesi 

gibi önemli özellikler bulunmaktadır (Çetinöz, 2013: 162-163). Bloglar, diyaloğa 

açık olması yönüyle belirli bir formüle göre yazılmış tipik gazete makaleleri ile 

karşılaştırıldığında, okuyucuların daha fazla ilgisini çekmektedir (Güçdemir, 2012: 

36). Günümüzde bloglar magazinden teknolojiye, modadan müziğe, bilime, 

politikaya kadar her türlü içeriğe ve bilgiye aracılık edebilmektedir (Yurttaş, 2011: 

118). Bloglar, kullanım alanlarına göre bir takım türlerde bulunmaktadır. Bunlar 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Blog, 2015): 

- Kişisel: İnternet üzerinde bireysel olarak oluşturulan, genel veya belli bir 

odak noktası olan blog çeşididir. Büyük oranda blog yazarının ismini veya 

takma adını almaktadır. 

- Temasal: Sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı, belirli bir 

konuda uzman kişilerin yazdığı ve düzenlediği bloglardır. Politika, 

pazarlama, yemek, internet, ekonomi, tasarım, fotoğraf ve benzeri konularda 

odaklanmış bloglar bulunmaktadır. 

- Topluluk: Üyelik sistemine sahip olan ve bu üyelerin yazdıkları 

gönderilerden meydana gelen bloglardır. 

- Kurumsal: Şirketlerin kendileri ile ilgili haber ve duyurularını daha samimi 

bir şekilde halka açtıkları bloglardır. 
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Ebner ve Schiefner (2008), blogların bu kadar büyüyüp başarılı olmasını; blog 

dünyasına yeni bir katılım için özel bir beceriye sahip olmaması, insanların ilgi 

duydukları konularda tartışmak için birbirleriyle iletişime geçmesi ve insanların 

görüş, duygu ve düşüncelerini yayınlama isteklerinin olması şeklinde üç faktöre 

bağlamaktadır. Bu faktörlerin etkisiyle yaygınlaşan bloglarda, kişiler; her türlü 

kısıtlamadan kendilerini uzak hissederek özgürce istedikleri konu hakkında 

fikirlerini, deneyimlerini, görsellerini paylaşmaktadır. Paylaşılan yazıları okuyan 

blog okuyucuları ise, blog yazarlarını samimi bulmakta ve fikirlerine çoğu zaman 

değer vermektedir (Aydınalp, 2013: 6). 

2.3.5.2. Forumlar 

Forumlar, sosyal medyanın en köklü ortamları arasında bulunmaktadır. 

Forumlar, toplumun güçlü bir duygu eseridir ve sosyal medyanın kendisinden bile 

önce ortaya çıkmıştır (Mayfield, 2008: 23). Bir nevi sosyal medyanın atası görevi 

gören forumlar, binlerce kullanıcı tarafından güncellenen içerikleri sayesinde, arama 

motorlarında yaygınlaşmasıyla kullanımı artmıştır (Demirel, 2013: 51). İnternet 

forumları ya da online forumlar, belirli bir konuda interaktif bir şekilde devam eden 

karşılıklı konuşmalarla insanların ilişki kurması için en önemli yollardandır. 

Forumlar, özel konularda serbest tartışmalar yapmak için web sayfalarında insanların 

toplandığı en eski sosyal medya türlerinden biridir ve genellikle web forumları, 

mesaj panosu, tartışma paneli, tartışma grupları, tartışma forumları ya da ilan tahtası 

olarak da ifade edilmektedir (Akar, 2013: 60).  Ancak blog ve sosyal ağ sitelerinin 

kullanımlarının artmasıyla, forumlar popülerliğini yitirmeye başlamıştır (Demirel, 

2013: 51). Bloglar ve forumlar arasındaki en önemli fark, blogların belirli bir sahibi 

bulunmaktayken forumlara belirli ve özel bir kişi sahip değildir. Forumlar, eğer 

düzgün ve doğru bir şekilde yönetilirlerse değerli bilgi kaynağına dönüşebilmektedir 

(Zafarmand, 2010: 32). Forumların atasını, ziyaretçi defterleri oluşturmaktadır. Daha 

sonra mesaj panoları ortaya çıkmış ve en son olarak günümüzdeki forum, hâlini 

almıştır.  Forum alanına girildikten sonra ilgili kategori seçilir ve bu kategorilere 

bağlı olarak (https://tr.wikipedia.org/wiki/İnternet_forumu, 2015); 
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- Yeni bir konu başlığı yaratılır ve yaratılan konu başlığına diğer kullanıcılar, 

yorumlarını yazarak fikirlerini beyan ederler, 

- Kullanıcılar, hazırda bulunan bir konu başlığı veya tartışma konusu üzerinde 

fikirlerini sunabilir ya da o konu hakkındaki düşüncelerini belirtebilirler, 

- Bilgilendirici, eğitici, öğretici konular paylaşılır ve kullanıcılar, ihtiyaç 

duyguları konular hakkında bu ortamlardan yararlanırlar. 

Forumlar, özel konular hakkında bilgi alma, yeni haberler öğrenme, diğer 

kişilerin düşünceleri, önerileri ve tecrübelerinden ve bu tarz kişilerarası iletişimden 

yararlanmak için iyi bir ortam oluşturmaktadır (Zafarmand, 2010: 31). Forumlar, her 

ne kadar olumlu bir ortam gibi görünse de kimi zaman olumsuz mesajların 

yayılmasında hızlı bir yapıya sahip olduğu için kurum ya da şirketlerin kriz 

dönemlerinde oldukça dikkatli yönetmeleri gereken bir ortamdır. 

2.3.5.3. Wikiler 

1990’ların ortasından beri wikiler var olmasına rağmen popüler olmaya yakın 

zamanda başlamıştır. İlk wiki, 1995 yılında geliştirilen WikiWikiWeb’dir. En yaygın 

bilinen wiki uygulaması olan Wikipedia, 2001 yılında ortaya çıkmış ve hızla 

büyümeye devam etmektedir. Bu nedenle wiki denince birçok insanın aklına, 

genellikle Wikipedia gelmektedir (Karaman vd., 2008: 36). Wikiler, içlerinde çok 

çeşitli bilgileri barındırmakta ve kullanıcılar, wikiler üzerinde yeni sayfalar yaratma, 

mevcut olanları düzeltebilme ya da sayfaları birbirine bağlama gibi eylemleri 

gerçekleştirebilmektedir (Sönmez, 2013: 32). Yani wiki uygulamaları, birer açık 

kaynak ortamlarıdır (Bostancı, 2010: 63). Wikilerle neler yapılabileceği noktasında 

şunlar belirtilebilir (http://wiki.nedir.com, 2015):  

- Wiki sitelerinde, öğrenmek istenilen konu ile ilgili arama yapılabilir, 

- Wiki sitelerine, yeni konular istenilen zamanda eklenebilir, 

- Wiki sitelerindeki konulara, eklemeler yapılabilir, 

- Üye olmadan ve herhangi bir ücret ödemeden tüm içeriğe ulaşılabilir, 

- İsteyen herkes kendi wiki sitesini oluşturabilir. 
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Ayrıca wikiler, sayfalar arasında köprü kurmaya da olanak tanımakta ve bu 

ortamlarda mevcut verilerin değiştirilmesi ile ilgili tartışmalar oluşturmaya imkân 

tanıyarak, bu tartışmaların veya değişikliklerin kaydı tutulabilmektedir. Bu işlem ve 

etkileşim kolaylığı, wikiyi yoğun yazarlık işbirliği için etkili bir araç haline 

getirmektedir (Karaman vd., 2008: 36). 

2.3.5.4. YouTube 

YouTube, 15 Şubat 2005 yılında Paypal’ın eski çalışanları Steve Chen, Chad 

Hurley ve Jawed Karim tarafından videoları hızlı ve kolayca paylaşmak için kurulan 

bir sitedir. Şubat 2005’ten önce hem online videoları bulmak hem de paylaşmak 

oldukça zordu. Bir akşam yemeği partisinde Karim, Hurley ve Chen’e bir video 

paylaşım sitesi oluşturmayı önerir ve birkaç gün içinde bu üçlü, video sitesi ile ilgili 

olan fikri geliştirmek için anlaşarak kendi yeteneklerine göre işe koyulmuşlardır. 

Hurley, sitenin ara yüzünü tasarlarken, Chen ve Karim ise, sitenin çalışması için 

gerekli teknik görevleri paylaşır ve daha sonra ortaya koydukları YouTube sitesinde 

ilk video olarak, Yakov Lapitsky tarafından çekilen ve Karim’in San Diego hayvanat 

bahçesinde başrolde oynadığı “Me at the zoo” başlıklı 19 saniye uzunluğundaki 

video yüklenmiştir (Akar, 2013: 68). YouTube, adındaki Tube kelimesi, cathode ray 

tube (televizyon tüpü)’den esinlenmiştir. Broadcast your self (kendini yayınla) 

sloganı ile yola çıkan YouTube, video formatı olarak flash video formatını 

kullanmaktadır. YouTube’da istenen video klipler, flash video olarak izlenebilmekte, 

bilgisayara dosya olarak indirilebilmekte ve kullanıcılar, istediklerinde kendi video 

klibini YouTube’a ekleyebilmektedirler. Bu platformda yer alan kullanıcıların 

geliştirdiği içerikler; kişisel amatör klipler, video klipler, film, televizyon 

programları ve müzik videolarından oluşabilmektedir. Kullanıcılar tarafından 

YouTube’a, günlük yaklaşık 65 bin adet yeni video klip eklenmekte ve 100 milyona 

yakın video klip izlenmektedir. Kullanım koşullarına uymayan video klipler 

kullanıcıların bildirimleri ile YouTube yetkilileri tarafından incelenerek 

silinebilmektedir. YouTube üyeleri, izledikleri video klipleri değerlendirip not 

verebilmekte ve izledikleri video klip hakkında yorum yazabilmektedir (Bostancı, 

2010: 74). Bunların yanında, YouTube; kullanıcılara bağlantı kurmaları, bilgi 
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vermeleri ve dünyadaki diğer kullanıcılara ilham kaynağı olmaları için bir forum 

sağlayarak orijinal içerik oluşturucularla büyük ve küçük çaptaki reklam verenler 

için bir dağıtım platformu işlevini görmektedir (https://www.youtube.com/yt/ 

about/tr/, 2015).  

YouTube, kullanıcılarına kendi telefonları ve video kameraları ile çekilen 

filmleri yükleme imkânı sunarken onlara televizyon şovları ve filmlerini izleme 

imkânı da sağlamaktadır (Zafarmand, 2010: 33). Youtube, bu bağlamda paylaşıma 

açık yapısı ile sosyal ağ sitelerinin temel özelliklerinden biri olan etkileşim niteliğine 

kullanıcıların kendi istedikleri içeriği kolayca yüklemelerine izin vererek, yüklenen 

videoların istenilen zamanlarda görüntülenebilmesini sağlayarak, erişilebilirlik 

kazandırmaktadır (Dondurucu, 2014: 117). İnternet üzerinden video paylaşımına 

olanak sunan YouTube, belki de sosyal ağ siteleri arasında en ünlü olanıdır. Bu 

noktada YouTube ününü, çok gelişmiş teknik altyapısından ziyade kurulduktan 

sadece bir yıl sonra 2006 yılında Google tarafından 1,65 milyar dolara satın 

alınmasına borçludur (Kahraman, 2013: 41). Google’a ait olan YouTube, kendi 

başına dünyanın en büyük video paylaşım sitesidir ve her gün milyonlarca yeni video 

da eklenmeye devam etmektedir (Kerpen, 2011: 232). 

2.3.5.5. Google Plus 

Google Plus, bazen Google+ ya da G+ şeklinde kısaltılmaktadır. Kurucusu 

Google tarafından yönetilen Google Plus, 28 Haziran 2011 tarihinde duyurulmuş ve 

ilk dönemde davetiye sistemi ile üye kabul etmiştir. 20 Eylül 2011 tarihinden itibaren 

ise siteye üyelikler gerçek adını kullanmak şartıyla 18 yaş üzeri herkes için 

kullanıma açılmıştır. Google+, Google profilleri üzerine inşa edilmiş ve diğer Google 

projeleriyle de entegre çalışan bir servis yapısıyla işlem yapmakla birlikte; çevreler, 

konular ve video sohbet odaları gibi sosyal ağ dünyasında yeni olan özellikleri 

içermektedir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Google%2B, 2015). Google Plus, 

Facebook’tan sonra kullanım istatistikleri açısından ikinci sırada yer almaktadır. Bu 

durum, Google+’ın büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu gerçeğini ortaya 

koymakta ve Google+’tan paylaşılacak bir sosyal içeriğin, geniş bir kullanıcı 

kitlesine ulaşabileceğini göstermektedir (Kuzu, 2014: 11). 
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Google+ tarafından, ilk olarak öne sürülen ve diğer sosyal ağlara ilham veren 

en önemli özellik, videolu sohbet gerçekleştirebilmesidir. Video sohbet özelliği, 

farklı ortamlarda olsalar bile birden çok kullanıcının bir video sohbet odasında 

birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlamakta ve bu sohbet odalarında yapılan 

görüntülü sohbetler, tercihe göre gizli veya herkese açık olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Google+’ın kullanımını önemli kılan bir diğer özellik, 

Google+’taki Hangout’tur. Bu özellik sayesinde, aynı anda birden çok kullanıcı ile 

görsel-işitsel bir iletişim sağlanabilmektedir. Bu durum, kullanıcılara iletilmek 

istenen bir içeriğin aynı anda birden fazla bireye eşzamanlı ve görüntülü olarak 

aktarılabilmesini sağlamaktadır. Yine Google+’ın sosyal ağlara kazandırdığı çevreler 

özelliği, bireysel sosyal ağ kavramı yerine kullanılmakta ve bu özellik yardımıyla 

kullanıcılar, çevrelerine ekledikleri diğer kullanıcıları günlük yaşamlarındaki farklı 

ilişki derecelerine göre en iyi arkadaşlar, iş arkadaşları, tanıdıklar şeklinde 

gruplayabilmektedir. Böylece kullanıcılar, paylaştıkları bir içeriğin farklı çevrelerce 

farklı gizlilik ayarlamaları ile sınırlandırılabilmesi olanağına sahip olmaktadır. 

Ayrıca Google Plus’ta, kullanıcılar; diğer sosyal ağlar da olduğu gibi fotoğraf ve 

kişisel bilgilerden oluşan çevrimiçi bir profil oluşturabilir, özel ya da herkese açık bir 

biçimde bu sayfaları diğer kullanıcılara sunabilir, diğer kullanıcılarla iletişime 

girerek bireysel bir sosyal ağ oluşturabilir, kendileri bir görüntülü sohbet 

başlatabildiği gibi herkese açık olan görüntülü konferanslara katılabilir, anlık sohbet 

veya görüntülü sohbet özelliklerini kullanarak diğer kullanıcılar ile iletişime 

geçebilir, sosyal ilgi grupları oluşturabilir ya da var olan sosyal ilgi gruplarına 

katılabilir, bir kurum veya kuruluşa yönelik kişisel tanıtım sayfaları oluşturabilir ya 

da bu sayfaları takip edebilir, gezi ve toplantı gibi etkinlikler planlamak için diğer 

kullanıcılarla iletişim içerisine girebilmektedir (Kuzu, 2014: 11-12). 

2.3.5.6. LinkedIn 

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

odasında atılmış ve site 5 Mayıs 2003 tarihinde resmi olarak açılmıştır. Halka açık 

olan şirket, farklı alanlara yönlendirilmiş iş modeli ile abonelikler, reklam satışları ve 

işe alma çözümlerinden gelir elde etmektedir. Dünya çapındaki 200 ülke ve bölgede 
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300 milyon üyesiyle dünyanın en büyük profesyonel sosyal iletişim ağı olan 

LinkedIn (http://tr.linkedin.com/about-us, 2015), daha çok mesleklerle ve iş 

yaşamıyla ilgili bir sosyal ağ olmaktadır. Bu noktada, sitenin hedef kitlesini, iş 

arayanlar oluşturmaktadır. LinkedIn aracılığıyla kullanıcılar; iş ilanları-haber ve 

güncellemelere erişebilme (Sönmez, 2013: 32), diğer kişileri birey olarak değil, 

bağlantı olarak değerlendirme, eski çalışma arkadaşlarına-okul arkadaşlarına ulaşma, 

sitede yayımlanan iş imkânlarını takip ederek yeni iş fırsatları yakalayabilme, iş alanı 

ile ilgili kişileri ekleme, hatta çalışılan alanla ilgili şirketleri bulma, LinkedIn 

gruplarına üye olup buradaki tartışmalara katılma ve takip etme (Çetinöz, 2013: 159), 

tüm profesyonellerle gerçek ve etkili bir iletişim kurma, network geliştirme, iş 

çevresi geliştirilebileceği gibi potansiyel yeni iş bağlantıları kurulabilme (Güçdemir, 

2012: 47), konusunda uzman olan kişilerle bilgi paylaşımında bulunabilme ve onların 

mesleki tavsiyelerine ulaşabilme imkânlarına sahip olmaktadırlar (Kırıcı, 2014: 32). 

LinkedIn’ın çoğu servislerinin, para mukabili olması zaman zaman eleştirilere maruz 

kalmasına ortam hazırlamasına rağmen LinkedIn, 25 yaş üzeri kişiler arasında 

Facebook'tan sonra en çok kullanılan sosyal ağ olarak bilinmektedir (Zafarmand, 

2010: 28). 

2.3.5.7. Foursquare-Swarm 

Foursquare, 2009 yılında Amerika’da kurulmuş konum tabanlı bir sosyal ağ 

web sitesidir. Kurucuları, Dennis Crowley ve Naveen Selvadurai'dir. Foursquare, 

akıllı telefon olarak adlandırılan cihazlara, Foursquare'in yazılımı yüklenerek 

kullanılabilmektedir. iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, Symbian gibi 

birçok mobil platforma uygun yazılımı bulunan Foursquare’da kullanıcılar, 

bulundukları mekânlarda “check in” yaparak konumlarını sosyal çevrelerinde 

paylaşmakla birlikte check in yaptıkça puan ve rozetler kazanabilmektedir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Foursquare, 2015). Foursquare’de yer ekleme 

işlemlerini, bu ağa kayıtlı olan tüm üyeler gerçekleştirmekle birlikte; search 

bölümünden eklemek istenilen mekânın eklenip eklenmediğini kontrol edip, 

anında mekan bildirimi yapmak da mümkündür. Kullanıcılar; mekân ekleme 

işlemini, add venue sayfasından gerçekleştirmekte ve Google hizmeti olan maps 
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sayesinde işaretçiyi kullanarak aranılan mekânın tam koordinatlarına 

ulaşabilmektedirler (http://foursquare.nedir.com, 2015). Foursquare kullanıcıları, 

gittikleri mekânlarla ilgili yorum bırakırken o mekânla ilgili diğer kullanıcıların 

yorumlarını da okuyabilmektedir. Ayrıca Foursquare, kullanıcıların ilk defa 

gidecekleri mekânlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlarken, mekân seçiminde de 

yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılar, sosyal ağlardaki arkadaşlarını da 

bu uygulama kapsamında arkadaş listesine ekleyebilir ve arkadaşlarının hangi 

mekânlarda olduğuyla ilgili bildirim alabilirler (Kırıcı, 2014: 35). 

2014 yılında, Foursquare’ın kurulmasından beş yıl sonra, check-in yapmak için 

özel bir uygulama geliştirilmiş ve bu uygulama Swarm olarak tanıtılmıştır. Swarm, 

arkadaşları takip etmenin ve onlarla buluşmanın en hızlı yolu olarak görülmüş ve 

Swarm ile birlikte ayrı bir uygulama haline gelen Foursquare ise, kullanıcıların; 

neyin beğenilebileceğini öğretmenin yanında sevilecek mekânlara yönlendirmeye de 

yarayan bir uygulama haline gelmiştir (https://tr.foursquare.com/ about, 2015). 

Swarm uygulamasının aktifleşmesiyle, Foursquare uygulamasındaki yer bildirimi 

devreden çıkartılıp, uygulama sadece yeni mekânları keşfetme amacına hizmet 

edecek olan bir sosyal platform haline dönüşmüştür. Swarm uygulaması ile 

kullanıcılar, yakınında bulunan arkadaşlarını uzaklık mesafesini de görerek 

istedikleri zaman arkadaşlarıyla mesajlaşabilmektedir. Swarm uygulamasını ilginç 

hale getiren özelliklerden birisi, yakındaki planlar bölümüdür. Bu bölüm ile her 

kullanıcılar, yeni bir plan yapıp arkadaşlarını bu plandan haberdar ederek 

katılımlarını sağlayabilmekte ve yine bu bölümde yer alan arkadaşların planladığı bir 

etkinliğe ilgileniyorum yanıtını vererek iştirak etme şansına sahip olabilmektedirler 

(http://www.ilkercay.com/swarm-nedir-nasil-kullanilir-detaylari.htm, 2015).  

2.3.5.8. Flickr 

Flickr, 2004 yılında Ludicorp tarafından geliştirilmiş ve hizmete sunulmuş 

bir fotoğraf paylaşım projesidir. 2005 yılının Mart ayında Yahoo’nun  bu projenin 

çok tutacağına inanması ve Flickr’ın kullanıcı sayısının hızla artmasını görmesi 

üzerine Flickr’ı, 35 milyon dolara satın almasıyla ünü daha da artmıştır. Flickr, bir 

fotoğraf paylaşma ağıdır ve Nisan 2008'de video paylaşımına da izin vermeye 
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başlamıştır (http://flickr.nedir.com, 2015). Flickr, basit bir ara yüze sahiptir ve bu 

sayede kullanıcılar istedikleri görüntüleri kolayca yükleyebilir ve diğer kullanıcıların 

görüntülerine yorum yapabilmektedir. Flickr’da kullanıcılar; yükledikleri görüntüleri 

etiketler aracılığı ile açıklayabilmekte, kullanıcı adları ile sitede gezinebilmekte, 

diğer sosyal medya siteleri gibi arkadaşlarının paylaşımlarını takip edebilmekte 

(Kırıcı, 2014: 35), fotoğrafları edit edip, değişiklikler yaparak fotoğraflar üzerinde 

çeşitli oynamalar da yapabilmekte, fotoğraf ve videolarını organize edip kategorilere 

ayırarak onlar üzerinde ayarlar ve etiketlemeler yapabilmekte, popüler hale gelen 

fotoğrafları harita üzerinde işaretleme seçeneği ile kullanıcılar harita üzerinde 

işaretleme yaparken, işaretledikleri yerin yakınında çekilmiş fotoğraflara da 

ulaşabilmektedir (Erdem, 2010: 99-100). Ayrıca Flickr’a, mobil cihazlar aracılığı ile 

de fotoğraf yüklenmekte ve yüklenen fotoğraflar diğer sosyal ağlara 

aktarılabilmektedir (Kırıcı, 2014: 35). Gelişmiş gizlilik ayarları sayesinde, yüklenilen 

fotoğrafların sadece izin verilen gruplar tarafından izlenilebilme gibi bir özelliği de 

bulunmaktadır (Bulut, 2012: 61). Son olarak Flickr’da, ortak alanlarda ilgi duyan 

binlerce grup oluşmuştur. Bu grupların üyeleri; şehirler, sporlar, hayvanlar veya 

artistlere ilgi duyan ve onlar hakkında fotoğraflar yükleyen kişilerden oluşmaktadır 

(Zafarmand, 2010: 33).  

2.3.5.9. Instagram 

Instagram, mobil aygıtlar için tasarlanıp geliştirilmiş, kullanıcılarına 

fotoğraflarını sosyal ağlarda paylaşma olanağı sağlayan, farklı dil seçenekleri ile 

kullanılabilen bir uygulamadır. Ekim 2010'da kurulan Istagram, kullanıcılarına 

çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram’ın da 

dâhil olduğu, diğer sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır. 

Uygulamayı başlatabilmek için; kullanılacak mobil cihaza indirilip, kullanıcı adıyla 

bir hesap oluşturulması gerekmektedir. Instagram ile her gün milyonlarca fotoğraf 

paylaşılmaktadır. Stanford Üniversitesi mezunu olan Mike Krieger ve Kevin Systrom 

tarafından geliştirilen program, 21 Nisan 2012 tarihinde Facebook şirketi tarafından 

yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın alınmıştır (Çetinöz, 2013: 158). 

Ayrıca Instagram; Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarla da entegre şekilde 
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çalışmaktadır. Böylelikle Instagram aracılığıyla kullanıcılar; bu ağlar üzerinden hızlı 

bir şekilde fotoğraf paylaşımı yapılabilmekte (Sönmez, 2013: 32), çekilen 

fotoğrafları takipçilerle paylaşmayı ve paylaşımlara beğeni-yorum almaya olanak 

sağlamaktadır (Kırıcı, 2014: 34). Akıllı telefonlarda çalışan bir mobil uygulama olan 

Instagram, özel filtreleri sayesinde herkese kendi telefonuyla çektiği fotoğrafları 

kullanarak profesyonel bir fotoğrafçı kalitesinde paylaşımlar yapma fırsatı 

sunmaktadır (Kahraman, 2013: 40-41). 

2.3.5.10. Myspace 

Myspace, 2003 yılında Thomas Anderson ve Chris DeWolfe tarafından 

Amerika'nın California eyaletinde yayın hayatına başlamış, sanal ortamda iletişim ve 

arkadaşlıklar kurulabilen kişisel profillerin, blogların, grupların, müziklerin, 

fotoğrafların  ve videoların barındırılabileceği bir sosyal ağ servisi olarak 

tanımlanmıştır (http://myspace.nedir.com, 2015). Myspace, farklı dillerde hizmet 

sunarak günlük tutma, resim, video ve bağlantı paylaşma olanağına imkan 

vermektedir. Eklenen tüm bilgiler privacy ayarları tarafından korunulmakta ve 

kullanıcılar profillerinin içeriklerini istediği kişilerle paylaşabilmektedir (Çetinöz, 

2013: 159). Myspace sosyal ağı, kendi ününü müzik servisinden dolayı kazanmıştır. 

Bu sosyal ağa, yaklaşık 3 milyon müzik grubu ve müzisyenin katıldığı tahmin 

edilmektedir (Zafarmand, 2010: 27). Myspace servisinin en önemli özelliği, amatör 

anlamda müzik ile uğraşan kişilere, yaptıkları çalışmaları herhangi bir telif hakkı 

veya ücret söz konusu olmadan, çevrimiçi olarak paylaşabilmelerine imkân 

tanımasıdır (Köse ve Çal, 2012: 3).  

Myspace Music bölümü, tamamen müzikle ilgilenen kişiler için özel olanaklar 

sunmaktadır. Özellikle yeni çıkan ve tanınmayan sanatçılar ve müzik grupları 

Myspace’de, kendi sayfalarını oluşturarak, kendi müziklerini, şarkılarını ve video 

kliplerini bu ortama ekleyebilmektedir. Böylece gruplar, daha geniş kitlelere ve 

müzikle ilgilenen kesimlere daha kısa yoldan ulaşarak seslerini daha çabuk duyurma 

imkânına sahip olmaktadır. Myspace’de ünlü olup, sonrasında albüm yapan pek çok 

sanatçı ve grup bulunmaktadır. Myspace’de kullanıcılar; istedikleri müzik türünde 

seçtikleri sanatçı ya da grubun Myspace’teki sayfasında grupla ilgili bilgi, fotoğraf, 
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video, tur, konser, yorum ve forum gibi içeriklere ulaşabilmekte, kendilerine ait 

fotoğraf, video, yazı, müzik gibi içerikleri toplama ve arkadaşlarıyla paylaşma 

imkânı vermekte, arkadaş abonelikleri yoluyla arkadaşlarının yaptıkları hakkında 

güncel bilgilere sürekli ulaşabilmektedirler. Ayrıca Myspace’in, mobil versiyonu da 

mevcuttur. Farklı işletim sistemlerini kullanan akıllı cep telefonlarında uygulama 

olarak indirilebilen Myspace’in cep versiyonundan da güncellemeler yapılabilmekte 

ve kullanıcılar, istedikleri takdirde mesaj, yorum veya ekleme talebi aldığında 

uyarıları cep telefonlarına alabilmektedir (Erdem, 2010: 97-98). Genç yaşta 

kullanıcıların yoğunlukla yer aldığı bir sosyal ağ platform olan MySpace, 2006 

yılında 106 milyon kullanıcıya ulaşmasına rağmen 2007 yılında popülaritesini daha 

gelişmiş özelliklere sahip olan Facebook’a kaptırmıştır (Domaç, 2014: 64). 

2.3.5.11. Facebook 

Facebook, 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark 

Zuckerberg tarafından öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuş bir sistemdir. 

Daha sonra, Boston civarındaki okulları da içine kapsayan Facebook, iki ay 

içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsamıştır. İlk sene içerisinde, 

Amerika’daki tüm okullarda mevcut hale gelen Facebook, 11 Eylül 2006 tarihinde 

ise tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla kullanıma açılmıştır 

(Bostancı, 2010: 56). Zuckerberg’in, basitçe sanal okul yıllığı mantığıyla hayata 

geçirdiği Facebook, aslında baştaki amacının çok ötesine geçen bir proje olmuştur. 

Zuckerberg, bu siteyi ilk ortaya çıkardığında, sitenin Amerika’daki belli başlı 

üniversiteleri kapsamasını ve buradaki sosyal iletişimi sağlamasını planlanıyordu. 

Ancak fikir o kadar güçlüydü ki, proje kısa sürede kendisine çizilen alanın çok dışına 

taşmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Bu gücün, aslında sitenin sunduğu “her şey 

sanaldı ama gerçekti”, hissini uyandırmasından kaynaklı olduğu belirtilmektedir. 

Karşıdaki kişi hakkında pek çok şey öğrenilebilecek bir ortam olması, Facebook’u 

vazgeçilmez yapmıştır (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012: 16).  

Facebook kullanıcıları; cinsiyet, eğitim durumu, ilgi alanları, yaşları gibi kişisel 

özelliklerin belirtildiği profillerini oluşturabilmekte ve görünmesini istemedikleri 

özellik kısımlarını gizleyebilmekte (Sönmez, 2013: 27-28), genellikle fiziksel hayatta 
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var olan eski ve yeni arkadaşlarını bulabilmekte, çeşitli bağlantılar yoluyla yeni 

arkadaşlar edinebilmekte ve bütün bu kişilerle her an iletişim içinde olabilmekte, 

çeşitli grup ve örgütlenmelere de girerek sosyal ağ ortamında cemaatleşmekte ve 

diğer üyelerle de iletişim kurulabilmekte (Erdem, 2010: 88), istedikleri kişiye özel 

mesaj gönderebilmekte, tanıdıklarına arkadaşlık isteği yollayabilmekte, 

arkadaşlarının duvarlarına ileti girebilmekte, fotoğraflarını paylaşabilmekte, 

başkalarının ya da arkadaşlarının fotoğraflarını beğenebilmekte veya yorum 

atabilmekte, diğer sosyal paylaşım ağlarında olduğu gibi beğendikleri bir videoyu, 

şarkıyı, sesi, fotoğrafları, metinleri paylaşabilmekte, istedikleri zaman o sırada 

çevrimiçi olan diğer arkadaşlarıyla sohbet pencereleri aracılığıyla sohbet 

edebilmekte, etkinlikler eklentisi aracılığıyla arkadaşlarını birtakım buluşmalara, 

organizasyonlara, toplantılara, partilere çağırabilmekte, davet edilen kişi etkinlik 

üzerinden katılıp katılamayacağını belirterek yanıtlayabilmekte, sayfalar üzerinden 

beğendikleri sanatçıları, yazarlar, film yıldızlarını vb. takip edebilmektedir (Sönmez, 

2013: 27-29). 

Facebook, kullanıcıların istekleri yönde düzenleyebileceği birtakım ayarlara da 

sahiptir. Bunlardan bir tanesi gizlilik ayarlarıdır. Gizlilik ayarları sayesinde 

kullanıcılar, profillerinin herkese açık olmasını önleyebilir, profillerini yalnızca 

istedikleri kişilere açık olarak gösterebilir, arkadaşları dışında olan kişilerden mesaj 

almak istemiyorsa yine ayarlardan bunu özelleştirebilir, profilindeki duvara yorum 

atılmasını istemiyorsa bunu da ayarlar aracılığıyla kapatabilir, istedikleri fotoğrafları 

ya da paylaştıkları fotoğraf albümlerini gizleyebilir ya da fotoğrafların hedef kitlesini 

değiştirebilirler (Sönmez, 2013: 29). Facebook ile ilgili bir diğer önemli özellik, 

kullanıcıların profil sayfalarının 2012 yılı itibari timeline (zaman tüneli) 

uygulamasına dönüştürülmüş olmasıdır. Bu uygulama ile kullanıcılara ait profil 

sayfası; kullanıcının ağı kullanmaya bağladığı ilk günden itibaren gönderdiği tüm 

iletilerin, paylaşımların, katıldığı etkinliklerin tarih aralığı çerçevesinde 

izlenebileceği bir alana çevrilmiştir (Dondurucu, 2014: 112). Facebook, 

kullanıcılarına ücretsizdir ve gelirini banner reklamlarından ve sponsor gruplarından 

almaktadır (Çetinöz, 2013: 155). Bugün dünyanın en yaygın sosyal paylaşım ağı olan 

Facebook’un, 2013 yılı itibariyle gelmiş olduğu noktaya ilişkin istatistiksel bilgilere 
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bakıldığında, Facebook’un Haziran 2013 sonunda 1 milyar üzeri aktif kullanıcıya 

sahip olduğu bilinmektedir (Demirel, 2013: 42). Facebook’un bu kadar yaygın bir 

şekilde kullanılmasının en önemli nedeni, çeşitli dillere destek sağlamasından 

kaynaklı olduğunu söylemek mümkündür. Böylece, dünyanın dört bir yanından 

çeşitli diller ve farklı kültürlerden olan insanlar bu sosyal ağ vasıtasıyla, birbirleri ile 

etkileşimde bulunabilmektedirler (Zafarmand, 2010: 26).  

2.3.5.12. Twitter 

Mikrobloglar, insanların anında ne yaptıklarını, kısa bir şekilde birbiriyle 

paylaşmalarını sağlayan web temelli uygulamalardır. Mikroblogların, bloglara göre 

en önemli farkı, anlık olmaları ve kısa içerikleriyle mesaj paylaşılmasına imkân 

sağlamalarıdır. Güncellemenin hızlı olması, mobil işletim cihazlarında kolayca 

kullanılabilmeleri içeriğin çok hızlı bir biçimde yayılmasına imkân sağlamaktadır 

(Okay ve Okay, 2012 566). Böylece, mikrobloglar; şuradayım, şunu yapıyorum gibi 

kısa ve anlık bilgilerin diğer takipçilerle paylaşımına olanak tanımaktadır (Yurttaş, 

2011: 113). Mikroblog siteleri arasında Twitter, bir milyondan fazla kullanıcıya 

sahip olmasıyla en çok tercih edilen mikroblog uygulaması olarak bilinmektedir 

(Mayfield, 2008: 27).  

Twitter, on dört arkadaşın çabalarıyla San Fransisco’da kurulmuştur. Twitter’ın 

kuruluşu da ilginç bir öyküye dayanmaktadır: Birlikte çalışan bu on dört 

arkadaş yedikleri bir yemek esnasında proje fikrini üretirler. Twitter kurucularından 

Jack Dorsey, SMS yoluyla küçük gruplara o anda ne yaptıklarını anlatabilecekleri bir 

proje fikrini oraya atar. Jack’in fikri; insanlara o anda gittiği kulübü, bulunduğu yeri 

ya da yaptığı şeyi yazıp mesaj atmaktı ve kullanıcıların tüm yapacakları şey, cep 

telefonlarına bir şeyler yazıp göndermekti. Fikrin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla 

birlikte ortaya çıkan Twitter ile Jack ve arkadaşları, katıldıkları yarışmada, birinci 

olarak seçilmiş ve oluşturdukları bu fikir, Twitter’ın temeli olarak bugün tüm 

dünyaya ulaşmıştır (http://www.medyaakademi.org/2014/11/06/twitterin-kurulusu-

ve-tarihi/, 2015). Twitter resmi olarak, 21 Mart 2006 yılında Jack Dorsey tarafından 

South by Southwest Interactive konferansında tanıtılmış ve konferans süresince 

katılımcılar, Twitter üzerinden oturum hakkında yorumlarda bulunarak Twitter’ın 
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oluşmasına katkı sağlamışlardır (Zarella, 2010: 33). Twitter’ın ortaya çıkışı, sosyal 

medya kavramının dünya çapında yayılması bakımından önemli olmuş ve gerçekten 

de bu aracın, içine doğduğu teknolojiyle beraber sosyal medyanın kullanım şeklini ve 

amacını yeni bir alana dönüştürdüğü söylemek mümkündür (Irak ve Yazıcıoğlu, 

2012: 28).  

2010’lu yılların başları açısından Twitter’ın, dünya çapında 800 milyon 

civarında kullanıcısı bulunmaktadır (Çetinöz, 2013: 157). Aylık 288 milyon aktif 

kullanıcı ve günde 500 milyon tweet gönderimiyle oldukça yaygın kullanım alanına 

sahip olan Twitter, 33’ten fazla dili desteklemektedir. Ayrıca teknik olarak Twitter’ın 

resmi logosu, her zaman için mavi veya beyazdır. Twitter kuşu, asla siyah veya 

başka bir renkte görüntülenmemekle birlikte daha sonraları açıklanan bilgilere göre 

Twitter kuşunun isminin, Larry olduğu belirtilmiştir (https://about.twitter.com/tr, 

2015). Twitter, 140 karakterlik yazılardan oluşan mini blog servisi olarak 

açıklanabilecek bir mantık üzerinden çalışmakta ve kişisel bir bloga yazılan yazılar 

gibi olup, onlardan tek farkı bir SMS kısalığında oluşudur. Twitter, içerdiği 

uygulamaların programlama ara yüzünün kısa mesaj gönderim ve alımı konusundaki 

olanaklarıyla internet dünyasının SMS’i olarak anılmıştır (Erdem, 2010: 93). Durum 

böyle olunca Twitter, mükemmel bir gelişim aracı olma potansiyeline sahip olmuştur 

(Baule ve Lewis, 2012: 102). Twitter, kullanıcıların; internete dahi ihtiyacının 

olmamasına göre kendisini planlamış ve mesajın yayınlanması için SMS atılmasıyla 

bile çalışabilir bir sistemde oluşturulmuştur. Dahası Twitter, herhangi bir mobil 

cihazda hızlı bir şekilde açılabilecek ve okunabilecek kadar yalın olarak 

tasarlanmıştır (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012: 18). 

Twitter, üye olan kişilerle “tweet” adını verdiği kısa mesajlarla paylaşım 

yaparak iletişimi sağlamaya çalışmaktadır (Veltri, 2012: 846). Tweetler, 

kullanıcılara; kısa metin mesajları biçiminde büyük çapta içeriği paylaşmasına imkân 

vermekte, tek tek insanlarla ya da tüm grupla paylaşılmakta (Akar, 2013: 58) ve 

gizlenmediği takdirde yazılanlar hesaba bakan herkes tarafından görülebilmektedir 

(Güçdemir, 2012: 42). Metin tabanlı iletilerin yanında, fotoğraf gibi farklı türde 

dosyalar da Twitter aracılığıyla paylaşılabilmektedir (Köse ve Çal, 2012: 2). 
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Oluşturulan bir profil hesabıyla kullanıma başlanan Twitter’da, tweetler aracılığıyla 

kullanıcının tanıdığı ve tanımak istediği insanlarla anında sohbet kurması 

mümkündür ve başka bir kullanıcının tweet akışına abone olmaya “takip etme” adı 

verilmektedir. Birisini takip etmeye başlamak için; isimlerin yanındaki “takip et” 

düğmesinin tıklanıp, yeni bir şey gönderildiğinde o kişinin tweetlerini görmek 

mümkündür. Twitter’da, bir başkasını takip etmek için izin istemek gerekmez ve 

herkes, istediği zaman istediği kişiyi takip edebilir veya takip etmeyi bırakabilir. 

Ancak kullanıcılar, bazı kısıtlamalar yapabilmekte ve takip edilmesini izine bağlayıp 

kendi kontrolüne alabilme hakkına sahip olmaktadır (Domaç, 2014: 57-58).  

Twitter, “Şu anda ne oluyor?” sorusunu kullanıcılarına soran ve kullanıcıların 

hayatlarının o zamanki kesitini, 140 karakter ile paylaşmasını isteyen bir site 

olduğundan dolayı, ilk zamanlarda kişilerin, anlık durumlarını paylaşmasını 

hedeflemiştir. Kullanıcı sayısının artması ve şahısların bireysel kullanımının dışında, 

ticari ve kültürel çeşitli kurumların da iletişim ortamı olarak Twitter’ı kullanmaya 

başlaması ile sitenin kullanıcılara sorduğu temel soru da değişmiştir. Önceleri, ana 

ekrandaki mesaj kutusunda “What are you doing?” (Şu anda ne yapıyorsun?) yer 

alırken, Kasım 2009’dan itibaren “What’s happening?” (Şu anda ne oluyor?) 

ifadeleri yer almıştır (Genç, 2010: 483). Bu noktada, Twitter’ın merak ettiği anlık 

duruma; kahve içiyorum, deniz kenarındayım, kitap okuyorum gibi mesajlarla o 

andaki hali internette duyurmak söz konusu olmaktadır (Sayımer, 2008: 128).  

Ayrıca Twitter’da gönderilen mesajlarda, konum paylaşma gibi bir durumda söz 

konusudur. Genelde kapalı olarak bulunan bu özellik, kullanıcıların mesaj yazma 

kutucuklarında, konumunu paylaş gibi bir özellikle sunulmaktadır (O’Reilly ve 

Milstein, 2011: 195).  

Twitter’da, herhangi bir konuda seçilen bir mesajı ya da haberi, karşılaşılan bir 

olayı, şirketle ilgili bir haberi, politikacılar için televizyon programını ya da mitingle 

ilgili bilgileri ya da bir olay hakkındaki görüşleri takipçilerle paylaşmak mümkündür 

(Erdem, 2010: 93-94). Örneğin; Mumbai’deki terör saldırısı, Mısır’daki devrim, 

İran’daki seçimler ya da Japonya’daki deprem gibi büyük olayları ya da felaketleri 

gözler önüne serme şeklini değiştirerek, son dakika haberlerini vermek için Twitter, 
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temel bir kanal haline gelmiştir (Akar, 2013: 60). Siyaset alanında da oldukça etkin 

bir şekilde kullanılmaya başlanan Twitter, siyasi aktörler tarafından; bir konu 

hakkında bilgi verme, geliştirilen bir şey hakkında paylaşımda bulunma ya da 

gündemdeki konular hakkındaki görüşleri belirtmek için sık kullanılmaya 

başlanmıştır. Örneğin; 2008 yılında Twitter, Barack Obama tarafından sıklıkla 

kullanılmıştır. Görüldüğü üzere, Twitter üzerinden; çeşitli olaylar, durumlar vb. 

hakkında yardım kampanyaları yürütülmekte, yaşanan depremler sonrası yardım 

kampanyaları duyurulmakta, pek çok kişinin paylaşılan konu hakkında haberdar 

olması ve yardımcı olmak isteyenlerin nasıl yardım edebileceği sunulmakta, kimi 

zaman hasta kişiler için bulunması önemli olan bir ilaç Twitter yoluyla 

bulunabilmektedir (Sönmez, 2013: 25).  

2.3.5.12.1. Twitter’ın Özellikleri  

Twitter, kullanımının yaygın olmasına bağlı olarak birçok özelliği bünyesinde 

bulundurmaktadır. Bu özellikler, şu başlıklardan oluşmaktadır (Akar, 2010b: 59; 

http://www.zaman.com.tr/pazar_yeni-baslayanlar-icin-twitter_2017125.html, 2015):  

- Twitter’da mesajlar, kullanıcı seçimlidir ve insanlar başkalarının mesajlarını 

akıcı bir şekilde elde etmeyi seçmektedir,  

- Twitter mesajları; mobil telefon, bilgisayar, web sitesi ve masaüstü 

programları gibi çeşitli aygıtlarla alınabilir ve gönderilebilmektedir, 

- Twitter, bir cümlede 140 karakterde görüş ifade edebilmek için iyi bir araçtır, 

- Twitter’da, bir resim paylaşıldığında, o resim yirmi karakter olarak 

sayılmaktadır, 

- Twitter’da paylaşılan bir bilginin, çok kısa bir sürede binlerce hatta 

milyonlarca kişiye ulaşması mümkündür, 

- Twitter’da, yazılan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi mümkün 

değildir, 

- Twitter gündemine giren bir konu ya da Twitter’daki yaygın adıyla hashtag, 

çok kısa bir süre içerisinde en az beş milyon kişinin dikkatini 

çekebilmektedir, 



128 
- Twitter’ın, etkisini bilen provokatör ya da art niyetli kullanıcılar, her fırsatı 

değerlendirerek kitlelerin kafasını karıştırmayı amaçlayabilmektedir, 

- Twitter’da yeni açılan bir hesap, profil fotoğrafı yükleninceye kadar farklı 

renklerde yumurta resmiyle görülmekte ve yumurta kafa olarak adlandırılan 

hesaplardan yazılan tweetler kimi zaman dikkate alınmamaktadır, 

- Bir kullanıcı günde en fazla bin tweet atabilir. Peş peşe çok fazla tweet 

atılması söz konusu olduğunda, yarım saat ya da daha uzun süre tweet atmak 

engellenmektedir, 

- Retweetlemek yani RT yapmak da tweet sayılmakta ve günlük limitin 

kullanılmasına sebep olmaktadır, 

- Retweet yapmak, aynı görüşün paylaşıldığı anlamına gelmemekle birlikte 

yaygın olarak bu şekilde algılanabilmektedir, 

- Twitter’da, bir kişinin takibe alınması, o kişinin beğenildiği ya da 

görüşlerinin benimsendiği anlamına gelmemektedir, 

- Twitter’da, kullanıcılar kendisini takip edenlere direkt mesaj 

gönderebilmektedir, 

- Twitter’da, bir kullanıcı günde en fazla iki yüz elli adet direkt mesaj 

gönderebilmektedir, 

- Bir kullanıcı, günde en fazla bin kişiyi takibe alabilir. Ayrıca çok hızlı takip 

yapılması durumunda, kullanıcının bir süre takip yapması engellenmektedir, 

- Twitter’da, iki binden fazla takipçisi olmayan kullanıcıların toplam iki binden 

fazla hesabı takip etmesine izin verilmemektedir, 

- Twitter hesabı açılırken, Türkçeye özel karakterler kullanılamadığı için 

hoşnut olunmayan bir kullanıcı adının alınması söz konusu olabilmektedir.  

2.3.5.12.2. Twitter Terimleri 

Twitter, günümüzde oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olmakta ve gün 

geçtikçe hem kullanıcı sayısını hem de popülerliğini daha da artıran bir platform 

haline gelmektedir. Bu kadar yaygın kullanım alanı ve popülerliğe sahip olan Twitter 

ile ilgili, bir takım özel terimlerin bulunduğunu söylemek mümkündür. Twitter’ın 

kendine has oluşturduğu bu terimlerin açıklanmasıyla, Twitter platformunun daha 
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anlaşılabilir bir yapıya kavuşması mümkündür. Bu noktada Twitter’ın kullandığı 

terimler açıklamalı olarak şu başlıklarla belirtilebilir (Kazaz ve Tümen, 2013: 92; 

Maviş, 2013: 20; http://www.seokursu.com.tr/sosyal-medya-terimleri/, 2015; 

Sönmez, 2013: 25-26; Akar, 2013: 59; Zarella, 2010: 47): 

- Tweet: Kullanıcıların gönderdikleri iletiler, tweet olarak adlandırılmaktadır. 

Bunlar; yazı, ses, resim, video olabilmekte ve söz konusu bu iletiler 140 

karakter ile sınırlandırılmıştır. 

- Trending Topic (TT): Twitter sosyal ağı içerisinde, sol tarafta en çok 

konuşulan konuların listelendiği alana Trending Topic adı verilmektedir.  

- Mentions (@): Bahsedilen demektir. Twitter’da iletişime ya da etkileşime 

geçme isteğini belirtmektedir. Bir tweetin başına “@” konularak ilgili kişiye 

ya da kuruma ithafen paylaşılması veya gönderilmesi mentions olarak 

adlandırılmaktadır. 

- Friday Follow (FF): Twitter’da, takip edilen kişilerin sizi de takip etmesi 

için kullanılan terimdir. Sadece cuma günleri yapılır ve #ff @xx diye bir 

tweet görülmesi durumunda xx’i takip edin, takip edilmeye değer anlamını 

taşımaktadır. 

- Retweet (RT): Twitter’da, bir başkasının tweetini tekrar paylaşma 

durumudur. Retweet yaparken alıntı yapılarak ya da kaynak belirterek 

yapılmaktadır.  

- Direct Message (DM): Twitter’da, başka bir Twitter kullanıcısının atmış 

olduğu postayı işaret eder ve bir nevi e-posta işlevi görmektedir. Direkt 

mesajlar, sadece takip edenlere gönderilmektedir. 

- Hashtag (#): Twitter’da, akış içerisinde fikirleri ve konuşmaları bağlamak 

için insanlar genellikle hashtagleri kullanmaktadır. Hashtag “#” işareti 

kullanılarak yapılır ve bahsedilen konunun konuşulmaya değer olduğunu 

ifade etmeye yaramaktadır. Bununla birlikte kullanıcılar, aramak istedikleri 

konuya, hashtag ile erişerek daha önce oluşturulmuş tüm tweetlere 

ulaşabilmektedir.  

- Handle: Twitter’da, kullanıcı adlarını belirtmekte kullanılmaktadır. 
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- Tweetup: Twitter vasıtası ile tanışan insanların sosyal, profesyonel ya da 

belli bir amaç için bir araya gelmesi olarak açıklanabilir. Yani, önceden planlı 

ya da spontane bir şekilde insanların bir araya gelmesi için yapılan 

organizasyonlardır. 

- Faile While: Twitter’da, sistem durduğu noktalarda ortaya çıkmaktadır. 

Meşhur fail while logosu, kapasite aşıldığında ekrana gelmekte ve bu logo ile 

karşılaşıldığı zaman, bir süre beklenilmesi gerektiği ve hesaba yeniden 

girilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

- Replies: Twitter’da, kullanıcıların, iletiler aracılığıyla birbirlerine cevap 

vermesini sağlayan bileşendir. Bu bileşenin kullanılabilmesi için kullanıcı, @ 

işaretini ve ardından kullanıcı adını girerek cevabını iletmektedir. Ayrıca 

replies, karşılıklı iletişimin bir göstergesidir. 

- Favoriler: Twitter’da, takip edilen kişilerin paylaştığı ve aralarında beğenilen 

tweetlerin eklendiği ve takipçilerle paylaşıldığı tweetlerdir. 

- Followers (Takipçi sayısı): Twitter’da, takipçi anlamındadır. Hesabı ve 

dolayısıyla paylaşımları takip eden kişi sayısını ifade etmektedir. 

- Following: Twitter’da, takip edilen anlamındadır. Takip edilen kullanıcı 

sayısını belirtmektedir. 

- Promoted Tweet: Twitter’da, reklam amaçlı gönderilen tweetler, bu adla 

anılmaktadır. 

- Feed: Twitter’ın ana sayfasında görülen tweet akışını ifade etmektedir. Bu 

akış, takip edilen kullanıcıların paylaştıkları tweetlerden ve güncellemelerden 

oluşmaktadır. 

- Liste Üyelikleri: Twitter’da, diğer kullanıcılar tarafından dâhil edilen 

listelerdir. 

- Cevap (Replies): Twitter’da, verilen cevaplar, sunulan içeriğin değerini 

gösterir ve skora olumlu katkıda bulunur. 

- Tweet Vine: Twitter’ın 2012 yılında yayına aldığı 6 saniyelik kısa video 

hizmetinin paylaşılmasına imkân sağlayan sosyal ağdır. 
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2.3.5.12.3. Twitter’ın Avantaj ve Dezavantajları 

Twitter, özellikleri ve teknik terimlerinin yanı sıra, avantaj ve dezavantajlara da 

sahip bir sosyal ağdır. Kimi zaman kullanılmasında fayda görülen, kimi zaman ise 

üstesinden kalkılmayacak sorunlara sebebiyet verebilecek olan Twitter’ın, avantajlı 

olduğu noktaları şu başlıklarla belirtmek mümkündür (Şalcıoğlu, 2014: 70; Domaç, 

2014: 58; https://twitteranaliz.wordpress.com/2012/05/20/avantajlar-dezavantajlar/, 

2015):  

- Twitter’ın; hızlı, kolay erişilmesi ve ekonomik olması en temel avantajı 

olarak belirtilebilir, 

- Twitter’ın, cep telefonlarına uyumlu bir teknoloji olması kişilerin anlık 

etkileşime geçmesine olanak sağlamaktadır, 

- Binlerce kullanıcının bulunduğu Twitter’da, her kullanıcı, herhangi bir 

baskıya maruz kalmadan istediği kişi, ürün, hizmet ve olaylar karşısındaki 

duygu, düşünce ve eleştirilerini yayınlayabilmektedir,  

- Twitter’da gündem takip etmenin; görsel, işitsel ve yazılı basını birleştirerek 

büyük kolaylıklar sağladığını söylemek mümkündür, 

- Twitter’da, haberler içerisinde kullanılan hashtag sistemi ile haberlerin ana 

başlıklar altında arşivlenmesi sağlanan önemli avantajlardandır, 

- Twitter’da gündem takip etmenin en keyifli ve cazip tarafı, haberin 

paylaşıldığı anda etkileşime açık olması ve yazılan tweetlerin herkes 

tarafından görülebilmesidir, 

- Twitter’da kullanıcılar; tanıdıkları kişileri takip edebildikleri gibi, istedikleri 

kişileri de adlarını veya kullanıcı adlarını aratarak veya e-posta yoluyla 

anında bulup takibe geçebilmektedir, 

- Twitter’da kullanıcılar; favori spor takımlarını, aktörleri, yerel gazeteleri, 

yazarları veya okulları bulup, takip etme imkânına sahip olabilmektedir, 

- Twitter’da, herkesin görebildiği kısa mesajlar paylaşılabildiği gibi birbirini 

takip eden iki kişi arasında özel tweetler de atılabilmektedir, 

- Twitter’da bulunan favorilere ekleme özelliğiyle, tweetin beğenildiğine dair 

yazara, kısa ve olumlu bir bildirim gönderilebilmektedir, 
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- Twitter, duyguların, düşüncelerin, görüşlerin hızlı ve kolay bir biçimde ifade 

edilebildiği bir sosyal mecra olarak ön plana çıkmakta ve popülerliğini 

günden güne artırmaktadır.  

Twitter’ın avantajlarının yanında çok önemli dezavantajlarının da 

bulunmaktadır. Bu noktada, Twitter’ın dezavantajlarını şu şekilde belirtmek 

mümkündür (Maviş, 2013: 11; http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/alinurkutlu/ 

twitterin-zararlari-2006699, 2015; https://twitteranaliz.wordpress.com/2012/05/20/ 

avantajlar-dezavantajlar/, 2015; http: //sessizsenfoni.com/twitterin-faydalari/, 2015):  

- Öncelikle Twitter’daki yazılarda karakter limiti zaman zaman önemli 

sıkıntılar yaratmaktadır. Kullanıcılar belirtmek istedikleri şeyleri 140 

karakterlik bir alana sığdırmak zorunda kalmakta bu da verilmek istenen 

düşüncenin amaçlandığı şekilde iletilememesine sebep olmaktadır, 

- Yine resim, ses ve hareketli görüntü paylaşımdaki kısıtlamalarda benzer 

sıkıntılara yol açmaktadır, 

- Twitter’da, çok fazla kullanıcının istediği şekilde içerik üretebilmesi ve 

içeriği kolaylıkla değiştirerek aktarabilmesiyle iletilerin güvenirliği 

sarsılabilmektedir, 

- Twitter’da, bir kişi kurum ya da kuruluşun hesabını çok fazla kişinin takip 

edebilmesi; takip edilenler açısından bir denetim zorluğu oluşturmakta ve bu 

kişiler çok fazla spam iletiye maruz kalabilmektedir, 

- Başka bir dezavantaj ise kullanıcıların özel hayatının yaptıkları paylaşımlar 

sebebi ile çok fazla ön planda olabilmesidir, 

- Twitter, bir nevi modern dedikodu merkezi haline gelmektedir, 

- Twitter’ın, insanı sığlaştırdığı ve söylemler açısından kısırlaştırdığı 

söylenebilir,  

- İnsanlar Twitter’da sürekli sahte isimler alıp, sahte kimliklere bürünüyorlar. 

Bir hesaptan küfür ederken, diğer hesaptan hayır hasenat yapmaya 

çalışıyorlar. Bu da ciddi bir kişilik bozukluğuna neden olabilmektedir, 
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- Twitter, en büyük sorun olarak insanlar arası iletişimi bozmaktadır. Artık 

kimse kimsenin yüzüne bakarak konuşmuyor, herkes elindeki telefonda kim 

ne tweet atmış diye bakıyor, 

- Twitter’da, en çok retweet edilen, en çok favori edilen, en çok takipçisi olan 

kişi olmak için kıyasıya bir yarışın içine girilmektedir, 

- Bir tweet ile ünlenen ve aniden yüzbinlerce takipçisi olan bir kişinin, bu 

alemde kendini kral sanması çok normal bir hale gelirken, fenomen olan bir 

kişinin normal hayatta görmediği ilgiyi ve iltifatı burada görmesi pek tutarlı 

görünmemektedir, 

- Twitter, insanı asosyal yapmaktadır. Çoğu Twitter fenomeni, asosyal 

tiplerdir. Normal iletişim kuramaz, doğru düzgün iki kelimeyi bir araya 

getirip konuşamaz, 

- Twitter, ayrıca manipülasyon ve dezenformasyon merkezidir. Gizli 

hesaplarla, sahte isimlerle siyasi ve ekonomik dezenformasyonlar 

yapılabilmektedir, 

- Twitter’da, her söz, süzgeçten geçirilmeden alınan her bilgi doğruymuş gibi 

algılandığından, insanın düşüncesinin kuşatılmasına yol açmaktadır, 

- Twitter, insana özgürlüğün sadece aklına gelen her sözü pervasızca paylaşma 

olduğuna inandırır ve yasaklandığı zamanlarda insanlara özgürlüklerin 

sınırlandırıldığı fikrini savunmaya sebebiyet vermektedir, 

- Twitter’ın genel anlamda sosyal medya kullanımında belki de en çok 

eleştirildiği ve insan doğasına aykırı olduğunun iddia edildiği etkisi; sanal bir 

kalabalık izlenimi yaratması ve dolayısıyla insanlar için vazgeçilmez hale 

gelmesi olmuştur. 

2.3.5.12.4. Üniversitelerde Halkla İlişkiler Amaçlı Twitter Kullanımı 

Twitter, bir halkla ilişkiler aracı olarak da son yıllarda kamu ve özel kurumlar 

tarafından oldukça sık kullanılmaktadır. Takipçileriyle birebir etkileşim 

gerçekleştiren kuruluşlar, Twitter aracılığıyla hedef kitleleriyle iletişim kurma ve 

onların fikirlerini alabilme imkânına sahip olmaktadır. Bu anlamda özellikle özel 

sektörde birçok kuruluş, takipçileriyle iletişime geçerek çeşitli etkinlikler organize 
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etmekte ve takipçi sayılarını artırarak daha fazla kitlelere ulaşma fırsatı 

yakalamaktadır (Yıldırım, 2014: 238). Halkla ilişkiler alanında oldukça yaygın 

kullanılmaya başlanılan sosyal medya ortamlarından birisi haline gelen Twitter, 

hedef kitleye yönelik paylaşılmak istenilen mesajların, hızlı ve birinci ağızdan 

duyurma imkânı sağlamaktadır. Durum böyle olunca halkla ilişkiler birimleri, 

Twitter ortamını oldukça sık kullanmaya başlamıştır. Twitter, kimi zaman bir 

eğlence aracı kimi zaman ise, her türlü duygu ve düşüncenin paylaşıldığı bir araç 

olarak kullanılmaktadır. Yani bir yazarın yeni kitabını duyurduğu, bir öğretmenin 

gerçekleştirdiği etkinlikleri paylaştığı, sivil toplum örgütlerinin kısa sürede organize 

oldukları ya da bireyin bir film hakkında yorum yaptığı bir ortam olarak 

kullanılabilmektedir (Odabaşı vd., 2012: 98). Bu kadar yaygın kullanım alanı 

bulunan Twitter, özellikle eğitimde halkla ilişkiler amaçlı olarak etkili bir araç olarak 

görülmektedir. Üniversitelerde, liselerde ve diğer eğitim kurumlarında gerek ülke 

içerisinde gerekse ülke dışındaki eğitim ortamlarını birleştirmeye olanak sunan 

Twitter, kullanım alanını her geçen gün daha da artırmaktadır. Twitter, eğitim 

sisteminde kendini iyice konumlandırmış; öğrenciler, öğretmenler ve üniversite 

hocaları, eğitim ve bilgilendirme amaçlı olarak bu ortamı oldukça sık kullanmaya 

başlamıştır (Zafarmand, 2010: 28-29). Bu yolla kullanıcılar, arkadaş çevrelerinden, 

akrabalarından, model olarak gördükleri kişilerden, öğretmenlerinden, haber 

gruplarından veya sevdikleri ünlü kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak haberdar 

olma ve bilgi edinme şansına sahip olmaktadır (Odabaşı vd., 2012: 95). Bunun 

yanında, eğitimsel amaçları gerçekleştirmek için sosyal ağların kullanımı, okul 

yönetimi, öğretmen ve öğrenciler arasında sağladığı eş güdümün ve bilgi 

paylaşımının, varılmak istenen amaçları gerçekleştirme noktasında olumlu katkısının 

olduğu söylenebilir (Özmen vd., 2012: 504). 

Twitter’ın eğitim ortamlarında kullanımı ya da eğitim amaçlı kullanımında 

önemli etkenlerden biri, günümüz öğrencilerinin teknolojiyi kullanarak eğitim 

görmek istemeleridir. Teknoloji kültürü içinde doğan ve yetişen öğrenciler, sınıflarda 

teknoloji ile eğitim yapmak istemekte ve teknolojinin bulunduğu öğretim 

ortamlarından zevk almaktadırlar. Öğretmenin, sınıfa gelmeden önce işleyeceği 

konuya ilişkin bir problemi tweetlemesi ve öğrencilerin dikkatini çekmesi, konunun 
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dersten önce araştırılmasını ya da konu üzerine düşünülmesine olanak 

sağlayabilmektedir. Yine, öğretmenin, öğrencilere vereceği projelerin grup 

çalışmalarıyla Twitter üzerinden; yapılması, tartışılması, fikir alışverişinde 

bulunulması ve konuya ilişkin düşüncelerin yansıtılması sağlanabilmektedir. Bu 

sayede, hem süreç kayıt altında tutulabilmekte hem de öğrencilerin kendilerini 

değerlendirmesine olanak verilerek işbirlikçi öğrenme gerçekleştirilebilmektedir 

(Odabaşı vd., 2012: 98). Bu açıdan bakıldığında, Twitter, çalışma kapsamında 

öğretmen adaylarına derse ilişkin ödev açıklamaları ve ara sınav teslimi gibi önemli 

duyuruların iletildiği ve dikkat çekici ek destek materyallerin paylaşıldığı bir ortam 

olarak kullanılabilmektedir (Kuzu, 2014: 14). Her noktada olumsuzlukla 

karşılaşılabileceği gibi Twitter’da; uygunsuz tweetlerin atılması, kurumlara ya da 

kişilere hakarete varan sözlerin yazılması, kişilerin özel yaşamlarını her ayrıntı ve 

her haliyle paylaşması gibi kullanımların bulunması büyük sorunlar oluşturabilir 

ancak bu türden olayların, muhteşem bir öğrenme ortamına dönüşebilecek bir 

uygulamanın önünü kapamasını önlemek gereklidir. Bu tehdidin önüne geçmek için, 

toplumun bilinçlendirilmesi, seminerlerin ve etkinliklerin düzenlenmesi eğitimcilere 

düşen en büyük görevler arasında bulunmaktadır (Odabaşı vd., 2012: 99). Twitter’ın 

üniversitelerde eğitsel amaçlı kullanım alanlarını şu noktalarla belirtmek mümkündür 

(Holotescu ve Grosseck, 2010: 366; Odabaşı vd., 2012: 97; Grosseck ve Holotescu, 

2008; http://sosyalaglarinegtselkullanimi.blogspot.com.tr, 2015):  

- Twitter’da, dersin içeriği hakkında bilgi verme, ders hakkında gerçekleşen 

herhangi bir değişikliği anında bildirme imkânı vardır, 

- Twitter’da, bir konunun ya da makalenin özeti paylaşılabilir, 

- Twitter’da, öğrencilerin faydalanabileceği web sayfalarını paylaşmak 

mümkündür, 

- Twitter’da, öğrenciler için, bir kişiyi takip edip onun fikirlerinden 

yararlanması mümkündür, 

- Twitter’da, öğrenciler arasında iletişim ve sosyal bağ kurma olanağı vardır, 

- Twitter’da, işbirlikçi ve katılımcı ortam oluşturmak mümkündür,  

- Twitter, sınıfta ve sınıf dışında öğrenmenin devam etmesini sağlar, 
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- Twitter’da, öğrencilerin sınıf faaliyetlerindeki tepkilerini öğrenmek için tweet 

yoluyla geri dönüş yapabilir, 

- Twitter yoluyla, öğrencilere; ses, görüntü, not gibi materyaller göndermenin 

yanında öğrencilerin organize olması mümkündür, 

- Twitter yoluyla, ülkeler ve okullar arasında işbirliği sağlanır, 

- Twitter üzerinden, cep telefonu yoluyla istenilen zamanda proje yürütme 

imkânı vardır, 

- Twitter’da, belirli bir konu hakkında fikirleri öğrenmek için ortam 

oluşturulup bu konular hakkında tartışma ortamları yaratmak mümkündür, 

- Twitter, özellikle bir oturum ya da konferans sırasında katılımcı olmayan 

kişilerle; düşünce paylaşma, tartışma ve iletişime geçmek için kaçınılmaz bir 

ortamdır, 

- Twitter, kimi zaman bir araştırma için referans olarak kullanılmaktadır, 

- Twitter’da, @kullanıcı yoluyla sanal bir sınıf ortamı yaratmak mümkündür, 

- Öğrenciler, bir kitap hakkında ya da kütüphaneyle ilgili bilgilendirmelere 

ulaşmak için Twitter hesabını kullanabilir, 

- Twitter, proje yönetiminde işbirliği sağlayarak yöneticiler veya öğrencilerin 

düşüncelerini değerlendirmeye yaramaktadır, 

- Twitter, kişinin bireysel öğrenmesine katkı sağlar, 

- Ayrıca Twitter’ın ücretsiz olması, ucuz bir eğitim vermenin yanında, mezun 

olan öğrencilerin istedikleri zaman yine eğitime katılmalarına ortam sunarak 

eğitim ve öğretimin devamını sağlayabilmektedir. 

Sonuç olarak halkla ilişkilerde ve eğitim ortamlarında Twitter etkili bir şekilde 

güncel olayları, haberleri öğrenme, web site adreslerini paylaşma, düşünceleri 

paylaşma, bir olay veya kişiyi takip etme, dil öğrenme, diğer kullanıcılarla tartışma 

ve işbirliği sağlamak amacıyla oldukça sık kullanılmaktadır (Gülbahar vd., 2010). 

Sadece eğitim ortamlarıyla sınırlı kalmayan Twitter; siyasette, sanatta, halkla 

ilişkilerde, sağlıkta ve akla gelebilecek tüm alanda sık sık kullanılmakta ve 

popülerliğini sürekli artırmaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARININ VE TWITTER HESAPLARININ 

HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İmaj, itibar, yenilik ve popülerlik gibi birçok değeri içinde barındıran yeni 

iletişim teknolojileri, kurum ve kuruluşlar için oldukça önemsenmesi gereken bir 

araç haline gelmiştir. Yeni iletişim teknolojileri, günümüz toplumlarında oldukça 

yaygın kullanım olanağı bulmakta ve kuruluşların, varlıklarının devamı için gerekli 

olan farkındalığı yaratmada önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu yeni iletişim 

teknolojileri içerisinde özellikle, internet teknolojileri (sosyal medya ortamları, 

kurumsal web sayfaları, bloglar vb.); hedef kitleyle daha kolay iletişime geçme, kriz 

yönetimini gerçekleştirme, imaj ve itibar oluşturma, kuruluşun faaliyetlerini duyurma 

gibi birçok gelişmeyi daha hızlı ve etkileşimli bir şekilde gerçekleştirdiği için, kurum 

ve kuruluşların, bu ortamlardan oldukça sık yararlanmalarına zemin hazırlamıştır. 

Bilbil (2008: 69), kuruluş web sayfalarının ve sosyal medya ortamlarının, 

günümüzde tüm kurum ve kuruluşlar için bugüne değin hiç olmadığı ölçüde, fırsat ve 

imkânlar dünyası sunduğunu belirtmektedir. Belirtilen bu fırsat ve imkânlar 

dünyasından yararlanmak isteyen sektörler, kurumsal web sayfaları ve sosyal medya 

ortamları yoluyla faaliyetlerini yürütmeye ağırlık vermektedir. Bu ortamlardan en 

fazla yararlanan kesimlerden bir tanesini üniversiteler oluşturmaktadır. Üniversiteler, 

yönettikleri kurumsal web sayfaları ve sosyal medya ortamlarıyla; üniversite ile ilgili 

haberleri, bilgileri, değerleri, geribildirimleri hızlı bir şekilde yaymakta ve hedef 

kitlerle daha aktif bir şekilde iletişim kurmaya çalışmaktadır.  

3.1. Araştırmanın Metodolojisi 

Genel olarak üniversiteler, toplumların değişiminde öncü rol üstlenmekte, 

bilimsel ve teknolojik değişimin odağında yer almaktadır. Basılı yayınların yanı sıra, 

web teknolojilerinin kullanıldığı yayınlar da üniversitelerin başarılarını doğrudan 

etkilemektedir. Günümüzde, üniversitelerin web performansına göre dünya genelinde 

sıralamalar yapılmakta ve bu açıdan bakıldığında internet ortamlarının üniversiteler 

için önemi giderek artmaktadır (Akçakaya, 2009: 525). Üniversiteler, kurumsal web 
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sayfaları ve sosyal medya hesapları sayesinde; aktiviteleri, gelişmeleri, servisleri kısa 

sürede eski ve yeni öğrencilerine, çalışanlarına, mezunlarına ve toplumun değişik 

kitlelerine ulaştırabilmektedir. Bundan dolayı üniversiteler, kurumsal web sayfaları 

ve sosyal medya ortamları ile farklılaşmaya çalışmakta ve hedef kitle ile daha 

yakından iletişime geçmeyi amaçlamaktadır. Ortaya konulmaya çalışılan bu 

araştırmada; üniversitelerin kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından 

Twitter’dan, halkla ilişkiler amaçlı olarak ne kadar yararlanıldığı, üniversitelerin 

kurumsal web sayfaları ve resmi Twitter hesapları temel alınarak incelenmeye 

çalışılmıştır. 

3.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın temel amacı, üniversitelerin; oluşturdukları kurumsal web 

sayfalarından ve resmi Twitter hesaplarından, halkla ilişkiler amaçlı olarak ne derece 

yararlandıklarını ortaya koymaktır.  Üniversite bünyesinde oluşturulan kurumsal web 

sayfalarının ve resmi Twitter hesaplarının; hangi işlevleri yerine getirdiği, halkla 

ilişkiler amaçlı olarak bu ortamlarda neler paylaşıldığı ve işlevsel açıdan nasıl bir 

yapıya sahip olduğunun irdelenmesi amaçlanmaktadır. 

Üniversitelerde, kurumsal web sayfalarının ve resmi Twitter hesaplarının 

kullanılmasının üniversitelere; maliyetleri azaltma, hedef kitlelerle daha hızlı 

iletişime geçme, basınla ilişkileri geliştirme, zaman israflarının önüne geçme, 

üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda daha kolay tanınmasını sağlama gibi 

birçok noktada fayda sağladığı belirtilebilir. Kurumsal web sayfalarının ve resmi 

Twitter hesaplarının incelendiği bu araştırma; üniversitelerin kurumsal web 

sayfalarını ve resmi Twitter hesaplarını daha etkin kullanmalarına olanak sunmak, 

halkın istek ve beklentilerini öğrenmek için web sayfalarının ve Twitter hesaplarının 

nasıl kullanılması gerektiğine dikkat çekmek, üniversitelerin kurumsal web sayfaları 

ve resmi Twitter hesaplarındaki eksiklikleri üniversitelere göstererek bu ortamları 

daha etkin kullanmalarına olanak sağlamak ve son olarak gelecekte bu konularla 

ilgili yapılacak araştırmalara ışık tutmak açısından önem taşımaktadır. 
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3.3. Sınırlılıklar 

Üniversitenin kurumsal web sayfalarının ve resmi Twitter hesaplarının 

incelendiği araştırmanın sınırlılıkları şu başlıklar altında belirtilebilir:  

- Yükseköğretim Kurulu’nun 2015 yılı içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren 

193 üniversite, araştırmanın evrenini oluştururken; URAP (University 

Ranking by Academic Performance)  TR 2014-2015 üniversite sıralamasında 

yer alan 15 üniversite ise, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

- Kurumsal web sayfalarıyla ilgili araştırma sadece üniversitelerin ana 

sayfalarındaki bilgilerle sınırlıdır. 

- Twitter hesaplarına yönelik araştırma; Ocak, Şubat ve Mart 2015 yılı 

içerisindeki paylaşımlarla sınırlıdır. 

- Kurumsal web sayfalarına yönelik araştırma; Mayıs 2015 yılı içerisindeki 

kurumsal web sayfasına yönelik güncellemeyle sınırlıdır. 

- Twitter hesabı ile ilgili herhangi bir bilgiyi kurumsal web sayfasında 

bulundurmayan Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sadece kurumsal web 

sayfalarına yönelik araştırmayla sınırlı kalmıştır. 

3.4. Yöntem 

Üniversitelerin kurumsal web sayfaları ve resmi Twitter hesaplarına yönelik 

araştırmada, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi denildiğinde; sözlü 

ve yazılı materyallerin sistematik bir şekilde analizi anlaşılmaktadır. İçerik analizi 

sosyal bilimcilere; arşivlerden, dokümanlardan ve kitle iletişim araçlarından elde 

edilmiş ham bilgilerin incelenmesi ve bir mana kazandırılmasına olanak 

sağlamaktadır (Böke, 2009: 344). Kurumsal web sayfaları ve sosyal medya 

hesaplarına yönelik araştırmaların birçoğunda, içerik analizi veya anket yönteminin 

kullanıldığı görülmektedir. İçerik analizi genel olarak, kurumsal web sayfalarının ve 

sosyal medya ortamlarının nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamaya imkân 

vermektedir. Bundan dolayı, araştırma; üniversitelerin kurumsal web sayfalarının ve 

Twitter hesaplarının hangi özelliklere sahip olduğunu öğrenebilmek için içerik 

analizi yöntemi esas alınarak gerçekleştirilmiştir.  
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Üniversitelerin kurumsal web sayfaları ve sosyal medya ortamlarından 

Twitter’a yönelik gerçekleştirilen araştırma şu sorulara cevap bulmaya çalışmaktadır: 

- Üniversite kurumsal web sayfaları, görsel olarak nasıl bir yapıya sahiptir? 

- Üniversiteler, sosyal medya ortamlarına önem veriyorlar mı? 

- Üniversitelerin kurumsal web sayfalarında, web sayfasının kullanımı ile ilgili 

sorunlar bulunuyor mu? 

- Üniversite kurumsal web sayfalarında, içerik olarak neler paylaşılıyor? 

- Üniversiteler kurumsal web sayfalarında, tanıma ve tanıtma amaçlı neler 

sunuyorlar? 

- Üniversiteler, resmi Twitter hesaplarında; genel görünüm (tweet sayısı, takip 

ettikleri, takipçileri, listeleri, favorileri, logo kullanımı, web sayfası bilgisi, 

Twitter’a katılım tarihi) olarak bir yapıdadır? 

- Üniversiteler resmi Twitter hesaplarında, en fazla mesai saatleri içerisinde mi 

yoksa mesai saatleri dışında mı paylaşım yapıyor? 

- Üniversiteler resmi Twitter hesaplarında, en fazla hafta içi mi yoksa hafta 

sonu mu paylaşım yapıyor? 

- Üniversiteler resmi Twitter hesaplarında, hangi konularda paylaşım yapıyor? 

3.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin, kurumsal web sayfaları ve resmi 

Twitter hesaplarının içerik analizini ortaya koymaya çalışan bu araştırmada, 2015 yılı 

içerisinde Türkiye’de YÖK bünyesinde faaliyet gösteren toplam 193 üniversitenin 

kurumsal web sayfaları ve resmi Twitter hesapları araştırmanın evrenini oluştururken 

(http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz, 2015); URAP TR 2014-2015 

sıralamasını oluşturan 15 üniversite ise, araştırmanın örneklemini oluşturulmaktadır. 

URAP TR 2014-2015 sıralamasındaki 15 üniversitenin örneklem olarak seçilmesinin 

nedeni, bu sıralamaya tabi tutulan üniversitelerin; belirlenen değerlendirmeler 

sonucunda Türkiye’deki en iyi üniversiteler listesini oluşturmaları ve en iyi 

üniversiteler olmaları neticesinde, üniversitelerin kurumsal web sayfalarının ve resmi 

Twitter hesaplarının nasıl yönetildiği konusunda bilgi sağlamaya yardımcı olmak, 

şeklinde açıklanabilir.  
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URAP Araştırma Laboratuvarı, 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP’ın amacı; yükseköğretim 

kurumlarını, akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel 

metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. 

URAP’ın hedefi; çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi 

akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen 

kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır. 

(http://tr.urapcenter.org, 2014).  

Tablo 4. Üniversitelerin Genel Sıralamasında Kullanılan Kriterler 

No Kriter Amaç Kaynak Açıklama 

1 Makale sayısı Araştırma WoS2 2013 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI 
taramalarına giren makale sayısı 

2 Öğretim üyesi başına 
düşen makale sayısı Araştırma WoS2 ve 

ÖSYM1 

2013 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI 
taramalarına giren makale sayısı / 2012 
yılı Öğretim Üyesi Sayısı 

3 Atıf sayısı Araştırma WoS2 2011-2013 yılları arasında alınan 
toplam atıf sayısı 

4 Öğretim üyesi başına 
düşen atıf sayısı Araştırma WoS2 ve 

ÖSYM1 

2011-2013 yılları arasında alınan 
toplam atıf sayısı / 2012 yılı Öğretim 
Üyesi Sayısı 

5 Toplam bilimsel 
doküman sayısı Araştırma WoS2 2011-2013 yılları arasında yapılan 

toplam yayın, tebliğ vb. sayısı3 

6 
Öğretim üyesi başına 
düşen toplam bilimsel 
doküman sayısı 

Araştırma WoS2 ve 
ÖSYM1 

2011-2013 yılları arasında yapılan 
toplam yayın, tebliğ vb. sayısı3 / 2012 
yılı Öğretim Üyesi Sayısı 

7 Doktora öğrenci sayısı Eğitim ve 
Araştırma ÖSYM1 2012-2013 Öğretim Yılı doktora 

öğrenci sayısı 

8 Doktora öğrenci oranı Eğitim ve 
Araştırma ÖSYM1 

2012-2013 Öğretim Yılı doktora 
öğrenci sayısı / aynı dönemdeki toplam 
öğrenci sayısı 

9 Öğretim üyesi başına 
düşen öğrenci sayısı Eğitim ÖSYM1 

2012-2013 Öğretim Yılı toplam 
öğrenci sayısı / 2012 yılı Öğretim 
Üyesi Sayısı 

Kaynak: URAP TR, 2014-2015: 1-2 

Tablo 4’te bulunan; 1., 3. ve 5. kriterlerin büyük üniversitelerin lehine olduğu 

düşünülebilir, ancak bu kurumların dünya bilimine daha çok katkı yaptıkları da bir 

gerçektir. 2. , 4. ve 6. kriterler ise, üniversitelerin büyüklüğünden bağımsız olarak 

kişi başına üretkenliği ölçmektedir. Performansın sürekliliği; 3., 4., 5. ve 6. kriterler, 

güncelliği ise diğer kriterler ile ölçülmektedir. Dergilerdeki makale sayıları az olan 
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ancak konferans, kitap vb. ağırlıklı bilimsel çalışması olan üniversitelerin bu çabası 

da 5. ve 6. kriterlerden aldıkları puanlarla değerlendirilmektedir (URAP TR 2014-

2015, 2014: 2). 

Tablo 5. URAP TR 2014-2015 Türkiye Sıralamasındaki İlk 15 Üniversite 

No Üniversiteler  Toplam 
Puan Kurumsal Web Sayfaları Twitter Hesapları 

1 Hacettepe 
Üniversitesi   811,40 https://www.hacettepe.edu.

tr 
https://twitter.com/Hacette
pe1967 

2 
Orta Doğu 
Teknik 
Üniversitesi  

 806,24 http://www.metu.edu.tr/tr https://twitter.com/METU
_ODTU 

3 İstanbul 
Üniversitesi   740,41 http://www.istanbul.edu.tr https://twitter.com/istanbul

edutr 

4 İstanbul Teknik 
Üniversitesi   736,95 http://www.itu.edu.tr https://twitter.com/itu1773 

5 Ege Üniversitesi   735,77 http://www.ege.edu.tr https://twitter.com/Univers
iteEge 

6 Ankara 
Üniversitesi   725,25 http://www.ankara.edu.tr https://twitter.com/Ankara

Uni 

7 Boğaziçi 
Üniversitesi   718,45 http://www.boun.edu.tr https://twitter.com/UniBog

azici 

8 Bilkent 
Üniversitesi   705,61 http://w3.bilkent.edu.tr/ww

w/ 
https://twitter.com/Bilkent
Univ 

9 Gebze Teknik 
Üniversitesi   700,66 http://www.gyte.edu.tr https://twitter.com/gyte 

10 Gazi Üniversitesi   696,74 http://gazi.edu.tr https://twitter.com/Gazi_U
niversite 

11 Sabancı 
Üniversitesi   694,96 http://www.sabanciuniv.ed

u 
https://twitter.com/sabanci
u 

12 
İzmir Yüksek 
Teknoloji 
Enstitüsü  

 693,33 http://www.iyte.edu.tr https://twitter.com/iyteedut
r 

13 Koç Üniversitesi   665,10 https://www.ku.edu.tr https://twitter.com/kocuniv
ersity 

14 Selçuk 
Üniversitesi   645,09 http://www.selcuk.edu.tr https://twitter.com/selcukr

ektorluk 

15 Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi   645,07 http://www.gata.edu.tr Twitter Hesabı Yok 

Kaynak: URAP TR 2014-2015, 2014: 2-3 

Tablo 5’te, URAP TR 2014-2015 Türkiye sıralamasını oluşturan üniversitelere 

ilişkin; sıralamadaki toplam puanları, kurumsal web sayfalarının uzantıları ve resmi 

Twitter hesaplarına ilişkin web uzantıları yer almaktadır.  
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3.6. Verilerin Toplanması  

Araştırmanın veri toplama sürecinde, örneklem kapsamında URAP TR 2014-

2015 sıralamasını oluşturan 15 üniversitenin kurumsal web sayfaları ve resmi Twitter 

hesapları temel alınmıştır. Üniversitelerin kurumsal web sayfalarındaki verileri analiz 

edebilmek için belirlenen kriterler ve değerler doğrultusunda kodlama cetvelleri; 

Morkoç ve Doğan (2014: 59-60), Tanyıldızı ve Karatepe (2011: 528-532), Tarhan 

(2007: 86-88) ile Çiçek ve arkadaşları (2010: 198-202)’nın kullandığı kodlama 

cetvellerinin içeriklerikleriyle, bir üniversitenin web sayfasında genel olarak bulunan 

ve bulunması gereken bilgiler incelenerek oluşturulmuştur. Araştırılan verilerin 

kodlama cetvelleri şu başlıklardan ve içeriklerden oluşmaktadır: 

- Siteye Erişim: Değerlendirme kriterlerinin ilkini biçimsel özellikler 

oluşturmaktadır. Bu noktada; arama motorlarında sitenin yer alması ve arama 

sırasında, üniversitenin kurumsal web sayfasının arama sonuçları içerisinde 

kaçıncı sırada yer aldığı ile ilgili bilgiler, siteye erişim analizinde 

incelenmektedir.  

- Genel Görünüş: İkinci değerlendirme, üniversitelerin web sayfalarına 

girildiğinde nasıl bir görünümle karşılaşıldığıyla ilgidir. Burada; üniversitenin 

ana sayfasının açık ve anlaşılır olması, sayfalarda renk kullanımının 

bulunması, sayfaların yapısı, fotoğraf kullanımı, butonların işlerliği, sitenin 

güncellenme durumuna ilişkin bilgiler ve sosyal medya araçlarının 

kullanımıyla ilgili değerlerden oluşan kriterler incelenmektedir.  

- Kullanım Kolaylığı: Örneklem dâhilindeki üniversitelerin web sayfalarına 

girdikten sonra sitenin kullanımı ile karşılaşılan değerler bu kodlama 

cetvelinde ele alınmıştır. Burada; site içerisinde linklere ulaşmada sorun 

bulunması, arşive ulaşma imkânı, arama aracının bulunması, sayfa içerisinden 

çıktı alma olanağı, dil seçim olanağı, site haritası ve engelli vatandaşlar için 

kullanılan özelliklerle ilgili kriterler ele alınmaktadır. 

- Tanıma: Halkla ilişkilerin en temel yöntemleri arasında bulunan tanıma, 

hedef kitlenin görüşlerini almayı ve öğrenmeyi sağlayan temel 

değerlerdendir. Bu değer altında; anket araştırmalarının bulunması, şikâyet ve 
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istek hattının var olması, bilgi edinme imkânının sunulması ve ziyaretçi 

sayısının yer almasıyla ilgili değerler incelenmektedir.  

- Tanıtma: Tanıma yönteminde olduğu gibi tanıtma yöntemi de halkla ilişkiler 

açısından kullanılan en yaygın yöntemlerdendir. Tanıtmaya yönelik analizde; 

üniversite hakkında sunulan bilgilerin (tarihçe, logo, değerler, üniversite 

müziği, adres, yapılanma vb.) varlığı, ulaşım haritasının bulunması, sıkça 

sorulan sorular sayfaların varlığı, basında çıkan haberler, çalışanlara yönelik 

bilgilerin bulunması, duyurular ve mobil uygulamaların varlığı ile ilgili 

kriterler irdelenmektedir.  

- İletişim Bilgileri: Üniversitelerin hem tanıma hem de tanıtma araçları 

arasında yer alan iletişim bilgileri ve geri dönüş araçları, kurumsal web 

sayfalarından paylaşılarak üniversitelerin hedef kitleleri ile arasındaki 

iletişimi ve imajı daha da güçlendirmesine olanak tanımaktadır. Bu analiz 

içerisinde; üniversitelerin posta adresi, e-posta adresleri ve telefon-fax 

numaralarının varlığı ile ilgili değerler incelenmektedir.  

- İçerik: İçerik başlığı altındaki ölçütler; bir üniversite web sayfasında bulunan 

bilgilerin, mesajların, paylaşımların genel olarak neler olduğunu anlamaya 

yardımcı olmaktadır. Bu noktada; halkla ilişkiler ve iletişim birimlerinin 

bulunması, adaylar-aileler-öğrenciler-mezunlar-çalışanlar ile ilgili işlemlerin 

varlığı, kampüste yaşamın nasıl olduğu, sanal üniversite turu imkanı, hızlı 

erişim işlemleri, üniversite hastaneleri, kütüphane ve üniversite radyo-

televizyon yayınının bulunmasıyla ilgili kriterler bu başlık altında ele 

alınmıştır. 

Kurumsal web sayfalarının ardından ele alınan Twitter hesaplarına dönük 

araştırmadaki kodlama cetvelleri ise; Tarhan (2012: 89-94)’nın kullandığı kodlama 

cetvelleri ve örneklem kapsamındaki üniversitelerin Twitter hesaplarında karşılaşılan 

unsurlar dâhilinde oluşturulmuş ve Twitter hesaplarına yönelik araştırma bu kodlama 

cetvelleri esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Twitter hesapları için oluşturulan 

kodlama cetvelleri şu başlıklardan ve içeriklerden oluşmaktadır: 
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- Twitter Hesaplarının Yapısı: Bu başlık altındaki kodlama cetvelinde, resmi 

Twitter hesabı bulunan üniversitelerin paylaştıkları tweet sayısı, takip ettikleri 

kişi sayısı, takipçilerinin sayısı, favori sayıları, liste sayıları, Twitter 

hesaplarında kurumsal logo varlığı, kurumsal web sayfalara ilişkin bilgiler ve 

son olarak Twitter’a katılım tarihi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

- Mesajların Zamana Göre Dağılımı: Oluşturulan bu kodlama cetvelinde, 

paylaşılan mesajların aylara göre (Ocak, Şubat, Mart) mesai saatleri (8.30-

12.30) ya da mesai saatleri dışındaki (13.30-17.30) paylaşım sayıları ele 

alınmaktadır. 

- Mesajların Günlere Göre Dağılımı: Mesajların zamana göre dağılımındaki 

kodlama cetveli gibi bu cetvelde ise, mesajların yine aylara göre (Ocak, 

Şubat, Mart) hafta içi ya da hafta sonu paylaşımlarındaki mesaj sayıları 

incelenmektedir. 

- Mesajların Konulara Göre Dağılımı: Araştırmanın esasını oluşturan içeriğe 

yönelik incelemeler, mesajların konulara göre dağılımını inceleyen kodlama 

cetvelinde gerçekleşmiştir. Bu kodlama cetveli içerisinde; duyuru, 

bilgilendirme, bilimsel toplantılar, hizmet, etkinlik, kültür-sanat, tören, 

kutlama, davet-ziyaret, dilek-istek, spor, sağlık, tanıtım, taziye-anma ve diğer 

şeklinde, kriterler irdelenmektedir. 

3.7. Bulgular 

Bulgular, incelenmesi yapılan araştırmaların sonuçlarını ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde ilk olarak, örneklem dâhilindeki üniversitelerin kurumsal web 

sayfalarına yönelik araştırma yer alırken; hemen ardından, yine örneklem dâhilindeki 

üniversitelerin resmi Twitter hesaplarına yönelik gerçekleştirilen araştırma 

bulgularına yer verilmiştir.  

3.7.1. Üniversitelerin Kurumsal Web Sayfalarının Analizi 

Örneklem olarak belirlenen URAP TR 2014-2015 sıralamasında yer alan 15 

üniversitenin kurumsal web sayfalarında bulundurdukları veriler, belirlenen kodlama 

cetvelleri doğrultusunda içerik analizi ile incelenmiştir. İçerik analizi sonucunda elde 
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edilen veriler halkla ilişkiler açısından ele alınarak aşağıdaki tablolarda belirtilmiş ve 

değerlendirilmiştir. 

3.7.1.1. Siteye Erişilebilirlik 

Değerlendirme ölçeğinin ilkini, siteye erişilebilirlik oluşturmaktadır. Siteye 

erişilebilirlik, ulaşılmak istenen üniversitenin arama motorunda aratıldığında ortaya 

çıkan verilerine ilişkin olmaktadır. Üniversitelerin kurumsal web sayfaları siteye 

erişilebilirlik açısından incelendiğinde Tablo 6’daki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 6. Üniversite Web Sayfalarına Erişim İle İlgili Analiz 
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Aramada site 
bulunuyor + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Aramada site 
kaçıncı sırada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Örneklem dâhilindeki üniversiteler, siteye erişilebilirlik açısından 

incelendiğinde; tüm üniversitelerin Google arama motorunda arandığında, aramada 

yer aldığı görülmektedir. Arama motorları üzerinden üniversitenin web sayfasına 

ulaşılması, hedef kitlenin, ulaşmak istediği üniversiteye internet üzerinden kolay bir 

şekilde ulaşmasına olanak sunmaktadır. Bir başka ölçüt olan mevcut üniversitelerin 

arama motorunda arandığında kaçıncı sırada yer aldığına bakıldığında; yine aynı 

şekilde tüm üniversitelerin Google arama motorunda ilk sırada ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bir üniversitenin web sayfasının, arama motorunda ilk sırada yer 

alması, kullanıcılar için, kolay erişimi sağladığı gibi ulaşılabilirlikten kaynaklanan 

zaman kaybının da önüne geçilmektedir. 
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3.7.1.2. Genel Görünüm 

Değerlendirmeye alınan bir diğer başlık, üniversitelerin genel görünümünün 

nasıl olduğu ile ilgilidir. Örneklem dâhilindeki üniversitelerin kurumsal web 

sayfalarına yönelik bulgular Tablo 7’de sunulmaktadır. 

Tablo 7. Üniversite Web Sayfalarının Genel Görünüşü İle İlgili Analiz 

İşaretler: 
+: var, evet 
- : yok, hayır 
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Ana sayfa sade, 
açık ve anlaşılır  + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Sayfalarda renk 
kullanımı + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Fon müziği  - - - - - - - - - - - - - - - 0 
Sayfalar arası 
görsel uyum + + + + + - - - + + + + + + + 12 

Sayfa uzunluğu + + + + + + + + + + + + + + + 15 
Sayfa kenar 
boşlukları + + + + + - + + + + + + + + + 14 

Fotoğraf  + + + + + + + + + + + + + + + 15 
Butonların 
işlerliği + + + + + + + + + + + + + + - 14 

Sayfalarda ikon 
yoğunluğu  - - - - - - - - - + - - - - - 2 

Yazılar 
okunabilir  + + + + - + + + + + + + + + + 14 

Ana sayfadaki  
görsel uyum + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Yazılara engel 
desenler  - - - - - - - - - - - - - - - 15 

Son güncelleme 
tarihi - + + + - + - + - - - + + - + 7 

Eski siteye 
erişim - - - - - - - - - - - - - + - 1 

Sosyal medya 
araçları + + + + + + + + + + + + + + - 14 

TOPLAM 10 11 11 11 9 9 9 10 10 11 10 11 11 11 9  

Genel görünüm,  web sayfasının açılmasıyla ortaya çıkan unsurlarla alakalı 

olmaktadır. Ana sayfanın yapısı, sayfada kullanılan ikonların işlerliği, sesli ya da 
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görsel açıdan bulunan tüm unsurlar, bu başlık altında incelenmeye alınmakta ve bu 

analiz altındaki sonuçlara bakıldığında; ana sayfanın sade, açık, anlaşılır olup ve 

sayfalarda renk kullanımının bulunduğuna ilişkin ölçütlere göre; on beş üniversitenin 

web sayfalarının benzeştiği ve bu usullere ilişkin kriterlere tümünün sahip olduğu 

görülmektedir. Ayrıca web sayfasında zemin rengi olarak; Hacettepe Üniversitesi 

beyaz ve moru; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi beyaz ve kırmızıyı; İstanbul Üniversitesi beyaz ve 

sarıyı; İstanbul Teknik Üniversitesi beyaz ve siyahı; Ege Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ile 

Selçuk Üniversitesi beyaz ve maviyi; Gebze Teknik Üniversitesi,  Bilkent 

Üniversitesi ile Koç Üniversitesi ise beyaz ve griyi kurumsal web sayfalarında tercih 

etmektedir. Web sayfalarında fon müziğine yer verilmesine ilişkin değerlendirmeye 

göre; on beş üniversitenin de kurumsal web sayfalarında fon müziğine yer 

vermedikleri görülmektedir.  

Kurumsal web sayfalarında, sayfalar arası uyuma bakıldığında; Hacettepe 

Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 

Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi, Selçuk 

Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin alt sayfalarıyla gerek görünüm 

gerekse kullanılan renkler açısından uyumlu olduğu, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi 

Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nin ise alt sayfalarında ana sayfalarının 

bazısında benzer görünüme sahip olmadığı tespit edilmiştir. Üniversiteler sayfa 

uzunluğu açısından ele alındığında; on beş üniversitenin de web sayfasının uzun bir 

sayfa yapısına sahip olduğu görülmektedir. Yine kurumsal web sayfasının yapısıyla 

ilgili olarak ana sayfada kenar boşluğunu; Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 

Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç 

Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi kullanırken; 

sadece Ankara Üniversitesi sayfasının kenarında yeni bir sekmeye izin vererek 

burada, eğitim bilgilendirme ve araştırma projeleri hakkındaki bilgilerine erişim 
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sağlamaktadır. Diğer yandan, tanıtma faaliyetlerinde fotoğraf kullanımına ilişkin 

incelemede; on beş üniversitenin tanıtma faaliyetlerin fotoğraf unsuruna önem 

verdiği ve gerek haberlerinde gerekse de tanıtmaya dönük materyallerinde 

fotoğrafların kullanıldığı görülmüştür. 

Sayfalardaki butonların işlerliği incelendiğinde; Hacettepe Üniversitesi, Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze 

Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü, Koç Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin kurumsal web sayfalarında 

herhangi bir sorun algılanmazken; Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin web 

sayfasında, alt sayfalara ulaşmak için kullanılan butonlara, kimi zaman tıklandığı 

halde yüklememekte ve bu da sayfanın kullanımını imkânsız kılmaktadır. Diğer bir 

ölçüt olan sayfalardaki ikon ve banner yoğunluğu; sadece Gazi Üniversitesi’nin web 

sayfasında birçok bilgiye ulaşmak için sürdürülebilir bant üzerinde, erişim imkânı 

tanıyan ikonlara yer ver vermesiyle oldukça karşılaşılmıştır. Web sayfasında 

kullanılan yazıların karakteri ve punto büyüklüğüne bakıldığında; sadece Ege 

Üniversitesi’nin paylaştığı bazı haberlerde, kullanılan puntoların çok küçük 

olmasından dolayı, gözü yoran bir okunuşa neden olduğu görülmüştür. Sitedeki 

yazıların, resimlerin ya da diğer grafiklerin dengeli ve göze hoş gelen bir yapıda 

bulunması ile yazıların arka planında metni okumaya engel olan renk veya desenlerin 

kullanımı; on beş üniversitede benzer bir yapıda olduğu ve genel görünüşü bozan bir 

olumsuzluğa rastlanmadığı görülmektedir.  

Web sayfalarının en son ne zaman güncellendiği ile ilişkin kritere bakıldığında; 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde sayfaların güncelleme 

tarihi belli iken, Hacettepe Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Selçuk 

Üniversitesi’nin kurumsal web sayfalarında güncelleme tarihine yer 

verilmemektedir. Güncellenen sayfaların yanında eski siteye erişme imkânını; sadece 
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Ege Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi sağlarken, Selçuk Üniversitesi’nin 

güncelleme tarihi belirtmeden eski siteye erişime olanak sunması bir eksiklik olarak 

görülmektedir. Son kriter olarak önemli bir araç halini alan sosyal medya araçlarını 

(Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Google+, Flickr, Linkedin vb.) örneklem 

dâhilindeki üniversitelerin kullanıp kullanmadıklarına bakıldığında; sadece Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi’nin sosyal medya ile ilgili bir uzantı ya da ikon bölümüne 

kurumsal web sayfasında yer vermediğini söylemek mümkündür.  

Ortaya çıkan değerler sonucunda, özel ve devlet üniversiteleri karşılaştırılması 

yapıldığında, Sabancı ve Koç Üniversitesi’nin diğer devlet üniversitelerinden genel 

görünüm açısından büyük bir ayrıma sahip olmadıkları göze çarpmaktadır. Ayrıca, 

Tablo 7’deki veriler, toplamlar açısından ele alındığında; on beş üniversitenin genel 

görünüm ile ilgili on beş kriterleri sonucunda; tüm üniversitelerin birbirine yakın 

değerlere sahip olduğu ve on beş kriter içerisinde en fazla toplamı, on bir değere 

sahip; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi ve 

Selçuk Üniversitesi oluşturmaktadır. En az toplam olan, dokuz değeri bulunduran 

üniversitelerin ise; Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin olduğu görülmektedir.  

3.7.1.3. Kullanım Kolaylığı 

Üniversitelerin web sayfalarının biçimsel analizi ile ilgili bir diğer konu 

başlığı, kullanım kolaylığıdır. Kullanım kolaylığı yolu ile kullanıcılar, üniversitelerin 

web sayfaları içerisinde sıkıntı yaşamadan hareket etmekte ve bu amaçla 

kullanıcıların ziyaret ettikleri üniversiteye ait web sayfasında yaşayabileceği 

durumları göstermek için kullanım kolaylığı değerlendirme formu hazırlanmıştır. 

Hazırlanan kodlama cetveli ile araştırılan üniversite kurumsal web sayfaları, Tablo 

8’de gösterilmektedir. 
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Tablo 8. Üniversite Web Sayfalarının Kullanım Kolaylığı İle İlgili Analiz 

 
 
 
İşaretler: 
+ : var, evet 
-  : yok, hayır 
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KULLANIM 
KOLAYLIĞI 

 

Linklere 
ulaşmada sıkıntı - - + - - - - + - - - - - + + 4 

Sayfalar arası 
geçişte sorunlar - - + - - - - + - - - - - + + 4 

Arşiv / Arşive 
ulaşma imkânı - + - + - + + - + + - - + - + 8 

Kelime, tarih, 
olarak arama + + + + + + + + - + + + + + - 13 

Sayfadan çıktı 
alma imkânı + + + + + + - - + + + + + + + 13 

Dil seçim 
olanağı + + + + + + + + + + + + + + - 14 

Font kullanımı + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Site haritası + + + + - - - + + + + + - - + 10 

A-Z liste - + - - - - - - + - - + - - - 3 
Başa dönme 
butonu - - - + - - - - - - - - - - - 1 

Görme engelli 
web sayfası - - - - - - - - - - - - - + - 1 

Dinletme aracı - - - - - - - - - - + - - - - 1 

TOPLAM 5 7 7 7 4 5 4 6 6 6 6 6 5 7 6  

Kullanım kolaylığı ile ilgili incelemede, öncelikli olarak ana sayfadan diğer 

linklere ulaşmada; İstanbul Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kurumsal web sayfasında sorun yaşanmıştır. 

Yaşanılan sorun, araç çubuklarındaki bilgilere erişilmek istenildiğinde link 

tıklanmasına rağmen alt araçlara ulaşım sağlanamamaktadır. Bir başka sorun 

olabilecek unsur olan sayfalar arası geçişte yaşanılan sorunlara bakıldığında; İstanbul 

Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Selçuk Üniversiteleri ile Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi’nin web sayfalarındaki kimi araçlara tıklandığı halde sayfasının 

yüklenmesinde hata oluşmakta ve içeriğe ulaşılamamaktadır.  
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Önemli bir faktör olan arşive ulaşma; haber, dergi, bülten, faaliyet gibi 

içeriklerin eski yayınlarına ulaşma konusunda avantaj sağlayabilmekte ve bu 

noktada; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ile Gebze 

Teknik Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi web sayfalarında bu erişime 

imkân tanımaktadır. Kullanıcılar için büyük kolaylıklar sağlayan site içi arama 

araçlarının kullanılmasına değinildiğinde; Gebze Teknik Üniversitesi ile Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi’nin web sayfasında böyle bir uygulamaya yer verilmezken; 

Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi 

Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde site içi 

aramalara imkân sunulmaktadır. Kimi zaman bir haberi kimi zaman ise paylaşılan bir 

raporun çıktısını almak için web sayfalarını kullanmak avantaj sağlarken araştırma 

dâhilindeki üniversiteler içerisinde; sadece Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent 

Üniversitesi’nin kurumsal web sayfalarında böyle bir kullanıma rastlanılmamıştır.  

Daha çok kullanıcıya erişim açısından fayda sunan dil seçim olanağı bir 

üniversitenin web sayfasının önemli bir faktördür ve araştırma sonucuna göre; 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin dışındaki Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze 

Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü, Koç Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde hem Türkçe hem de İngilizce 

olmak üzere iki dil yayını yapılmaktadır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi bu noktada 

Türkçe bilmeyen kişilerin kurumsal web sayfa kullanımında sıkıntı yaşamalarına 

sebebiyet vererek büyük bir eksiklik içerisinde olduğu söylenebilir. 

Araç çubuklarındaki bilgilerin kolay okunmasına ilişkin font kullanımı ve rahat 

okunabilirlik ölçütüne bakıldığında ise; tüm üniversitelerin kolay okunuşa sahip 

puntolardan oluştuğu görülmektedir. Bir diğer ölçüt olan site haritası, üniversitelerin 

sundukları bilgilere kolay erişim açısından yarar sağlarken bu araca; Hacettepe 
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Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 

Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi web sayfalarında yer verirken, bir başka kolaylık imkânı sağlayan A-Z 

listelere ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Gebze Teknik 

Üniversitesi kurumsal web sayfalarında bu olanağı kullanıcılarına sunmaktadır. 

Genellikle uzun web sayfalarında sayfanın başına dönmek için kolaylık sağlayan 

başa dön butonuna; sadece İstanbul Teknik Üniversitesi’nin web sayfasında 

rastlanılmıştır. Ayrıca, pek yaygın olmamakla birlikte özellikle görme sorunu 

yaşayan vatandaşlar için görme engelliler web sayfasına; Selçuk Üniversitesi web 

sayfasında yer verirken, bir diğer kolaylık sağlayan ve bilgilerin yazınsal olarak 

sunulmasının yanında dinleme özelliğini de sunan dinleme butonuna ise sadece 

Sabancı Üniversitesi’nde rastlanılmamıştır. 

Son olarak, kriterlerin üniversitelerle ilgili toplamlarına bakıldığında; en fazla 

toplam kritere sahip olan üniversiteler, yedi kriter ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi olmuştur. Ayrıca en az toplam 

değerlere; Ege Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi oluşturarak, on iki değer 

içerisinde sadece dördüne sahip olarak kullanım kolaylığıyla ilgili analizde yetersiz 

kalmaktadır. 

3.7.1.4. Tanıma 

Araştırmada incelenen üniversitelerin web sayfalarına yönelik bir başka kriter, 

tanımadır. Tanıma, halkla ilişkiler açısından ele alındığında hedef kitlenin görüşlerini 

öğrenmek ve alınan geri dönüşler sayesinde hedef kitlenin isteklerinin dikkate 

alınması noktasında avantaj sağlamaktadır. Bu noktada, tanımaya yönelik halkla 

ilişkiler faaliyetleri Tablo 9’da gösterilmektedir. 
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Tablo 9. Üniversite Web Sayfalarının Tanıma Faaliyetlerine Yönelik Analizi 

 
 
 
İşaretler: 
+ : var, evet 
-  : yok, hayır 
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TANIMA  

Anket 
araştırmaları - - - - - - - - + + - - - - - 2 

Şikâyet ve istek 
hattı - + - - - + - + - + + - + + + 8 

Bilgi edinme + - + + + + + + + + + + - + + 13 

Ziyaretçi sayısı 
veriliyor mu? - - + - - - - - - - - - - - - 1 

TOPLAM 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2  

Yapılan analiz sonucunda üniversitelerin web sayfalarını ziyaret eden kişilerin 

görüşlerini ölçmek amacıyla hazırlanmış anketlere; sadece Gebze Teknik 

Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin kurumsal web sayfalarında karşılaşılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi 

Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir İleri teknoloji 

Enstitüsü, Koç Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi’nin kurumsal web sayfasında anket yöntemine yönelik herhangi bir 

içerikle karşılaşılmamıştır. Yine görüşlerin alınmasında yararlanılan bir diğer şikâyet 

ve istek hattı uygulamalarına ise; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç 

Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin web 

sayfalarında karşılaşılan bir şikâyeti ya da belirtilmek istenen bir görüşü sunmak için 

gerekli olanak sağlanmıştır.  

Bir başka önemli uygulama olan, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile yasalaşan ve 

gerek görüldüğünde her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararlanmasına olanak 

sunan, bilgi edinme uygulaması ile üniversitelerden gerek duyulan bilgi ve belgeler 

istenebilmektedir. Bu noktada, bilgi edinme hakkına sahip olan vatandaşların 
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istedikleri bilgi ve belgeleri sunmak için; Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Koç 

Üniversitesi’nin dışındaki Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 

Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 

Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı 

Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi ve Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi’nde bu olanaklara imkân sunmaktadır. Tanımaya yönelik son 

ölçüte bakıldığında ise, ziyaretçi sayısı ile üniversite web sayfasına kaç kişinin 

girdiği öğrenebilmektedir. Oysa bu uygulamaya; İstanbul Üniversitesi’nin dışındaki 

Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, 

Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi’nde böyle bir uygulamayla karşılaşılmazken; İstanbul Üniversitesi ise 

ziyaretçi sayısını paylaştığı bilgilerin ve haberlerin yayınlandığı tarihten beri kaç kişi 

tarafından okunduğunu gösteren bir yapıda ziyaretçi sayısına yer vermektedir. 

Son olarak, tanımaya yönelik analizle ilgili kriterlerin üniversiteler açısından 

toplamları incelendiğinde; toplam tanıma değerlerine en fazla üç kriter ile Gazi 

Üniversitesi’nde rastlanılmaktadır. Sadece bir tane toplam tanıma kriteri bulunan; 

Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü ve Koç 

Üniversitesi ise tanıma değerlerine kurumsal web sayfalarından en az yer veren 

üniversiteler olmalarından dolayı, büyük bir eksiklik oluşturmaktadırlar. 

3.7.1.5. Tanıtma 

Üniversitelerin tanımaya dönük halkla ilişkiler çalışmalarının yanında 

tanıtmaya yönelik faaliyetler, halkla ilişkiler açısından en önemli alanlardan birisi 

olmaktadır. Tanıtma, üniversitelerin hedef kitlesine sunmak istediği ve üniversitenin 

tanıtımına katkı sağlayan tüm içerikler olarak ele alınabilir. Üniversite hakkında fikir 

sahibi olmaya yarayan tanıtma araçları; üniversiteler hakkında bilgiler, üniversitenin 

bulunduğu adresler, yönetici ve akademik birimlere yönelik açıklamaların verilmesi 

üniversitenin kullanıcılar tarafından tanınmasına olanak sunmaktadır. Tanıtmaya 
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yönelik unsurlar ve bu unsurların üniversitelerin kurumsal web sayfalarında nasıl 

oluştuğu Tablo 10’da ele alınmaktadır. 

Tablo 10. Üniversite Web Sayfalarının Tanıtma Faaliyetlerine Yönelik Analizi 

 
 
 
İşaretler: 
+ : var, evet 
-  : yok, hayır 
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TANITMA  

Üniversite 
hakkında bilgi + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Üniversite 
logosu  + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Üniversite 
değerleri + + + + - + + + + - + + - + + 12 

Üniversite 
müziği  - - - - - - - - - + - - - - - 1 

Üniversite 
adresi  + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Ulaşım haritası  + + - + - + + + + + + + + + - 12 
Üniversite 
yapılanması + + + + + + + + + + + + - + + 14 

Üniversite 
yöneticileri + + + + + + + + + + + + + + - 14 

Akademik 
birimleri  + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Üniversite ile 
alakalı mevzuat + + - + + + + + + - + - + + + 12 

Hizmet 
sayfaları + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Sıkça sorulan 
sorular sayfaları - + - - + - - - - - + - - - - 3 

Basında çıkan 
haberler  + + + + + + + + + + + + - + - 12 

Çalışanların 
iletişim bilgileri + - + + + + + + + + + - + + - 12 

Tanıtım 
yayınları + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Duyurular 
kısmı + + + + + + + + + + - + + + + 14 

Etkinlik takvimi + + + + + + + + + + + + + + - 14 
Mobil 
uygulamalar + - - + + - - - - - - + - + - 4 

TOPLAM 16 15 13 16 15 15 15 15 15 14 15 14 12 16 10  
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Tanıtmaya yönelik ölçütlere bakıldığında, ilk olarak üniversite hakkında web 

sayfası üzerinden bilgi sunulmasına ilişkin ölçütte; mevcut üniversitelerin kendi 

üniversiteleri hakkında genel ve tarihi olarak bir takım bilgiler paylaştıklarını ve yine 

on beş üniversitenin de kurumsal web sayfasında üniversite logosuna yer verdikleri 

görülmektedir. Üniversitelerin kurumsal web sayfalarında vizyon, misyon ve 

değerlerin paylaşılması ölçütüne bakıldığında; Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve 

Koç Üniversitesi’nin bu bilgilere yer vermediği; Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı 

Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ankara Üniversitesi, Boğaziçi 

Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin ise bu bilgileri hedef kitlesiyle paylaştığı 

görülmektedir. Üniversitelerin web sayfalarında kendi üniversitesine ait müziği 

sunmasına ilişkin ölçüte göre; sadece Gazi Üniversitesi kurumsal web sayfasında 

üniversite müziğine ulaşma imkânı sunan bir buton paylaşmaktadır. Yine, 

üniversitelerin nerede konumlandığını belirten adreslere; on beş üniversitede web 

sayfasında yer verirken; İstanbul Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin dışındaki; 

Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü, Koç Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

ise ayrıca bu adreslere nasıl ulaşılabileceğine ilişkin haritaları da kurumsal web 

sayfalarında paylaştıkları görülmektedir.  

Üniversitelerin en önemli ayaklarından birini oluşturan yapılanma ve 

organizasyona ilişkin bilgiler; Koç Üniversitesi’nin dışındaki; Hacettepe 

Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent 

Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi’nin kurumsal web sayfalarında yayınlanırken; yine bu yapılanmaya bağlı 

olarak yöneticilerin kimler olduğuna belirten açıklamalar ise; Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi’nin dışındaki; Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, 

Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç 

Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde belirtilmektedir. Üniversitenin akademik 

birimleri olan Fakülteler, Enstitüler, Meslek Yüksek Okulları, Yüksekokul gibi 

birimler; on beş üniversitenin de web sayfasında genelde akademik butonu, altındaki 

imleçlerde yer almaktadır.  

Bir başka kriter olan ve üniversitenin yönetmelik, yönerge ve kurallar gibi 

mevzuatlarının paylaşılması incelendiğinde; İstanbul Üniversitesi ve Gazi 

Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dışındaki; Hacettepe Üniversitesi, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik 

Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi’nin kurumsal web sayfaların bu bilgilere yer verilmektedir. 

Yine üniversitenin sunduğu hizmetleri ve görevleri açıklayıcı sayfalar; on beş 

üniversitenin sayfasında gerekli görülen alt başlıklar altında açıklanmıştır. Önemli 

bir etken olan ve vatandaşın kafasına takıldığı noktalarda açıklayıcı bilgiler sunan 

sıkça sorulan sayfalara bakıldığında; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ege 

Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi kurumsal web sayfalarında bu faktöre önem 

verirken; Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi, 

Selçuk Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi kurumsal web sayfaları 

üzerinden böyle bir uygulamaya imkân sunmamaktadır.  

Medyanın etkisi, şüphesiz her üniversite tarafından bilinmekte ve 

önemsenmektedir. Buna bağlı olarak, basında üniversite ile ilgili çıkan haberlerin yer 

verilip verilmediğine bakıldığında; Koç Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp 

Fakültesi’nin dışındaki; Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, 
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Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Selçuk 

Üniversitesi’nin kurumsal web sayfalarında bu faktör önemsenmekte ve kimi 

üniversitelerin web sayfalarında sadece basına yönelik bölümlerde haberler 

paylaşılmaktadır. Çalışanlarla alakalı iletişim bilgilerinin paylaşılması iletişim 

açısından oldukça önemli bir unsur olmakta ve araştırma neticesinde ortaya çıkan 

sonuçta; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin dışındaki; Hacettepe Üniversitesi,  İstanbul 

Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 

Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,  Koç Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi 

kurumsal web sayfalarında bu bilgileri kullanıcıları ile paylaşmaktadır. Bir başka 

ölçüt olarak, tanıtma araçları içerisinde üniversiteleri hem görsel hem de sesli olarak 

tanıtma olanağı sunan film, broşür, fotoğraf gibi yayınlar; on beş üniversitenin 

kurumsal web sayfasında paylaşılmaktadır.  

Web sayfalarında sunulmak istenen önemli bilgilerin hızlı bir şekilde 

paylaşılmasına olanak sağlayan duyurular ve etkinlik takvimi kısmının analizine 

bakıldığında; duyurular kısmını web sayfasında sadece Sabancı Üniversitesi yer 

vermezken; etkinlik takvimine ise sadece Gülhane Askeri Tıp Akademisi kurumsal 

web sayfasında yer vermemektedir. Gelişen iletişim teknolojileri içerisinde önemli 

yer tutan mobil uygulamalar, üniversitelerin mobil işletim sistemine göre 

şekillenerek kullanıcılara cep telefonlarından işlem yapma imkânı sağlamaktadır. Bu 

noktada, mobil cihazlara yönelik uygulamalarını kurumsal web sayfalarından; 

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Selçuk 

Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kullanıcılarına paylaşmaktadır.  

Tanıtmaya yönelik çalışmaların analizi ile ilgili Tablo 10’daki kriterlere ilişkin 

toplamlar incelendiğinde; toplam on sekiz kriter içerisinde on altı olumlu işlem ile 

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi yer 

almaktadır. En az toplam değeri ise, on olumlu kriter ile Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi oluşturmaktadır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin bu kadar düşük 
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olmasının nedeni askeri bir altyapıya sahip olmasından dolayı tanıtma faaliyetlerinde 

aktif bulunma gibi bir amacının bulunmadığı düşünülebilir.  

3.7.1.6. İletişim Bilgileri 

 Üniversitelerin dışa açılan kapısı görevini üstlenen en önemli halkla ilişkiler 

faaliyetlerinden bir tanesi, iletişim bilgileri ile ilgili yapılardır. İletişim bilgileri, hem 

tanıma hem de tanıtma amaçlarına ulaşmak için tercih edilebilecek önemli bir 

unsurdur ve iletişim bilgilerine yönelik araştırma sonuçları Tablo 11’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 11. Üniversite Web Sayfalarına Yönelik İletişim Araçları Analizi 
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İLETİŞİM  

Posta adresi + + + + + + + + + + + + + + - 14 

Telefon + + + + + + + + + + + + + + - 14 

Fax - + + + - + + + + + + - + + - 11 

E-posta + + + + + + + - + - + + + - - 11 

TOPLAM 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 0  

Üniversitelerin kurumsal web sayfalarında iletişim bilgilerine ne kadar önem 

verdiklerinin incelendiği Tablo 11’de; posta adresini ve kurumsal telefonunu 

belirtmeyen tek üniversite; Gülhane Askeri Tıp Akademisi olmuştur. Bunun nedeni 

ise, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin askeri bir eğitim ortamı olması ve sadece bir 

merkezde değil de İstanbul, Ankara ve Eskişehir’in çeşitli bölgelerinde eğitim 

merkezlerinin bulunmasıyla ilgili olduğu açıklanabilir. Yine bu şehirlerde 

Akademi’ye bağlı hangi komutanlık ya da merkezde yer aldığı kurumsal web 

sitesinde yerleşim durumu başlığı altındaki bölümde açıklanmasına karşın bu yerlere 

ait yine bir telefon ya da posta adresi belirtilmemiştir. Bir başka ölçüt olarak, iletişim 

araçları arasında önemli bir unsur oluşturan fax kullanımına bakıldığında; Hacettepe 
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Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi’nin dışındaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi 

Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 

Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi kurumsal web 

sayfalarında genelde iletişim başlığı altında fax numaralarına ilişkin erişimi 

paylaşmaktadır. İletişim araçları içerisinde e-posta adreslerinin kullanılabilirliğini 

incelendiğinde; Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ile 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışındaki; Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sabancı 

Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Koç Üniversitesi kurumsal web 

sayfalarında e-posta adreslerini yayınlayarak, kullanıcıların doğrudan bu adrese 

ulaşmasına imkân tanımaktadır. 

 İletişim araçlarının üniversitelerin kurumsal web sayfalarında yayınlanıyor 

olması, hedef kitlenin üniversite ile daha kolay bir şekilde iletişime geçmesine ve 

üniversite ile ilgili işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesine olanak sunmaktadır. Bu 

noktada, iletişim araçları ile ilgili analize yönelik kriterlerin toplamlarına 

bakıldığında; dört aracı da kurumsal web sayfasından yayınlayan Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi 

ve Koç Üniversitesi bu alanda oldukça aktif yer almaktadır. Diğer taraftan, bu 

araçların hiç birine kurumsal web sayfasında yer vermeyen Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi, bu alanda oldukça büyük bir eksiklik oluşturmaktadır. Gülhane Askeri 

Tıp Akademisi’yle irtibata geçmek isteyen bir kişi iletişim ile ilgili herhangi bir araca 

ulaşamamasından dolayı büyük bir sıkıntı yaşayabileceğini söylemek mümkündür. 

Son olarak, iletişim analizini oluşturan ktiterlerin toplamlarına bakıldığında, 

dört kriter içerisinde en fazla toplam olan dört değere; Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi 
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ve Koç Üniversitesi sahip olmaktadır. Diğer yandan en az toplam değere ise toplam 

dört değerin hiçbirisini kurumsal web sayfasında bulundurmayan Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi, iletişim ile ilgili oluşturulan analizde en az değere sahip olan  üniversite 

olarak görülmektedir. 

3.7.1.7. İçerik 

Siteye erişim, genel görünüm, tanıma ve tanıtma, iletişim gibi araştırma 

başlıklarının ardından daha özel bir inceleme olan içerik başlığına değinmekte fayda 

vardır. İçerikler, üniversitelerin kurumsal web sayfalarındaki araçlarda hangi 

konulara yer verdiğini ortaya koymaktadır. Hedef kitlenin kullandığı kurumsal web 

sayfasında; kullanıcılara faydası olacak içeriklerin bulunması, üniversitelerin 

kurumsal web sayfalarında daha aktif ve hedef kitleye daha istenilen bir şekilde hitap 

etmesini sağlamaktadır. Üniversitelerin kurumsal web sayfalarında kullandıkları 

içeriklerin neler olduğu ile ilgili faktörler, Tablo 12’de on beş üniversitenin genel 

olarak kullandıkları içerikler incelenmektedir. 

Halkla ilişkiler ve iletişim birimine yönelik bilgilerin hedef kitleye sunulması, 

kişilerin üniversite ile ilgili bir sorun karşısında bu birime ulaşarak görüşlerini 

belirtmede katkı sağlamaktadır. Ayrıca medya sektöründe çalışan kişilerin bu 

birimlerden haber ve olaylara ilişkin bilgi almalarına kolaylık sunmaktadır. Bu 

noktada ilk ölçüt olan halkla ilişkiler veya iletişim birimi; Gebze Teknik 

Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi kurumsal web 

sayfalarında bu birimlerle alakalı bilgilere yer vermezken; Hacettepe Üniversitesi, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, 

Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi ve Selçuk 

Üniversitesi’nin mevcut web sayfalarında basın ve halkla ilişkilere yönelik bilgileri 

hedef kitlelerine sunmaktadır.  
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Tablo 12. Üniversite Web Sayfalarında Paylaşılan Bilgilerin İçerik Analizi 

 
 
İşaretler: 
+ : var, evet 
-  : yok, hayır 
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İÇERİK  

Halkla ilişkiler, 
iletişim birimi  + + + + + + + + - + - + + + - 12 

Adaylar için 
işlemler - + - - + + + + + + + - + - - 9 

İnsan 
kaynakları + - - + - - - - - - + + + - + 6 

Ailelere yönelik 
işlemler + - - - - - - - - - + - + - - 3 

Öğrencilere 
yönelik işlemler + + + + + + + + + + + + + + - 14 

Mezunlara 
yönelik işlemler - + + + + - + + - - + + + - - 9 

Personel-İdare 
işlemleri + + + + + + + + + + + + + + - 14 

Kampüste 
yaşam  + + - + + - + + - + + + + - - 10 

Sanal üniversite  + - - - - - + + + - - + + + - 7 
Hızlı erişim 
işlemleri + + - - + - - + + + - + + + + 10 

Öğrenci sosyal 
faaliyetleri + + + + + - + + + + + + + + - 13 

Akademik 
bilgiler + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Araştırmayla 
ilgili işlemler + + + + + + + + + + + + + + - 14 

Üniversite 
hastaneleri - - + - - + - - - + - - - + + 5 

Kütüphane  + + + + + + + + + + + + + + + 15 

Uluslararası 
işlemler + + + + + + + + + + + + + + - 14 

Öğrenci işleri 
başkanlığı + + + + + + + + + + - + - + + 13 

E-hizmetler + + - - - - - + - - - - - + - 4 

Gerekli görülen 
linkler  + - + - + - + + + - + + - + + 10 

Üniversite 
radyo-tv erişim + - + + + + - + - + - - + + - 9 

TOPLAM 17 14 13 13 15 11 14 17 12 14 13 15 16 15 7  
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Potansiyel öğrencilere yönelik oluşturulan içerikler üniversiteye hazırlanan 

gençlerin üniversite hakkında bilgi sahibi olmasına ve üniversite tercih sürecinde 

potansiyel adayların kararlarını etkilemede oldukça kolaylık sağlamaktadır. 

Üniversitelerin kurumsal web sayfalarında potansiyel adaylara yönelik içeriklerden 

oluşan bir bölüme; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı 

Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi yer verirken; Hacettepe 

Üniversitesi,  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin 

kurumsal web sayfasında böyle bir uygulamayla karşılaşılmamıştır. Akademik ve 

idari işe alımlar işlemlerine dönük insan kaynakları, üniversitede çalışmak isteyen 

akademik ve idari personellerin bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamaktadır. Bu 

noktada; Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Koç Üniversitesi’nin yanında Gülhane Askeri 

Tıp Akademisi’nin kurumsal web sayfasında yer alırken; Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi 

Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve 

Selçuk Üniversitesi’nin kurumsal web sayfalarında böyle bir uygulamaya 

rastlanılmamıştır.  

Öğrencilerin ailelerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü sayfalara; sadece 

Hacettepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin kurumsal web 

sayfasında yer verilmektedir. Öğrencilerin ailelerine yönelik faaliyetler üniversite 

öğrencilerinin ailelerinin de önemsendiğini gösteren bir ölçüt olabilmektedir. 

Öğrenci aileleri ile yakından ilişkiler kurmaya ve evlatlarının okuduğu üniversite ile 

ilgili bilgilendirmelerin yapılması ailelerin de oldukça hoşuna gidecek bir uygulama 

olabileceği söylenebilir. Diğer yandan, üniversitelerin mevcut öğrencileri bir 

üniversitenin en önemli hedef kitlelerinden birisidir. Öğrenci olmadan eğitim 

olamayacağı bir sistemden dolayı, üniversitelerin mevcut öğrencilerine yönelik bir 

takım faaliyetler geliştirmesi oldukça önemli bir etkendir. Mevcut öğrencilere 

yönelik faaliyetler, öğrencilere yönelik etkinlik duyuruları ve öğrencileri ilgilendiren 

bir gelişme ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması üniversite-öğrenci ilişkilerinin 
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gelişmesine oldukça yarar sağlayabilmektedir. Bu noktada, mevcut öğrencilere 

yönelik çalışmaların bulunduğu uzantılara bakıldığında; Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi’nin dışındaki Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, 

Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç 

Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin web sayfasında öğrencilere yönelik işlemler, 

kayıtlar, yönetmelikler, değişim programları gibi birçok bilgiye erişimin yer aldığı bu 

araç çubuklarına rastlanılmaktadır.  

Mezun öğrenciler ise, üniversitelerin mezun ettiği öğrenci kesimini 

oluşturmaktadır. Üniversiteden mezun olan öğrenciler, mezun oldukları 

üniversiteden aldıkları bilgilerle iş sektöründe yer almaktadır. Mezun olan 

öğrencilerle; irtibatların kesilmemesi, mezun olan öğrencilere yönelik yapılan 

etkinlikler, duyurular ve faaliyetlerin gerçekleşmesi mezun öğrencilerin mezun 

oldukları üniversiteyle bağlarının kopmamasına fayda sağlayabilmektedir. Bu gibi 

çalışmaların yer aldığı web sayfa içeriklerine; Hacettepe Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kurumsal web sayfasında yer verilmezken; Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege 

Üniversitesi,  Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Koç Üniversitesi’nin kurumsal web sayfasında bu 

programlara yer verilmektedir. Diğer bir ölçüt olarak, personel ve idareye yönelik 

faaliyetlerin, duyuruların ve etkinliklerin yürütüldüğü araç çubuğuna; Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi’nin dışındaki; Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü, Koç Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin önemsediği ve web 

sayfalarında bu bilgilere erişildiği görülmektedir.  
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Kampüste yaşamın nasıl olduğu, ulaşım imkânlarının neler olduğu, sosyal 

mekânların yer aldığı, kampüs yerleşkesi ile ilgili soruların cevap bulunduğu ve hem 

görsel hem de yazınsal olarak birçok bilginin yer aldığı alana; İstanbul Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ile Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi web sayfasında yer vermezken; Hacettepe Üniversitesi, Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi,  İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Boğaziçi 

Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi,  Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Koç Üniversitesi,  kurumsal web sayfasında bu alana 

yer vermektedir. Sanal üniversite turu, üniversitede canlı bulunulması gibi kişilerin 

üniversite içerisinde bulunma hissi yaratan bir etki oluşturmaktadır. Üniversite 

içerisindeki yerleşkelerin, binaların, mekânların yer aldığı sanal üniversite turu 

ölçütüne bakıldığında; Hacette Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent 

Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ile 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün web sayfalarında bu uygulamaya yer verirken; 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kurumsal web sayfalarında böyle bir uygulama 

bulunmamaktadır.  

Genellikle en çok faydalanılan ya da tercih edilen işlemlere daha kolay erişim 

için imkân sunan hızlı erişim çubuğuna; Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi bu aracı kurumsal web sayfasında 

kullanma olanağı sağlarken; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi web sayfalarında 

hızlı erişim çubuğunu kullanmayan üniversiteler arasında yer almaktadır. Diğer bir 

ölçüt olarak, öğrencilere yönelik topluluk, kulüp ve grup gibi örgütsel faaliyetlerin 

yer aldığı araç çubukları, bu topluluklarla ilgili gelişmeleri takip etmeye, faaliyet 

düzenlemeye ve duyurularla ilgili bilgilendirmeler sunmaya olanak sağlamaktadır. 

Bu noktada ele alınan kritere ilişkin araç çubukları; Ankara Üniversitesi ve Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi’nde yer almazken; bu üniversiteler dışındaki Hacettepe 
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Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze 

Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü, Koç Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin kurumsal web sayfasında bu 

faaliyetlere erişilmektedir. 

Genelde akademik bilgilerin yer aldığı, akademik personel ile ilgili açıklayıcı 

sayfaların yer aldığı akademik bilgi çubuğuna; on dört üniversitede erişim imkânı 

sunulurken; araştırmaya yönelik bilgilere erişimin bulunmadığı tek üniversite 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi olmaktadır. Bir diğer önemli ölçüt olan 

üniversitelerin bünyesindeki hastanelere yönelik bilgilendirmelerin yapıldığı, 

randevu sistemlerinin paylaşıldığı, hastaneye yönelik işlemlerin yürütüldüğü 

hastanelere yönelik erişim çubuğu; İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kurumsal 

web sayfasından erişim sağlanırken; Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 

Bilkent Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi,  Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü ve Koç Üniversitesi’nin web sayfalarında üniversite 

hastanelerine yönelik bir erişim sağlanmamıştır. Üniversitelerin olmazsa 

olmazlarının başında gelen kütüphanelere yönelik araç çubukları, kütüphane 

bilgilerinin yer aldığı, kitaplarla ilgili aramaların gerçekleştirilebildiği, kimi zaman 

web üzerinden kaynak paylaşımına imkân sunan kütüphanelere ilişkin araç 

çubuklarına; on beş üniversitenin kurumsal web sayfasında yer almakta ve 

kullanıcılara kütüphane ile ilgili kolaylıklar sağlamaktadır.  

Yine önemli bir unsur olan uluslararası işlemler, yurtdışındaki üniversiteler ve 

idari birimlerle ilgili işlemlerin gerçekleştiği, faaliyetlerin yürütüldüğü, duyuru ve 

bilgilendirmelerin gerçekleştiği uluslararası işlemlere yönelik araç çubuğuna;  

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin dışındaki, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze 

Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji 
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Enstitüsü, Koç Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin kurumsal web sayfalarında 

erişim sağlanmakta ve uluslararası işlemlere yönelik faaliyet, anlaşma, değişim 

programı gibi işlemlere ulaşılabilmektedir. Öğrencilerin, öğrenci işlemlerini yürüten 

bir birim olan öğrenci işleri daire başkanlığı, üniversite öğrencilerinin üniversiteye 

kayıt aşamasından başlayarak mezun oluncaya kadar devamsızlık, duyurular, öğrenci 

işlemleri gibi işlemlerin yürütüldüğü bu uzantılara; Sabancı Üniversitesi ve Koç 

Üniversitesi’nin web sayfasında erişim sağlanmazken; Hacettepe Üniversitesi, Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze 

Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Selçuk 

Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kurumsal web sayfalarında bu 

birime erişim sağlanmaktadır.  

E-posta, personel arama, telefon rehberi, bilgi işleme ait portal gibi e-

hizmetlerin kolaylıkla yürütüldüğü e-hizmetler çubuğuna; Hacette Üniversitesi, Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Selçuk Üniversiteleri imkân 

tanırken; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç 

Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi web sayfalarında böyle bir 

uygulamaya yer vermemektedir. Faydalı görülen ve genel olarak üniversitelerle 

doğrudan ya da dolaylı yoldan ilişki kurulabilen işlem merkezlerinin linklerine kimi 

zaman üniversitelerin kurumsal web sayfalarında yer verilmektedir. Bu faktör ele 

alındığında; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin web sayfalarında bu linklere 

erişim sağlamazken; bu üniversitelerin dışındaki Hacettepe Üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze 

Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Selçuk 

Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin web sayfalarında gerekli görülen 

linkler kurumsal web sayfası üzerinden paylaşılmaktadır. Üniversite bünyesinde 

yayın yapan kurumsal radyo ya da televizyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı ve bu 

yayınlara birinci kaynaktan ulaşma gibi imkânların sunulduğu araç çubuklarına, 
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kurumsal web sayfası üzerinden ulaşılma ölçütü ele alındığında; Hacettepe 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve 

Selçuk Üniversitesi’nin web sayfalarında yayın yapan radyo ya da televizyon 

araçlarına erişim sunulurken; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,  

Gebze Teknik Üniversitesi,  Sabancı Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin resmi kurumsal web sayfalarında bu 

teknolojilere yönelik bir erişim çubuğu bulunmamaktadır. 

Son olarak, üniversitelerin web sayfalarında paylaştıkları bilgilerin içerik 

analizindeki kriterlerin toplamına bakıldığında; yirmi kriter içerisinde en fazla 

toplam on yedi kritere sahip üniversitelerin; Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent 

Üniversitesi olduğu görülmektedir. Bunun yanında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

yirmi kriter içerisinde sadece yedi değere sahip olmakla, diğer üniversitelere kıyasla 

oldukça eksik kalmaktadır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin bu kadar az içerikle 

ilgili değerlere sahip olması, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kurumsal web 

sayfasında güncelleme gerçekleştirmesine gerek duyulduğunu göstermektedir. 

3.7.2. Üniversitelerin Kurumsal Twitter Hesaplarının Analizi 

Üniversitelerin kurumsal web sayfalarına yönelik incelemelerinin ardından, 

yine örneklem dâhilindeki üniversitelerin kurumsal web sayfalarındaki Twitter 

ikonlarındaki yönlendirilen hesap doğrultusunda, resmi Twitter hesaplarındaki 

tweetlerin içeriğine yönelik içerik analizi yapılmış ve çıkan sonuçlar belirlenen 

kodlama cetvellerine göre değerlendirilmiştir. Üniversitelerin resmi Twitter 

hesaplarında hangi zaman aralıklarında hangi konulara yönelik tweetlerin 

paylaşıldığını göstermek amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırması 

gerçekleştirilen resmi Twitter hesaplarına yönelik incelemede; resmi Twitter hesabı 

bulunmayan Gülhane Askeri Tıp Akademisi araştırmaya dâhil edilmemiştir. Ayrıca 

kurumsal web sayfasında Twitter ikonu bulunmasına rağmen, ulaşılmak 

istenildiğinde farklı bir sayfaya yönlendiren Selçuk Üniversitesi’nin resmi Twitter 

hesabı, Selçuk Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü bünyesindeki yetkililerden 

alınan resmi hesap dâhilinde incelenmeye tabi tutulmuştur. 
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3.7.2.1. Genel Görünüm 

Genel görünüm, üniversitelerin Twitter hesaplarında karşılaşılan değerlere 

ilişkin görsel ve sayısal verilerden oluşmaktadır. Burada, Twitter hesabı bulunan 14 

üniversitenin, Twitter hesabına katılmasından 07 Mayıs 2015 tarihine kadarki verileri 

ile oluşan; toplam tweet sayısı, takip ettikleri ve takipçilerinin toplam sayısı, favori 

ve listedeki tweet sayıları, kurumsal logo ve kurumsal web sayfalarına ilişkin 

bilgilerin paylaşımı ile Twitter hesabına katılım tarihinden oluşan bilgiler Tablo 

13’de gösterilmektedir. 

Tablo 13. Üniversite Twitter Hesaplarının Genel Görünümü 

İşaretler: 
+ : var, evet 
-  : yok, hayır 
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ÜNİVERSİTELER 

Hacettepe Üni. 139 94 1.867 44 - + + 04.2012 

ODTÜ 4.288 75 31.159 9 - + + 09.2009 

İstanbul Üni. 2.710 48 25.288 - - - + 03.2010 

İstanbul Teknik Üni. 3.092 116 20.647 222 7 + + 07.2010 

Ege Üni. 650 42 40.791 45 - + + 08.2011 

Ankara Üni. 1.613 22 85.384 27 4 + + 04.2010 

Boğaziçi Üni. 2.028 59 23.163 157 - + + 06.2011 

Bilkent Üni. 2.156 15 18.338 89 - + + 11.2009 

Gebze Teknik Üni. - - 327 - - - + 02.2012 

Gazi Üni. 3.820 47 104.747 - - + + 03.2011 

Sabancı Üni. 5.042 243 10.986 2.487 1 + + 08.2010 

İzmir Yüksek Tek. Ens. 2.920 116 3.101 2 - + + 05.2011 

Koç Üni. 2.309 46 10.642 41 - + - 01.2012 

Selçuk Üni. 1.957 3 8.651 3 - + + 04.2012 
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Kurumsal Twitter hesabı bulunan 14 üniversitenin 07 Mayıs 2015 tarihindeki 

incelemesinde; en fazla tweet 5.042 ile Sabancı Üniversitesi’ne ait olduğu 

görülmektedir. Sabancı Üniversitesi’ni, 4.288 tweet ile Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi takip etmekte ve devamında Gazi Üniversitesi 3.820 tweet ile üçüncü en 

fazla tweet paylaşan üniversite olmaktadır. Resmi Twitter hesabı bulunmasına 

rağmen hiç paylaşımda bulunmayan Gebze Teknik Üniversitesi, bu yönüyle sonuncu 

sırada yer alırken; resmi Twitter hesabı bulunmasına rağmen herhangi bir paylaşımda 

bulunmaması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Gebze Teknik 

Üniversitesi’nin ardından en az paylaşım yapan üniversite, 139 paylaşımla Hacettepe 

Üniversitesi olmaktadır. Üniversitelerin Twitter hesaplarında takip ettikleri kişi 

sayılarına göre en fazla takibi, 243 kullanıcıyı takip etmekle Sabancı Üniversitesi 

oluştururken, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İzmir İleri teknoloji Enstitüsü 116 

kullanıcıyı takip etmeyle ikinci sırayı paylaşmaktadır. Yine aynı şekilde, Twitter 

hesabını aktif bir şekilde kullanmayan Gebze Teknik Üniversitesi, hiç kimseyi takip 

etmeyerek son sırada bulunmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesini takiben en az 

takip edilen sayısını, 3 kişiyi takip etmekle Selçuk Üniversitesi oluşturmaktadır. 

Takipçi sayısı, Twitter hesapları için oldukça önemli bir unsurdur. Bu sayı ne 

kadar yüksek olursa, hitap edilen kesim o kadar geniş olmaktadır. 104.747 takipçisi 

bulunan Gazi Üniversitesi, oldukça yüksek bir rakamla Twitter hesapları içerisinde 

en fazla takip edilen üniversite olurken, 85.384 takipçisi ile Ankara Üniversitesi 

ikinci, 40.791 takipçi sayısı ile Ege Üniversitesi üçüncü sırada yer almaktadır. 

Twitter hesabını etkin bir şekilde kullanmayan Gebze Teknik Üniversitesi ise, 327 

takipçi sayısı ile sonuncu sırada yer almaktadır. Ayrıca, Twitter’da, takip edilen bir 

kişinin paylaştığı bir tweeti beğenme ya da daha sonra beğenilen bir tweeti tekrar 

okumak için kimi zaman favorilere ekleme yapılmakladır. Bu şekilde imkânlar sunan 

favorilere eklemede; 2.487 favori tweet ile Sabancı Üniversitesi ilk sırada yer 

alırken; Sabancı Üniversitesi’ni 222 favori ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve 157 

favorilere eklenen tweet sayısı ile Boğaziçi Üniversitesi oluşturmaktadır. İstanbul 

Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ise, herhangi bir tweeti 

beğenme ya da daha sonra okumak amacıyla favorilere hiç ekleme yapmayarak bu 

noktada eksiklik oluşturmaktadır. 
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Twitter’ın, eski ve çok fazla popüler olmayan özelliklerinden bir tanesi 

listelerdir. Twitter’da listeler, ilgi duyulan konuları ya da paylaştığı tweetleri 

beğenilen kullanıcıları bir araya getirip o kişilere ait tweetleri görmeyi sağlayan bir 

uygulamadır. Listeler özelliği, fazla kullanım olanağı bulmadığı için üniversiteler 

tarafından da pek tercih edilmediği tablodaki sonuçlardan anlaşılmaktadır. Tablo 

13’deki verilerden yola çıkarak; İstanbul Teknik Üniversitesi hesabında oluşturduğu 

7 liste ile en fazla listesi bulunan üniversite olmuştur. Ankara Üniversitesi, 4 liste ile 

Sabancı Üniversitesi ise 1 liste sayısıyla liste kullanan üniversiteler arasında yer 

alırken; Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gebze 

Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü, Koç 

Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi resmi Twitter hesaplarında listeleme yapmayan 

üniversiteler arasında yer almaktadır. Diğer bir ölçüt olan kurumsal logonun 

kullanımı, üniversitelerin kendilerine ait logoları resmi Twitter hesaplarında profil 

resmi yapmalarıyla mümkün olmaktadır. Kurumsal logonun kullanımı, hesabın 

mevcut üniversiteye ait olduğunu güçlendiren bir faktör olabilmektedir. Bu noktada; 

Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, 

Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç 

Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi kurumsal logolarını Twitter hesaplarında profil 

resmi olarak kullanırken; İstanbul Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Twitter 

hesaplarında kurumsal logo yerine yine kendi üniversitelerini temsil eden görsel ya 

da yazılı bir profil resmine yer vermektedir.  

Web sayfasına ilişkin bilgilere yönelik oluşturulan kritere göre, üniversitelerin 

resmi Twitter hesaplarında, kurumsal web sayfalarının linklerini ya da bilgilerini 

paylaşmaları dikkate alınmakta ve kurumsal web sayfalarına ilişkin bilgilerin 

bulunması üniversitenin web sayfasına doğrudan erişimi olanak sağlaması yönüyle 

önemli bir faktör olarak görülmektedir. Bu noktada; sadece Koç Üniversitesi Twitter 

hesabında kurumsal web sayfasıyla ilgili paylaşımlara yer vermezken; Hacettepe 

Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent 
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Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,  

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Selçuk Üniversitesi resmi Twitter hesaplarında 

kurumsal web sayfalarına ait linkleri takipçilerine sunmaktadır. Ayrıca Twitter’a 

kayıt tarihi, üniversitelerin hangi ay ve yılda Twitter’a katıldıklarını gösteren bir 

değerdir. Tablo 13 incelendiğinde; Twitter’a en erken katılan üniversitenin 09.2009 

tarihinde katılımla Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin olduğu, en geç katılan 

üniversitelerin ise 04.2012 tarihiyle Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk 

Üniversitesi’nin olduğu görülmektedir. Katılım tarihleri aynı olmasına rağmen 

paylaşılan tweet sayısı olarak bakıldığında; Selçuk Üniversitesi’nin, Hacettepe 

Üniversitesi’nden Twitter’ı daha aktif bir şekilde kullandığı söylenebilir. 

3.7.2.2. Mesajların Zaman Dağılımı 

Mesajların zaman dağılımına yönelik oluşturulan kodlama cetveli; 

üniversitelerin aylara göre paylaştığı tweetleri, hangi aralıklarla paylaştıklarını ortaya 

koymaktadır. Burada oluşturulan değerlerde zaman dağılımı, 8.30-12.30 ve 13.30-

17.30 zaman aralıkları mesai saatleri içi olarak ele alınırken; bu zamanların dışındaki 

saatler mesai saatleri dışı olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, araştırma dönemini 

kapsayan 2015 Ocak-Şubat-Mart aylarındaki tweetler, zaman dağılımı temel 

alınarak, mesai saatleri içinde paylaşılan tweet sayısı ve mesai dışında paylaşılan 

tweet sayısı olarak Tablo 14’de gösterilmektedir. Zaman diliminde paylaşılan 

tweetler, daha sonra üniversitelerin belirli bir ay içerisinde toplam paylaştıkları tweet 

sayıları ve belli bir üniversitenin üç aylık dönemde paylaştığı tweetlerin toplamı, 

toplam kısımlarında gösterilmektedir. 
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Tablo 14. Üniversite Twitter Hesaplarındaki Mesajların Zamana Göre Dağılımı 

ÜNİVERSİTELER 

MESAİ SAATLERİ 
İÇİNDE 

MESAİ SAATLERİ 
DIŞINDA 

T
O

PL
A

M
 

O
C

A
K

 

ŞU
B

A
T

 

M
A

R
T 

O
C

A
K

 

ŞU
B

A
T

 

M
A

R
T 

Hacettepe Üni. 2 - 1 3 2 4 12 

ODTÜ - - - 19 40 39 98 

İstanbul Üni. 2 11 5 51 84 19 172 

İstanbul Teknik Üni. 28 27 51 57 121 94 378 

Ege Üni. 1 2 1 10 16 15 45 

Ankara Üni. 9 14 12 23 35 50 143 

Boğaziçi Üni. 44 25 23 5 13 25 135 

Bilkent Üni. 1 2 5 17 33 35 93 

Gebze Teknik Üni. - - - - - - 0 

Gazi Üni. 4 7 11 108 98 126 354 

Sabancı Üni. 4 6 18 30 46 95 199 

İzmir Yüksek Tek. Ens. 2 4 4 28 54 85 177 

Koç Üni. - 2 14 37 50 49 152 

Selçuk Üni. 2 - 1 75 62 131 271 

TOPLAM 99 100 146 463 654 767 2229 

Üniversitelerin resmi Twitter hesaplarında paylaşılan mesajların paylaşılma 

zamanı incelendiğinde; yoğun olarak mesai saatleri dışında paylaşımların 

gerçekleştiği görülmektedir. Tablodaki verilerden yola çıkarak üniversitelerin Ocak, 

Şubat ve Mart aylarındaki Twitter hesaplarından paylaşılan mesajların zaman 

dilimlerine bakıldığında; 345 tweetin mesai saatleri içerisinde paylaşıldığı, 1884 

tweetin ise mesai saatleri dışında paylaşıldığı görülmektedir. Buradan yola çıkarak, 

üniversitelerin, Twitter hesabını mesai saatleri dışında daha aktif kullandıkları, mesai 

saatleri içerisinde yoğun bir şekilde paylaşımda bulunmadıklarını söylemek 

mümkündür. 
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Tablo 14’te, üç aylık dönemler (Ocak-Şubat-Mart) içerisinde üniversitelerin 

mesai saatleri içerisinde paylaştığı toplam mesajlar; Hacettepe Üniversitesi: 3, Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi: 0, İstanbul Üniversitesi: 18, İstanbul Teknik Üniversitesi: 

106, Ege Üniversitesi: 3, Ankara Üniversitesi: 35, Boğaziçi Üniversitesi: 92, Bilkent 

Üniversitesi: 8, Gebze Teknik Üniversitesi: 0, Gazi Üniversitesi: 22, Sabancı 

Üniversitesi: 28, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 10, Koç Üniversitesi: 16 ve 

Selçuk Üniversitesi: 3 mesaj şeklindedir. Buradaki sonuçlara bakıldığında; resmi 

Twitter hesabı bulunmasına rağmen Gebze Teknik Üniversitesi’nin hiçbir 

paylaşımda bulunmaması dikkat çekmekte ve eksiklik olarak görülmektedir. Ayrıca, 

üç aylık dönemler (Ocak-Şubat-Mart) içerisinde üniversitelerin mesai saatleri 

dışındaki paylaştıkları toplam mesaj sayıları; Hacettepe Üniversitesi: 9, Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi: 98, İstanbul Üniversitesi: 154, İstanbul Teknik Üniversitesi: 

272, Ege Üniversitesi: 41, Ankara Üniversitesi: 108, Boğaziçi Üniversitesi: 43, 

Bilkent Üniversitesi: 85, Gebze Teknik Üniversitesi: 0, Gazi Üniversitesi: 332, 

Sabancı Üniversitesi: 171, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 167, Koç Üniversitesi: 

136 ve Selçuk Üniversitesi: 268 mesaj şeklindedir. Burada dikkat çeken unsur, yine 

aynı şekilde araştırmanın gerçekleştiği zaman aralığında resmi Twitter hesabı 

bulunmasına rağmen Gebze Teknik Üniversitesi’nin herhangi bir paylaşımda 

bulunmaması olmaktadır. 

3.7.2.3. Mesajların Gün Dağılımı 

Mesajların gün dağılımını oluşturan kodlama cetveli, üniversitelerin 

paylaştıkları mesajları hangi gün döngüsü içerisinde paylaştığıyla ilgili olmaktadır. 

Hafta içi ya da hafta sonu yapılan paylaşımlar, aylar açısından incelenerek, 

üniversitelerin en fazla hafta içi mi yoksa hafta sonu mu paylaşımda bulunduklarını 

görmeye sağlayan bir kriter olmuştur. Bu noktada, üniversitelerin her birinin hangi 

gün aralığında paylaşım yaptığı Tablo 15’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.  

Tablo 15’te, üniversitelerin resmi Twitter hesaplarında paylaşılan tweetlerin 

paylaşılma günü olarak incelendiğinde; yoğun olarak hafta içinde paylaşım yapıldığı 

görülmektedir. Üniversitelerin Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki Twitter 

hesaplarından paylaşılan mesajların paylaşılma günü olarak bakıldığında; 2006 
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mesajın hafta içerisinde paylaşıldığı, 223 mesajın ise hafta sonu paylaşıldığı 

görülmektedir. Sonuçlara bakıldığında; 2006 adet mesajın hafta içerisinde 

paylaşılması üniversitelerin Twitter hesaplarını yoğun olarak hafta içlerindeki 

günlerde kullandıkları hafta sonlarının tatil olması sebebiyle daha az paylaşımlarda 

bulunulduğu ifade edilebilir. 

Tablo 15. Üniversite Twitter Hesaplarındaki Mesajların Günlere Göre Dağılımı 

ÜNİVERSİTELER 

HAFTAİÇİ HAFTASONU 

T
O

PL
A

M
 

O
C

A
K

 

ŞU
B

A
T

 

M
A

R
T 

O
C

A
K

 

ŞU
B

A
T

 

M
A

R
T 

Hacettepe Üni. 4 3 4 - - 1 12 

ODTÜ 16 38 38 3 2 1 98 

İstanbul Üni. 45 89 24 8 6 - 172 

İstanbul Teknik Üni. 74 144 116 11 4 29 378 

Ege Üni. 9 12 10 2 6 6 45 

Ankara Üni. 31 43 51 1 6 11 143 

Boğaziçi Üni. 37 29 32 12 9 16 135 

Bilkent Üni. 18 35 35 - - 5 93 

Gebze Teknik Üni. - - - - - - 0 

Gazi Üni. 111 103 123 1 2 14 354 

Sabancı Üni. 31 51 99 3 1 14 199 

İzmir Yüksek Tek. Ens. 25 50 85 5 8 4 177 

Koç Üni. 32 43 47 5 9 16 152 

Selçuk Üni. 77 61 131  1 1 271 

TOPLAM 510 701 795 51 54 118 2229 

Üç aylık dönemler (Ocak-Şubat-Mart) içerisinde üniversitelerin hafta 

içerisinde paylaştığı toplam mesajlar; Hacettepe Üniversitesi: 11, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi: 92, İstanbul Üniversitesi: 158, İstanbul Teknik Üniversitesi: 334, Ege 

Üniversitesi: 31, Ankara Üniversitesi: 125, Boğaziçi Üniversitesi: 98, Bilkent 

Üniversitesi: 88, Gebze Teknik Üniversitesi: 0, Gazi Üniversitesi: 337, Sabancı 

Üniversitesi: 181, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 160, Koç Üniversitesi: 122 ve 
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Selçuk Üniversitesi: 269 mesaj şeklindedir. Buradaki sonuçlara bakıldığında; 

mesajların zamana göre dağılımındaki tabloda olduğu gibi resmi Twitter hesabı 

bulunmasına rağmen Gebze Teknik Üniversitesi’nin hiçbir paylaşımda bulunmaması 

dikkat çekmekte ve eksiklik olarak görülmektedir. Yine, üç aylık dönemler içerisinde 

(Ocak-Şubat-Mart) üniversitelerin hafta sonu paylaştıkları toplam mesaj sayıları; 

Hacettepe Üniversitesi: 1, Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 6, İstanbul Üniversitesi: 

14, İstanbul Teknik Üniversitesi: 44, Ege Üniversitesi: 14, Ankara Üniversitesi: 18, 

Boğaziçi Üniversitesi: 37, Bilkent Üniversitesi: 5, Gebze Teknik Üniversitesi: 0, 

Gazi Üniversitesi: 17, Sabancı Üniversitesi: 18, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 

17, Koç Üniversitesi: 30 ve Selçuk Üniversitesi: 2 mesaj şeklindedir. Burada dikkat 

çeken unsur, yine aynı şekilde araştırmanın gerçekleştiği zaman aralığında resmi 

Twitter hesabı bulunmasına rağmen Gebze Teknik Üniversitesi’nin herhangi bir 

paylaşımda bulunmaması olmaktadır.  

3.7.2.4. Mesajların İçeriği 

Mesajların içeriğini oluşturan kodlama cetveli, üniversitelerin paylaştıkları 

mesajlarda hangi konu içeriklerine yönelik paylaşımlarda bulunduğunu anlamaya 

yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Belirlenen 16 adet kriterle, üniversitelerin 

resmi Twitter hesaplarında paylaştıkları mesajların, hangi konularda ne kadar 

paylaşım yapıldığı Tablo 16’da görülmektedir. Belirlenen kriterler mesajların 

içeriğinin neler olduğuna yönelik açıklık getirmekte ve hangi kriterin, hangi konuları 

barındırdığını şu şekilde açıklamak mümkündür: 

- Duyuru: Duyurular kriterinde; eğitime verilen tatil gibi aralıklara yönelik 

duyurular, herhangi bir seçim için oylama duyurusu, herhangi bir konudaki 

hatırlatmalar ya da uyarılar, bir konu hakkındaki öneriler, sınavlar ya da 

herhangi bir etkinliğe ait başvuru tarihi-son tarih gibi duyurular, programlara 

ilişkin başlangıç ve bitiş tarihlerinin duyuruları, eğitime ve sınavlara ilişkin 

duyurular, üniversitenin bulunduğu şehirle ilgili duyurular, kampanyalar ya 

da kurslara ilişkin duyurular, hava durumu ve personel alımlarına yönelik iş 

ilanlarını belirten tweetler bu kriter altında değerlendirilmektedir. 
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- Bilgilendirme: Bu kriter; genelde bir konu hakkında bilgi almayı 

sağlamaktadır. Okul ya da birimlerle alakalı alınan yeni kararlar, değişiklikler 

veya yenilikler, bir sınav ya da bir başvuruya ilişkin sonuçların neler 

olduğunun bilgilendirilmesi, televizyon programlarına katılan üniversiteye ait 

hocalara ilişkin bilgiler, kamuoyu açıklamaları, alınan kararlar ya da 

kararlarla ilgili değişiklikler, herhangi bir proje hakkında yapılan 

bilgilendirmeler, üniversite hakkında medya da çıkan haber ya da bilgiler, 

üniversite yöneticilerinin yaptığı röportajlar ya da görüşleri, özel günlere 

yönelik bilgilendirici açıklamalar ve rapor gibi bilgilendirmeye yönelik 

içeriklerle ilgili paylaşılan mesajlar bu kriterin temelini oluşturmaktadır. 

- Bilimsel Toplantı: Bilimsel toplantılara yönelik oluşturulan bu kriterde; 

bilimsel açıdan gerçekleşen toplantılar, görüşmeler ve etkinlikler yer almıştır. 

Üniversite bünyesinde gerçekleşen; sempozyum, kongre, konferans, söyleşi, 

panel, seminer, eğitim ve sunumlar gibi bilimsel açıdan insanları bir araya 

toplayan faaliyetlere ilişkin gönderilen mesajlar bu kategori içerisinde yer 

almaktadır. 

- Toplantı-Görüşme: Toplantılar ve görüşmeler belirli bir konu ve amaç 

dâhilinde insanların bir araya gelmesini kapsamaktadır. Bu noktada; 

üniversite içerisinde gerçekleşen ve resmi Twitter hesaplarından gönderilen 

tweetlerin içeriğinin incelenmesiyle; protokol toplantıları, konu görüşmeleri, 

senato ve yönetim kurulu toplantıları, tanışma toplantıları, bilgilendirme 

toplantıları ve tanıtım toplantılarıyla ilgili mesajlar bu kriter altında 

değerlendirilmektedir. 

- Hizmet: Üniversite bünyesinde gerçekleşen hizmet ve alt yapı sistemlerine 

yönelik olan; açılan yeni laboratuvarların bilgilendirmesi, yeni yapılan eğitim 

ve yönetim binalarına ilişkin bilgiler, restore edilen üniversite yapıları, tamiri 

gerçekleşen internet sistemlerine yönelik duyurular, üniversite binalarındaki 

çalışmalar ve yenilenmeyle ilgili hizmetlere dönük faaliyetler bu faktör 

içerisinde ele alınmaktadır. 

- Etkinlik: Etkinlikler, üniversite içerisinde gerek öğrencilere gerekse idari 

personele yönelik gerçekleşen birçok etkinliği içerisine almaktadır. 

Üniversiteler tarafından gerçekleşen; sergi, tanıtım günleri, fuar, festival, 
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gelişim günleri, defile, geziler, bahar şenlikleri, oyunlar ve nevruz 

etkinlikleriyle ilgili tweet paylaşımları bu kriterde değerlendirilmektedir. 

- Kültür-Sanat: Kültür sanat etkinlikleri olarak bilinen ve üniversite içerisinde 

gerçekleşmesiyle ilgili bilgilendirmeleri yapılan; marş, konser, koro, müzikal, 

film, tiyatro, orkestra, opera ve dinleti gibi faaliyetlere ilişkin mesajlar bu 

değer altında incelenmektedir. 

- Tören: Üniversite içerisinde ya da dışında üniversiteyle alakalı yapılan; açılış 

törenleri, ödül törenleri, imza törenleri, emeklilik törenleri, anma günü 

törenleri, yıldönümü törenleri, görev teslim törenleri ve mezuniyetlere 

yönelik törenlere ilişkin paylaşılan mesajlar bu kriter altında ele alınmaktadır. 

- Kutlama: Kutlama kriteri, üniversitelerin özel gün ve zamanlarda paylaşım 

yaptığı kutlama mesajlarıyla ilgili olmaktadır. Araştırma zamanı içerisindeki 

önemli günlere ilişkin kutlama mesajının yayınlanmasına bakıldığında; 27 

Mart Dünya Tiyatrolar Gününü kutlama, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 

kutlama, İstiklal Marşının Kabulünü kutlama, 14 Mart Tıp Bayramını 

kutlama, 21 Mart Down Sendromu Gününü kutlama, üniversitenin bulunduğu 

şehirle ilgili özel bir zamanı kutlama, kuruluş yıldönümlerini kutlama, kandil 

kutlamaları, önemli kişilerin doğum günlerini kutlama, 14 Şubat Sevgililer 

Gününü kutlama, gazeteciler günün kutlama gibi önemli gün ve zamanlara ait 

kutlama mesajları bu kategori içerinde ele alınmaktadır. 

- Davet-Ziyaret: İncelemesi yapılan bir başka değer, üniversiteye yapılan ve 

üniversitenin yaptığı davet ya da ziyaretlere ilişkindir. Bu noktada; rektörü 

ziyaret edenler, bakanların üniversite ziyaretleri, üniversitenin yurt dışı 

ziyaretleri, Anıtkabir ziyaretleri, üniversiteye davetler, yurtiçi ve yurtdışı 

heyetlerin üniversiteyi ziyaretleri, mezunların buluşma ziyaretleri, rektör ve 

öğrenci buluşmalarına yönelik mesaj paylaşımları davet-ziyaret kriteri 

içerisinde değerlendirilmektedir. 

- Dilek-İstek: Bu kriter, paylaşılan mesajlarda bir dileğin ya da isteğin ifade 

edildiğini göstermektedir. Sınavlarda başarı temennisi, herhangi biri için 

yardım temennisi, öğrencilerin gireceği sınavlarda başarı dilekleri, herhangi 

bir durum için bireylerin üniversiteyle beraber hareket etmesi için istekler, 

üniversiteyi takip eden kişilerden mesaj istekleri, Twitter’la birlikte diğer 
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sosyal medya araçlarından da takip edilme istekleri, mutlu günler-hayırlı 

sabahlar-hayırlı cumalar-günaydın gibi dilek ve istekler, projelerle ilgili 

başarı dilekleri ve yapılacak olan bir etkinliğe bireylerin katılmasını isteme 

gibi dilek-istek söylemleri bu kriter içerisinde ele alınmaktadır. 

- Spor: Spor faaliyetleri, birçok kesimde olduğu gibi üniversiteler için de 

oldukça önemli bir branş olmaktadır. Üniversitenin takımlarının bulunması ve 

spor faaliyetlerinde yer alınmasından dolayı; üniversitelerin katıldığı yarışlar, 

üniversitelerin spor tesisleriyle ilgili bilgilendirmeleri, spor oyunlarıyla ilgili 

duyurular, üniversite takımları hakkında bilgiler, maçlar hakkında 

bilgilendirmeler, takımlar hakkında bilgilendirmeler, yarışlar ve skor 

durumlarıyla ilgili bilgilendirmeler bu kriter de ele alınmaktadır. 

- Sağlık: Sağlık sektörü, üniversitelerin bünyesinde oluşturdukları tıp 

fakülteleriyle yakından ilişkilidir. Üniversitelerin tıp fakülteleriyle ilgili 

bilgileri ve başarıları, tıpla alakalı eğitimcilerin sağlıkla ilgili açıklamaları, 

hastalıklarla ilgili açıklamalar ve hastanelere ilişkin bilgilendirmelere yönelik 

atılan tweetler, bu kategoride değerlendirilmektedir. 

- Tanıtım: Tanıtım, üniversitelerin en fazla önem vermesi gereken faaliyetler 

başında gelmektedir. Üniversiteye ilişkin tanıtımlar kullanıcıların üniversite 

hakkında yazınsal ve görsel bilgilerinin artmasını sağlamaktadır. Bu noktada, 

üniversitelerin paylaştığı tweetler içerisinde; yerleşkelere ilişkin görseller, 

üniversitede kış manzaraları, üniversitenin tanıtımına ilişkin unsurlar bu kriter 

altında ele alınmaktadır. 

- Taziye-Anma: Taziye-anma ile ilgili mesajlar, üniversitelerin bir vefat 

durumuyla ilgili paylaştığı tweetleri kapsamaktadır. Araştırma dönemi 

içerisinde üniversitelerin paylaştığı; Zübeyde Hanım’ı anma, Uğur 

Mumcu’yu anma, Barış Manço’yu anma, üniversite içerisinde ölen hocalara 

taziye dileme, Müzeyyen Senar’ı anma, Özgecan Aslan’a taziye mesajı, 

Çanakkale Zaferi’ni anma, Aşık Veysel’i anma, Yaşar Kemal’e taziye 

dileme, Nazım Hikmet’i anma, vefat eden üniversite hocalarını anma ve vefat 

eden üniversite personellerini duyurma açısından gönderilen mesajlar bu 

kategoride değerlendirilmektedir. 
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- Diğer: Diğer kategorisi, yukarıda açıklanan kriterlerin dışında paylaşılan 

konulara ilişkin mesajları kapsamaktadır. Burada; ödül oylamaları ve 

sonuçlarına ilişkin bilgilendirmeler, herhangi bir olay sonrası teşekkür niyetli 

mesajlar, üniversite hakkında öğrencilerin görüşlerinin paylaşıldığı mesajlar, 

öğrencilerin başarılarından dolayı tebrik etme ve önemli bir olay sonrası 

oluşturulan tebrikler, bu kriter altında ele alınmaktadır.  

Örneklem dâhilindeki üniversitelerin resmi Twitter hesaplarındaki 

paylaşımlarının içeriklerinin gösterildiği Tablo 16, hangi konuda ne kadar mesaj 

paylaşıldığına yönelik sayısal verilerin yer aldığını göstererek üniversitelerin en fazla 

hangi konularda paylaşım yaptıklarını ortaya koymaktadır. Üniversitelerin araştırma 

dönemlerini kapsayan süre zarfında üniversitelerin toplam konulara ilişkin 

paylaşımlarında; toplam 216 tane duyurulara yönelik mesajlar, 497 mesajın 

bilgilendirmelere yönelik, 269 mesajın bilimsel toplantılarla alakalı olduğu, 49 

mesajın toplantı ve görüşmelere yönelik olduğu, 48 mesajın hizmetlere ilişkin, 189 

mesajın etkinliklere yönelik olduğu, 109 mesajın kültür sanat etkinlikleriyle ilgili 

paylaşıldığı, 39 mesajın törenlerle alakalı olduğu, 105 mesajın kutlamalara yönelik 

olduğu, 81 mesajın davet ve ziyaretlerle alakalı, 80 tweetin dilek ve isteklerle ilgili 

olduğu, 141 mesajın spor faaliyetlerine yönelik paylaşıldığı, 85 mesajın sağlıkla 

alakalı konularda paylaşıldığı, 83 mesajın tanıtım faaliyetlerini duyurmaya yönelik 

olduğu, 68 mesajın taziye ve anmalara ilişkin paylaşıldığı, 170 mesajın ise diğer 

faaliyetlere yönelik paylaşıldığı görülmektedir. Bu noktada, üniversitelerin en fazla 

bilgilendirmelere yönelik mesaj paylaşımlarında bulunulduğu görülmektedir. Diğer 

taraftan, üniversitelerin kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla Twitter’ı etkin bir 

şekilde kullandıklarını, bilgilendirmeden sonra en fazla paylaşılan mesajların 

duyurulara ilişkin olması ise üniversitelerin duyurularda bulunmak için de Twitter’ı 

etkin bir şekilde kullandıklarını söylemek mümkündür. En az mesaj paylaşılan konu 

içeriklerine bakıldığında; hizmet ve toplantı-görüşmelere yönelik paylaşımlar en az 

konular arasında yer almaktadır. Diğer analizlerde olduğu gibi, Gebze Teknik 

Üniversitesi’nin resmi Twitter hesabı bulunmasına rağmen herhangi bir konuda 

paylaşımda bulunmaması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. 
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Tablo 16’da, üniversitelerin resmi Twitter hesaplarındaki konulara göre 

dağılımda hangi üniversitelerin konulara göre ne kadar mesaj paylaştığına 

bakıldığında ise; Hacettepe Üniversitesi’nin 12 mesaj, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi’nin 98 mesaj, İstanbul Üniversitesi’nin 172 mesaj, İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nin 378 mesaj, Ege Üniversitesi’nin 45 mesaj, Ankara Üniversitesi’nin 

143 mesaj, Boğaziçi Üniversitesi’nin 135 mesaj, Bilkent Üniversitesi’nin 93 mesaj, 

Gebze Teknik Üniversitesi’nin 0 mesaj, Gazi Üniversitesi’nin 354 mesaj, Sabancı 

Üniversitesi’nin 199 mesaj, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün 177 mesaj, Koç 

Üniversitesi’nin 152 mesaj ve son olarak Selçuk Üniversitesi’nin 271 mesaj 

paylaştığı görülmektedir. Bu değerler ele alındığında; konulara göre en fazla mesaj 

atan üniversitenin; İstanbul Teknik Üniversitesi olduğu, hiç mesajı bulunmayan 

Gebze Teknik Üniversitesi’nin ise hiç mesaj paylaşmaması büyük bir eksiklik 

oluşturmaktadır. Özel üniversite olan Sabancı ve Koç Üniversitesi’nin diğer devlet 

üniversitelerinden büyük bir farklılık oluşturmadığı, atılan tweet sayılarına 

bakıldığında diğer üniversitelerle birlikte orta kesimlerde yer aldıkları görülmektedir. 

Üniversitelerin Twitter hesaplarındaki mesajların konulara göre dağılımı ile 

ilgili en fazla paylaşıma sahip üniversitenin tweet örnekleri, aşağıda sunulmaktadır. 

- Duyuru: Duyuru kriterinde; Gazi Üniversitesi en fazla paylaşımda bulunarak 

ders alma, katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili bir duyuruyu hedef 

kitlesiyle paylaşmaktadır. 

Görsel 3. Gazi Üniversitesi Duyuru İçerikli Tweet Örneği 

 

- Bilgilendirme: Bilgilendirme ile ilgili kriterde; Selçuk Üniversitesi en fazla 

paylaşımda bulunarak, basında Selçuk Üniversitesi ile ilgili çıkan haberleri 

Twitter hesabından da paylaşarak hedef kitlesinin üniversite hakkında daha 

da bilgi sahibi olmasını sağlamaya çalışmaktadır. 
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Görsel 4. Selçuk Üniversitesi Bilgilendirme İçerikli Tweet Örneği 

 

- Bilimsel Toplantılar: Bilimsel toplantılar ile ilgili kriterde; Boğaziçi 

Üniversitesi en fazla paylaşımda bulunarak, üniversitede gerçekleşen 

konferans, seminer, sempozyum gibi bilimsel toplantıları takipçileriyle 

paylaşmaktadır. 

Görsel 5. Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Toplantılar İçerikli Tweet Örneği 

 

- Toplantı-Görüşme: Toplantı ve görüşmelerle ilgili değerde; Ankara 

Üniversitesi bu kriter içirişinde en fazla paylaşımda bulunan üniversite 

olmakta ve üniversite içerisinde gerçekleşen bir tanışma toplantısını hedef 

kitlesine sunmaktadır. 

Görsel 6. Ankara Üniversitesi Toplantı-Görüşme İçerikli Tweet Örneği 
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- Hizmet: Üniversitelerle ilgili gerçekleşen hizmet çalışmalarında; İstanbul 

Teknik Üniversitesi yakında açılacak olan yeni öğrenci işleri binası ile ilgili 

mesaj yayınlayarak hedef kitlesinin İstanbul Teknik Üniversitesi’nin hizmet 

çalışmalarından daha yakından haberdar olmasını sağlamaya çalışmaktadır. 

 

Görsel 7. İstanbul Teknik Üniversitesi Hizmet İçerikli Tweet Örneği 

 

- Etkinlik: Etkinlikler, bir üniversitenin olmazsa olmazları arasında yer 

almaktadır. Bu noktada; yine İstanbul Teknik Üniversitesi gerçekleştirdiği 

etkinlikler ile en fazla etkinlik mesajı paylaşan üniversite olmaktadır. 

Görsel 8. İstanbul Teknik Üniversitesi Etkinlik İçerikli Tweet Örneği 
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- Kültür-Sanat: Kültür-sanat faaliyetleri, üniversitelerin önemli bir kesiminin 

hoşuna gidecek birliktelikler gerçekleştirmeye imkan sunabilmektedir. 

Durum böyle olunca bu kriter içerisinde; Sabancı Üniversitesi 

gerçekleştirdiği kültür-sanat faaliyetleriyle hedef kitlesinin daha güzel vakit 

geçirmesini sağlamaya çalışmaktadır. 

Görsel 9. Sabancı Üniversitesi Kültür-Sanat İçerikli Tweet Örneği 

 

- Tören: Törenler kriterine bakıldığında; Ankara Üniversitesi gerçekleştirdiği 

törenler ile ilk sırada yer almakta ve düzenlediği törenlerle ilgili 

bilgilendirmeleri resmi Twitter üzerinden paylaşmaktadır. 

Görsel 10. Ankara Üniversitesi Tören İçerikli Tweet Örneği 
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- Kutlama: Önemli gün ve gecelerde kutlamaların gerçekleşiyor olmasından 

dolayı, üniversiteler de bu noktada duyarsız kalmamaktadır. Bu noktada, en 

fazla kutlama paylaşımında bulunan; Koç Üniversitesi, hedef kitlesine önemli 

zamanlarda tweet atmaktan uzak kalmamaktadır. 

Görsel 11. Koç Üniversitesi Kutlama İçerikli Tweet Örneği 

 

- Davet-Ziyaret: Davet ya da ziyaretler, üniversitelerde oldukça yaygın 

gerçekleşen durumlar arasındadır. Bu noktada, en fazla paylaşımda bulunan; 

Ankara Üniversitesi, üniversitesi içerisinde gerçekleşen davet ve ziyaretleri 

resmi Twitter hesabı üzerinden aktif bir şekilde yayınlamaktadır. 

Görsel 12. Ankara Üniversitesi Davet-Ziyaret İçerikli Tweet Örneği 

 

- Dilek-İstek: Dilek ve isteklere yönelik kriterde; Gazi Üniversitesi paylaştığı 

dilek-istek tweetleriyle diğer üniversitelerden ayrılmaktadır. 
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Görsel 13. Gazi Üniversitesi Dilek-İstek İçerikli Tweet Örneği 

 

- Spor: Üniversite içerisinde ya da dışarısında gerçekleşen spor faaliyetleri, 

birçok dalda olduğu gibi üniversitelerce de önemli görülmektedir. Durum 

böyle olunca; İstanbul Üniversitesi spor alanıyla ilgili bilgileri hedef kitlesine 

resmi Twitter hesabı üzerinden sunmaktadır. 

Görsel 14. İstanbul Üniversitesi Spor İçerikli Tweet Örneği 

 

- Sağlık: Üniversiteler, bulundurdukları araştırma merkezleri ile sağlık 

merkezi yönüyle en gelişmiş yerler olarak bilinmektedir. Konulara göre 

hazırlanan analizde, Gazi Üniversitesi sağlık ile ilgili mesajlarını 

kullanıcılarına sunmaktadır.  

Görsel 15. Gazi Üniversitesi Sağlık İçerikli Tweet Örneği 
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- Tanıtım: Üniversite ile ilgili görsellerin sunulması, hem mevcut öğrencilerin 

hem de potansiyel öğrencilerin üniversite hakkında görsel beğeni 

oluşturabilmektedir. Bu noktada, İstanbul Teknik Üniversitesi, üniversite 

tanıtımı ile ilgili kriterde birinci olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilgili 

görselleri hedef kitlesiyle paylaşmaktadır.      

Görsel 16. İstanbul Teknik Üniversitesi Tanıtım İçerikli Tweet Örneği 

 

- Taziye-Anma: Taziye ve anmaya yönelik paylaşımları, en fazla Selçuk 

Üniversitesi gerçekleştirmektedir. Selçuk Üniversitesi, vefat ve başsağlığı ile 

ilgili paylaşımları yayınlayarak hedef kitlesini bu noktada, 

bilgilendirmektedir. 

Görsel 17. Selçuk Üniversitesi Taziye-Anma İçerikli Tweet Örneği 

 

- Diğer: Diğer başlığı altındaki kriterlerde; teşekkür, öğrenci görüşleri gibi 

içerikler ele alınmakta ve İstanbul Teknik Üniversitesi, yayınladığı mesajlarla 

bu kategoride en fazla tweet paylaşan üniversite olmaktadır. 

Görsel 18. İstanbul Teknik Üniversitesi Diğer İçerikli Tweet Örneği 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üniversiteler, tanıma ve tanıtma amaçları doğrultusunda bir takım halkla 

ilişkiler faaliyetleri içerisinde bulunmaktadır. Bu faaliyetleri, etkileşimli bir şekilde 

hedef kitlesiyle buluşturmak isteyen üniversitelerin, başvurabileceği en önemli 

mecraların başında internet gelmektedir. Üniversiteler, bünyelerinde oluşturdukları 

kurumsal web sayfaları ve sosyal medya ortamları ile zaman aralığı olmaksızın hedef 

kitleleriyle kesintisiz iletişim kurabilmektedir. Üniversite hakkında tüm bilgilerin 

bulunduğu ve sürekli güncellenmeye olanak sağlayan bu yeni medya düzeni, yazının 

yanında görselliklere ve üniversiteyle ilgili videolara da yer vererek akılda kalıcılığı 

daha da güçlendirmektedir. Ayrıca, sunulan iletişim araçları sayesinde kullanıcılarla 

etkileşimli iletişim sağlanmakta ve doğru halkla ilişkiler çalışmalarıyla üniversitenin 

imajına daha da katkı sağlanabilmektedir. 

Günümüzde geleneksel kitle iletişim araçlarının yanında yeni iletişim 

teknolojilerine dönük araçlarından da kullanımı oldukça artmıştır. Özellikle internet 

teknolojisinin yaygınlaşması ve sosyal medya ortamlarının artık cep telefonlarından 

kullanılabilir olması, üniversitelerin, yeni iletişim araçlarını daha yaygın bir şekilde 

kullanmalarına olanak sağlamıştır. Halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmede oldukça 

sık kullanılan kurumsal web sayfaları ve sosyal medya ortamları, üniversitelerin 

hedef kitlesine ulaşmada artık neredeyse birincil kaynak olarak görülmektedir. 

Kurumsal web sayfalarından paylaşılan bilgiler, hedef kitlenin istediği üniversite ile 

ilgili birçok bilgiye erişimini sağlarken; üniversitede gerçekleşecek bir etkinlik, 

faaliyet, seminer, konferans, sempozyum gibi birçok bilimsel ve görsel 

organizasyonların hepsini sosyal medya ortamlarında örgütlenmeler gerçekleştirerek 

yürütmek mümkündür. Özellikle, üniversite gençliğinin oldukça sık kullandığı; 

Facebook ve Twitter gibi ortamlarda üniversiteler, ulaştırmak istenilen tüm mesajları, 

paylaşılan bir yazı ya da atılan bir tweet ile hedef kitlesine duyurmaktadır. 

URAP TR 2014-2015 üniversite sıralamasını oluşturan 15 üniversitenin temel 

alındığı bu araştırmada; on beş üniversitenin kurumsal web sayfalarına ve Twitter 

hesaplarına ilişkin sonuçların incelenmesi için kodlama cetvelleri oluşturulmuş ve 

daha sonra bu kodlama cetvelleri dâhilinde, üniversitelerin kurumsal web sayfaları ve 
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sosyal medya ortamlarından Twitter hesapları incelenmiştir. Kurumsal web 

sayfalarına yönelik araştırmada; siteye erişilebilirlik, genel görünüm, kullanım 

kolaylığı, tanıma ve tanıtma, iletişim imkânı ile ilgili kodlama cetvellerinin yanında 

üniversitelerin web sayfalarında içerik olarak nelerin paylaşıldığı, incelenerek 

yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. Twitter hesaplarına ilişkin araştırma da ise; 

hesapların genel görünümü, mesajların zamana göre dağılımı, mesajların günlere 

göre dağılımı ve mesajların konulara göre dağılımını oluşturan kodlama cetvelleri 

dâhilinde araştırma yapılmıştır.  

Kurumsal web sayfalarına ilişkin araştırmada; on beş üniversitenin de Google 

arama motorlarında sorunsuz bir şekilde bulunduğu ve aramalarda hep birinci sırada 

yer aldığı görülmektedir. Üniversitelerin, arama motorlarında sorunsuz bir şekilde 

yer alması, internet kullanıcılarının, ulaşmak istedikleri üniversitelere sorunsuz bir 

şekilde ulaşmalarına olanak sağlamaktadır. Üniversite ile ilgili bir paylaşıma 

ulaşmak isteyen ya da üniversite ile iletişime geçmek isteyen bir kişi, üniversitenin 

birimlerine gitmek yerine üniversitenin kurumsal web sayfalarında istediği işlemleri 

kimi zaman eksiksiz ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, 

üniversiteler de kurumsal web sayfaları yoluyla, kullanıcılarına ulaştırmak istediği 

tüm mesajları, görselleri, formları, haberleri ve daha birçok unsuru birinci ağızdan 

ulaştırma imkânı bulmaktadır. 

Araştırma soruları arasında yer alan, “üniversite kurumsal web sayfalarının 

görsel olarak nasıl bir yapıya sahip olduğu” ile ilgili yapılan analiz sonucunda; genel 

olarak kurumsal web sayfalarında görünüm açısından büyük eksikliklerin 

bulunmadığı görülmektedir. Tüm üniversitelerin ana sayfalarını sade, açık ve 

anlaşılır bir şekilde kullanıcılara sunması, kullanıcıların sayfalarda karşılaşacağı 

karmaşıklığın önüne geçilmektedir. Kurumsal web sayfalarını oluşturan ana 

sayfalarda; web sayfaları ile ilgili kenar boşluğu, sayfa uzunluğu, zemin rengi, renk 

kullanımı gibi unsurlar standartlar ölçüsünde bulunmaktadır. Genel görünüm ile ilgili 

unsurlar içerisinde; hiçbir üniversitenin kurumsal web sayfasında fon müziğine yer 

vermemesi, üniversitelerin kurumsal web sayfalarında, bu unsura önem 

vermediklerini göstermektedir. Sayfalardaki buton işlerliği genel olarak sıkıntı 
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yaşatmadan kullanıma imkân sunarken; sadece Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin 

araç çubuklarında, butonların işlerliğinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların 

giderilmesi için Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kurumsal web sayfasını en kısa 

sürede güncellemesi gerektiği önerilebilir. Sosyal medyanın gelişmesine bağlı olarak 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin dışındaki üniversiteler sosyal medya ortamlarını 

önemsemekte ve kurumsal web sayfalarında sosyal medya araçlarına ait erişim 

ikonlarına yer vermektedir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin sosyal medya 

ortamlarına önem vermemesinin nedeni; askeri bir eğitim ortamı olduğundan dolayı, 

bu ortamların kullanımının kuruma zarar getirebileceğinin düşünülmesi olarak 

açıklanabilir. Diğer yandan, resmi Twitter hesaplarına ilişkin araştırmada; Gebze 

Teknik Üniversitesi’nin resmi hesabı bulunmasına rağmen hiç paylaşımda 

bulunmaması ve Selçuk Üniversitesi’nin kurumsal web sayfasında Twitter ikonu 

bulunmasına rağmen farklı bir sayfaya yönlendirerek resmi Twitter adresine erişim 

sağlamaması üniversitelerin resmi Twitter hesaplarına ilişkin araştırmada çok büyük 

eksiklik oluşturduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada, Gebze Teknik 

Üniversitesi, ileri teknolojinin kullanıldığı bir üniversite olmasına rağmen sosyal 

medya ortamlarında paylaşımda bulunmaması, üniversite için bir eksiklik 

oluşturmakta ve en kısa sürede aktif bir şekilde Twitter hesabını kullanması gerektiği 

önerilebilir. Selçuk Üniversitesi’nin ise; aktif olarak kullandığı Twitter ortamına, 

kurumsal web sayfasında direk olarak erişim sağlamak yerine, yanlış bir uzantıya 

bağlaması neticesinde, üniversitenin en kısa zamanda bu eksikliğini gidererek, 

kullanılan resmi Twitter hesabına erişimin sağlanması gerektiğini söylemek 

mümkündür. Sosyal medya kriteri ile ilgili sonuçların bu şekilde oluşması, 

üniversitelerin sosyal medya araçlarına yer verilmesiyle ilgili araştırma sorusuna, 

cevap sunmaktadır. 

Üniversitelerin kurumsal web sayfalarının kullanımı ile ilgili sorunların olup 

olmadığına ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; bazı üniversitelerde 

eksikliklerin görüldüğü söylenebilir. Özellikle, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin 

web sitesindeki araç çubuklarına erişimde sorunlar algılanmış ve bunun yanında 

İstanbul Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin web 

sayfalarında çalışmayan linklere ait butonların bulunduğu görülmektedir. Bu 
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üniversitelerin, kurumsal web sayfalarında çalışmayan linkleri bulundurmaları, 

sayfayı kullanan bir kullanıcının gözünde itibar kaybına neden olabilmektedir. 

Çünkü ulaşmak istediği bir veriye ya da uzantıya ulaşamayan bir kullanıcı, üniversite 

hakkında olumsuz bir görüşe sahip olmanın yanında, çevredeki diğer bireylere de 

üniversite hakkında olumsuz bilgi paylaşabilmektedir. Bu noktada, kullanım sıkıntısı 

bulunan linklerin ve araçların en kısa zamanda düzeltilerek kullanıcılara, kullanma 

imkânı sunulması önerilebilir. Kullanım açısından özellikle görme bozukluğu 

yaşayan kullanıcılar için kolaylık sunan, görme engellileri web sayfası ve dinleme 

butonu gibi kolaylıklara sadece; Selçuk Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin web 

sitesinde karşılaşılmıştır. Diğer üniversitelerin bu konuda bir çalışma yapmadıkları 

görülmektedir. Bu noktada, üniversitelerin görme engelli vatandaşlar için sesli, 

işitme engelli vatandaşlar için ise; videolar ya da haberlerin içeriklerindeki 

konuşmaların altyazı olarak da sunulması önerilebilir. Bunlara ek olarak, 

üniversitenin kurumsal web sayfasını kullanmak isteyen yabancı kullanıcılara 

yönelik yabancı dilde de kurumsal web sayfasının kullanımına sadece Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi imkân tanımamaktadır. Bu üniversitenin dışındaki, diğer 

üniversiteler; Türkçe’nin yanında İngilizce olarak da web sayfalarının kullanımına 

olanak tanıyarak, Türkçe bilmeyen kişilerin de üniversitenin kurumsal web 

sayfalarından yararlanmalarını sağlamaktadır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin 

kurumsal web sayfasında yer alan bu eksikliği gidermek için, en yakın zamanda tüm 

işlemler için olmasa da temel işlemlere yönelik yabancı dilde yayın yapma imkânının 

sunulması önerilebilir.   

Üniversiteleri, doğrudan hedef kitle ile buluşturan kurumsal web sayfaları, 

üniversitelerin; tanıma ve tanıtma faaliyetlerinde de etkin rol almasını sağlamaktadır. 

Araştırmada “üniversitelerin kurumsal web sayfalarında tanıma ve tanıtma amaçlı 

olarak neler sunmaktadırlar” sorusu cevabı aranan ve merak edilen bir diğer sorudur. 

Tanıma amaçlı olarak; üniversitelerin hedef kitlesini oluşturan kişilerin görüşlerinin 

alınması önemsenmektedir. Burada; anket, şikâyet ve istek hattı, bilgi edinme hakkı 

gibi tanımaya yönelik unsurların kullanıcılara sunuluyor olması, hedef kitlenin 

üniversite hakkındaki görüşlerin bilinmesine avantaj sunmaktadır. Ziyaretçi sayısı ve 

anket uygulamaları üniversitelerde tanıma maksatlı pek tercih edilmese de, 2004 
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yılında yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile istenilen bilgilerin bireylere 

sunulmasının yasallaşması ile üniversiteler de, kullanıcıların istediği yasal çerçeve 

dâhilindeki bilgileri sunmak için bilgi edinme yönteminden ve şikâyet-istek 

hatlarından yararlanmaktadırlar. Tanıma faaliyetlerine yönelik olarak, Gebze Teknik 

Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi kurumsal web sayfalarında, kullanıcıların 

görüşlerini almak amacıyla anketler düzenlemektedirler. Bu üniversitelerin dışındaki 

diğer üniversitelerin de, hazırladıkları konulara ilişkin anketlerle, hedef kitlelerin 

görüşlerini ölçmek için bu yöntemi kullanmalarında fayda vardır. Ayrıca, 

üniversitenin kurumsal web sayfasının ziyaret eden kişilerin sayısal verisi, 

üniversitenin ne kadar popüler bir şekilde kullanıldığını ölçmeye imkân sunmaktadır. 

Üniversitelerin kurumsal web sayfalarında, ziyaretçi sayılarının bulunmaması, bu 

noktadaki bir bilginin üniversitenin faydasına oluşturacak bir unsur olarak 

görülmemesinden kaynaklı olabileceği söylenebilir. Tanıtma maksatlı olarak ise, 

üniversiteler; üniversite hakkındaki bilgileri (tarihçe, logo, değerler, mevzuat, 

vizyon-misyon, üniversite yapılanması, akademik birimler vb.),  üniversitenin 

bulunduğu açık adresi ve bu adreslere ulaşım haritalarını, üniversite ile ilgili sıkça 

sorulan soruların ve cevapların bulunduğu sayfaları, basında üniversite ile ilgili çıkan 

haberleri, tanıtım yayınlarını ve duyuruları, etkinlik takvimini ve son olarak mobil 

uygulamalara yönelik platform uzantılarını hedef kitleye sunarken; en az ise; 

üniversite müziği, sıkça sorulan sayfalar ve mobil uygulamalara ait uzantıları 

paylaşmaktadırlar. Bu unsurlar içerisinde, mobil teknolojilere yönelik uygulamaların 

yaygın bir şekilde kullanılmaması günümüz dünyasında büyük bir eksiklik olarak 

görülebilir. Mobil uygulamalarını kurumsal web sayfasından ikon olarak sunan 

üniversitelerin yanında, Android ve IOS işletim sistemlerine ait mobil uygulamaları 

bulunmasına rağmen bunları kurumsal web sayfasından sunma olanağı tanımayan; 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent 

Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi, böyle bir paylaşımı kurumsal 

web sayfalarında yapmamaları büyük bir eksiklik görülmektedir. Mobil 

uygulamalara yönelik hem uygulaması bulunmayan hem de uygulaması bulunmasına 

rağmen bu uygulamanın uzantısının kurumsal web sayfasında yer vermeyen 

üniversitelerin, en kısa zamanda gerekli güncellemeleri sağlayarak, bu noktadaki 

eksikliklerini gidermeleri önerilebilir. 
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Araştırmada merak edilen en önemli sorulardan birisi, üniversitelerin kurumsal 

web sayfalarında içerik olarak neler paylaştığıyla ilgilidir. Üniversitelerin kurumsal 

web sayfalarında paylaştıkları bilgilerin içerikleri en fazla; akademik bilgiler, 

kütüphaneye yönelik bilgiler, öğrencilere yönelik işlemler, akademik ve idari 

personellere ilişkin bilgiler, araştırmalarla ilgili bilgiler ve son olarak uluslararası 

işlemlere yönelik bilgilerden oluşmaktadır. Öğrenci ailelerine yönelik işlemler, 

üniversite hastanelerine yönelik bilgiler ve elektronik hizmetlerin yürütüldüğü 

işlemlere yönelik içeriklere ise, üniversitelerin kurumsal web sayfaların en az yer 

alan içeriklerden oluşmaktadır. Özellikle öğrencilerin aileleri, çocuklarını emanet 

ettikleri üniversitelerden gördükleri değerle üniversiteler karşı daha da olumlu 

yaklaşabilmektedirler. Bu noktada sadece; Hacettepe Üniversitesi, Sabancı 

Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin kurumsal web sayfalarında ailelere yönelik 

faaliyetler yürütmeleri imajlarına oldukça fayda sağlarken; kurumsal web 

sayfalarında ailelere yönelik özel bir sayfa oluşturmayan diğer üniversitelerin ise en 

yakın zamanda bu faaliyetler içerisinde bulunmalarında fayda vardır. Sonuçta 

üniversitelerin kurumsal web sayfaları, dışarıya açılan bir kapı görevi görmekte ve 

bu ortamda paylaşılan içeriklerin tümü birinci kaynaktan paylaşıldığı için kullanıcılar 

tarafından oldukça güvenilir görülmektedir. Bundan dolayı, kurumsal web 

sayfalarındaki içeriklerin; kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek seviyede 

olması, kullanıcılar tarafından kolay bir şekilde anlaşılabilmesi ve içeriklere yönelik 

geri dönütlerin sağlanabilmesi için imkânların sunulabildiği bir sistemde 

yürütülmesi, üniversiteler açısından büyük önem arz etmelidir. Sonuçta kurumun 

dışa açılan en önemli pencerelerinden birisi olan web sayfaları, sunulmak istenen 

mesajları birinci ağızdan ulaştıran, açıklama imkânı sağlayan ve düzenleyen bir 

mecra olarak bilinmektedir. 

Sosyal medya ortamları günümüzde oldukça popüler bir alan haline dönüşmüş 

ve özellikle genç kesimin sıklıkla kullandığı bir ortam haline gelmiştir. Durum böyle 

olunca birçok sektör, hedef kitlelere daha hızlı ve yakından ulaşmak için bu 

ortamlarda aktif bir şekilde yer almaya gayret göstermektedir. Özellikle bu ortamlar 

içerisinde kısa bir mesaj paylaşımıyla oldukça etkili olan Twitter, sosyal medya 

ortamları içerisinde en fazla kullanılanlar arasında yer alarak popülerliğini oldukça 
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yaygınlaştırmakta ve birçok kesim için önemli bir iletişim kanalı olarak 

görülmektedir. Belirtilen bu avantajlardan yararlanmak isteyen sektörlerden birisini, 

üniversiteler oluşturmaktadır. Bu noktada üniversiteler, Twitter ortamlarında 

paylaştıkları mesajlarla, istedikleri her konu hakkında üniversite takipçilerinin, 

üniversiteden haberdar olmasını sağlamaktadır. Twitter’ı kullanan kesimin, genelde 

gençlerden oluşması, üniversitenin öğrencileriyle daha yakından iletişime geçmesine 

olanak sağlayabilmektedir. Üniversiteler, paylaştıkları tweetlere gelen dönütlerle, 

anında hedef kitlenin görüşlerini öğrenmekte ve buna göre üniversitenin yapısını 

şekillendirebilmektedir. 

Araştırmada, Twitter ile ilgili merak edilen soruların başında üniversitelerin 

Twitter hesaplarının genel görünümünün nasıl olduğu ile ilgili soru gelmektedir. Bu 

noktada, Twitter hesaplarına yönelik incelemede, örneklemi kapsayan 15 

üniversiteden ikisinde eksiklik olduğu görülmektedir. Bu üniversiteler içerisinde; 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sosyal medya ortamlarından yararlanmamakta ve 

kurumsal web sayfasında bu hesaplara ilişkin herhangi bir paylaşımda 

bulunmamaktadır. Diğer yandan, resmi Twitter hesabı bulunmasına rağmen herhangi 

bir paylaşımda ya da ana sayfaya ilişkin unsurlarda aktif yer almayan Gebze Teknik 

Üniversitesi, hesabını aktif kullanmaması yönünde büyük bir eksikliğe sahiptir. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin sosyal medya ortamlarında yer almaması, askeri 

bir eğitim kurumu olmasından kaynaklı olduğunu söylenebilir. Gebze Teknik 

Üniversitesi’nin ise, Twitter hesabı bulunmasına rağmen bu ortamda aktif bir şekilde 

yer almaması üniversitenin büyük bir eksiklik oluşturduğunu söylemek mümkündür. 

Bunun için, günümüzde oldukça yaygın kullanım olanağı bulunan Twitter’da 

bulunmak, üniversiteler için aslında çok önemsenmesi gereken bir faaliyet alanı 

olmalıdır. Bulunan bu eksikliklerin yanında, resmi Twitter hesaplarını en aktif 

kullanan üniversitelerin; paylaşılan tweet sayısı ve başka kullanıcıları takip etmede 

en fazla orana sahip üniversitenin Sabancı Üniversitesi, en çok takipçisi bulunan 

üniversitenin Gazi Üniversitesi, en çok favorileri bulunan üniversitenin yine Sabancı 

Üniversitesi, en fazla liste oluşturan üniversitenin İstanbul Teknik Üniversitesi 

olduğu görülmektedir. Üniversiteler, resmi Twitter hesapları üzerinden, üniversitenin 

kurumsal kimliğini oluşturan unsurlara da yer verebilmektedir. Bu noktada, 
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üniversitenin kurumsal logosunu, resmi Twitter hesabında kullanıcı fotoğrafı 

yapmayan İstanbul Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin bu noktada 

eksiklik oluşturduğu söylenebilir. Bu iki üniversitenin, bu eksikliği gidermek için 

üniversitenin kurumsal logosunu oluşturan görselin, en yakın zamanda profil 

fotoğrafı olarak güncellemelerinde fayda vardır. Ayrıca kurumsal web sayfalarına 

ilişkin uzantılar ise, Twitter kullanıcılarının takip ettikleri üniversitelerin doğrudan 

kurumsal web sayfalarına ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Bu unsurda resmi 

Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanmasına rağmen, kurumsal web sayfasına 

ilişkin uzantıyı resmi Twitter hesabından paylaşmayan tek üniversite, Koç 

Üniversitesi olmaktadır. Koç Üniversitesi’nin, en yakın zamanda bu eksikliğini 

gidermesi önerilebilir. Twitter’a katılım tarihi olarak ise, bu ortama en erken kayıt 

olan üniversitenin; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, en geç katılan üniversitenin ise; 

Hacettepe Üniversitesi olduğu görülmektedir.  

Twitter hesaplarında en fazla hangi zaman aralıkları içerisinde paylaşımda 

bulunduğu cevabı aranan bir diğer soruyu oluşturmaktadır. Bu noktada, 

üniversitelerin resmi Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajların araştırma dönemi 

içerisindeki zamanlamalarına bakıldığında; mesajların daha çok mesai saatleri 

dışında paylaşılması bu ortamı yöneten kişilerin mesai saatleri içerisinde, 

üniversiteyle ilgili haberleri pek paylaşamadığı, mesai saatleri dışında ise, her 

noktada bilgilendirmeye yönelik aktif bir şekilde bu ortamdan yararlandığını 

söylemek mümkündür. Resmi çalışma saatlerinin uygulandığı üniversitelerde, en 

fazla paylaşımın mesai saatleri dışarısında gerçekleşmesi, bu ortamı yöneten 

kişilerin, gün içerisinde bu alanla pek ilgilenme fırsatı bulmadığı, gün içerisinde 

gerçekleşen olayların, ya toplu bir şekilde ya da zaman aralıklarıyla mesai saatleri 

dışında paylaşıldığı şeklinde açıklanabilir. Üniversitelerin paylaştıkları mesajların 

günlere göre dağılımında ise; mesajların daha çok hafta içerisinde paylaşıldığı, hafta 

sonu çok az paylaşımların gerçekleştiği söylenebilir. Hafta sonunda, tatil günleri göz 

önüne alınarak daha az paylaşımın gerçekleşmesinin doğal olduğunu belirtmek 

mümkündür.  
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Üniversitelerin resmi Twitter hesaplarında paylaştıkları mesajların konu 

içeriklerine yönelik araştırma sorusunun cevap bulduğu, mesajların konulara göre 

dağılımının oluşturan incelemede, üniversitelerde paylaşılan en fazla konunun; 

bilgilendirme faaliyetlerine yönelik olduğu görülmektedir. Bilgilendirme 

mesajlarının yanında, bilimsel toplantılar, duyurular ve etkinliklere yönelik 

faaliyetler için tweetler paylaşılmaktadır. En fazla paylaşımların, üniversitelerle 

alakalı olan bilgilendirme faaliyetleri, duyurular ve bilimsel toplantılara yönelik 

olması, üniversitelerde bu faaliyetlerin çok fazla gerçekleşmesinden dolayı 

kaynaklandığını söylemek mümkündür. En az paylaşımların ise; tören faaliyetleri, 

yapılan hizmetlere ilişkin açıklamalar ve toplantı-görüşmelere ilişkin tweetler olduğu 

görülmektedir. En az paylaşımların bu unsurlardan oluşması, üniversitelerin; 

törenlerin ve toplantıların yanında, üniversitede gerçekleşen bir hizmet ile ilgili 

faaliyetlerde daha az görev aldığını ortaya koymaktadır. Bu noktada, üniversitelerin 

hedef kitleleriyle daha etkili bir şekilde faaliyette bulunmaları için, üniversitelerin 

imajına katkı sağlayabilecek paylaşımlara daha fazla yer vermesi gerektiği 

önerilebilir. 

Sonuç olarak yeni iletişim teknolojilerine yönelik oluşturulan bu araştırma; 

üniversitelerin kurumsal web sayfaları ve Twitter hesaplarına yönelik bilgi sahibi 

olmayı sağlamaktadır. Araştırmada da görüldüğü üzere örneklem dâhilindeki 

üniversitelerin tamamının kurumsal web sayfalarını etkin bir şekilde kullandıkları, 

Twitter hesaplarında ise, Gebze Teknik Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

dışındaki üniversitelerin, Twitter hesaplarına önem verdiği ve birçok konuyla ilgili 

hedef kitleye mesaj sunulduğu görülmektedir. Günümüzde, kurumsal web sayfaları 

ve Twitter’ın kullanım oranları göz önüne alındığında, üniversitelerin her iki alanı da 

etkin bir şekilde kullanmaları, üniversitenin; itibar, imaj, tanıtım, takip, beğenilme, 

paylaşılma, tercih edilme gibi birçok olumlu halkla ilişkiler faaliyetlerini 

yaşamalarına imkân sağlamaktadır. 
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Ek 7. Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Web Sayfası ve Resmi Twitter Hesabı 

 

 



230 
Ek 8. Bilkent Üniversitesi Kurumsal Web Sayfası ve Resmi Twitter Hesabı 

 

 



231 
Ek 9. Gebze Teknik Üniversitesi Kurumsal Web Sayfası ve Resmi Twitter Hesabı 

 

 



232 
Ek 10. Gazi Üniversitesi Kurumsal Web Sayfası ve Resmi Twitter Hesabı 

 

 



233 
Ek 11. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Web Sayfası ve Resmi Twitter Hesabı 

 

 



234 
Ek 12. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kurumsal Web Sayfası ve Resmi 

Twitter Hesabı 

 

 



235 
Ek 13. Koç Üniversitesi Kurumsal Web Sayfası ve Resmi Twitter Hesabı 

 

 



236 
Ek 14. Selçuk Üniversitesi Kurumsal Web Sayfası ve Resmi Twitter Hesabı 

 

 



237 
Ek 15. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kurumsal Web Sayfası 

 

 

 

 


