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İletişim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Olan Etkisi: 
Üniversite Öğrencileri Üzerine Örnek Olay İncelemesi 

ÖZET 

 Bu araştırmada “iletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine olan etkisi” 

tespit edilmeye çalışılmaktadır. İletişim kaygısı, bireylerin diğer insanlarla iletişim 

halindeyken içinde bulunduğu korku ve belirsizlik durumudur. Sosyal medya ise 

internet teknolojisinin son yıllarda ortaya çıkardığı yeni bir iletişim aracıdır. 

Araştırmada öncelikle “kaygı ve iletişim kaygısı” kavramları ile yeni iletişim teknolojisi 

olarak “sosyal medya” açıklanmaya çalışılmıştır. Sosyal medya kendi içerisinde sosyal 

ağlar, bloglar, internet forum siteleri, fotoğraf ve video paylaşım siteleri, sosyal imleme 

siteleri, microbloglar, podcastlar ve oyunlar gibi farklı şekillerde sınıflandırılabilir.  

 Araştırmanın analiz kısmında ise Aksaray Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere dört farklı üniversite evren 

olarak seçilmiştir. Bu üniversitelerden toplam 1139 öğrenci araştırmaya katılmışlardır. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük bir kısmının sosyal medyayı sıklıkla 

kullandıkları görülmüştür. Bununla birlikte yüksek iletişim kaygısına sahip olan 

öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha az sosyal medya ortamlarını kullandıkları elde 

edilen bulgular arasındadır.  

Anahtar kelimeler: İletişim, iletişim kaygısı, sosyal medya,  
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Tezin İngilizce 

Adı 

The Effect of Communication Apprehension on the Use of 

Social Media: A Case study on University Students  

SUMMARY 

  It was aimed to determine in this research that, the effect of general 

communication apprehension on the use of social media. The communication 

apprehension is the status of fear and uncertainty which people are in while they are in 

communication with other people. Social media is a new communication tool which the 

internet technology has revealed recently. The concepts of anxiety and communication 

were analyzed and the social media as the new communication technology was aimed to 

explain. Social media was analyzed through classifying it into various topics such as 

social networks, blogs, internet forum sites, photo and video sharing, social 

bookmarking sites, micro-blogs, podcasts and games.     

 In the analysis section of the study, four different universities such as Aksaray 

University, Ankara University, İstanbul University and Selçuk University were chosen 

as the universe. Total 1139 students from those universities participated the study. At 

the end of the study, majority of the students were seen to use social media frequently. 

Nevertheless, the fact that students with high communication apprehension used the 

social media less than the other students is among the findings obtained in the study.  

 

Keywords: Communication, communication apprehension, social media, 
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GİRİŞ 

 

  Bireylerin temel yaşam kaynaklarından birisi de iletişimdir. İletişim ile kişiler 

çevresinde meydana gelen olaylardan haberdar olurlar. Duygu ve düşüncelerini 

çevresiyle paylaşırlar. İletişim, hem bireylerin hem de kurumların amaçlarını 

gerçekleştirmek için kullandıkları araçtır. İletişim bir bireyin yaşam durumlarından 

sözlü, yazılı ve sözsüz olarak farklı biçimlerde diğer bireylere bilgi verir.  

 İletişim, insan hayatının her alanında varolan bir kavramdır. Göndericiden 

alıcıya doğru bilgi, duygu ve düşüncenin paylaşımı olarak bilinen iletişim bir 

süreçten oluşmaktadır. Mesajlar farklı araçlarla kaynaktan hedefe gönderilmekte ve 

bu iletiyi alan hedefin gösterdiği tepki de geri bildirim olarak bilinmektedir. 

Dolayısıyla oluşan bu iletişim süreci insan hayatının her alanında sürekli olarak 

yenilenmektedir. İletişim genellikle çift yönlü gerçekleşen bir süreçtir. İletişim süreci 

öğelerinden hedef konumundaki öğenin iletişime katılmaması nadir görülen bir 

durumdur. Mesajı alan birey genellikle bu süreçten etkilenerek karşı tarafa bu 

etkileşimi bildirmektedir.   

  İnsanlar iletişim esnasında günlük hayatta birçok faktörün etkisiyle genel bir 

kaygı taşımaktadırlar. Çeşitli sebeplerden kaynaklanan bu kaygıda bireyin kalp 

atışları hızlanmakta, kişi heyecanlanmakta, zihni karışmaktadır. Psikolojik bir durum 

olan kaygı çoğu zaman kişinin yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bireyin rahat 

düşünmesini, uyumasını, çalışma hayatını engellemektedir. Ancak, bazı durumlarda 

da emniyet düğmesi gibi kişiyi olumlu yönde de etkilemektedir. Kişideki kaygı 

bazılarında geçici, bazılarında ise sürekli olarak görülmektedir. Yüz yüze iletişimde 

görülebildiği gibi çoğunlukla topluluğa karşı herhangi bir sunum veya kendini 

ifadede ortaya çıkmaktadır. 

  İnsanların diğer insanlarla yaptığı en önemli iletişim şekli yüz yüze 

iletişimdir. Çünkü yüz yüze iletişim canlı ve etkilidir. Aile, arkadaşlık ve iş 

ortamlarında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bireyler yüz yüze iletişim 

haricinde başka iletişim biçimleri de kullanmaktadırlar. Bunlar özellikle iletişim 

aracına göre şekillenebilmektedir. İş ortamlarına bakıldığında görüşmeler, 

toplantılar, yazışmalar gibi farklı iletişim şekilleri bulunmaktadır. Ayrıca kişiler ve 
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kurumlar radyo, televizyon, gazete ve internet gibi kitle iletişim araçlarını kullanarak 

iletişim kurabilmektedirler. Dolayısıyla iletişim; kişilerarası iletişim, kurumsal 

iletişim, kitle iletişimi, sanal iletişim gibi farklı biçimlerde kendini göstermektedir.  

   Teknolojik gelişmeler nedeniyle günümüz toplumunda kişiler zamanlarının 

çoğunu internet ortamında geçirmektedirler. Çok özellikli olan internet önemli bir 

iletişim aracı konumuna gelmiştir. Kullanıcı internet ortamında birebir, grup olarak  

ve kitlesel görüşme yapabilmekte, eş zamanlı ve eş zamansız bilgi paylaşımı 

gerçekleştirebilmektedir. Birçok sitede, site yöneticileri aktif olduğu gibi kullanıcılar 

da aktif olarak siteyi kullanabilmekte ve dolayısıyla çift yönlü bir iletişim meydana 

gelmektedir. Bilgi paylaşımı için metin, resim, video ve simgeler gibi farklı 

şekillerde olabilmektedir. Bir kısım bireyler araştırma, belge üretimi, iş görüşmeleri, 

bilgi paylaşımı, haber alma isteği vb nedenlerden dolayı kullanırken, bir kısmı ise 

boş vakitlerini doldurmak, oyun oynamak,  sohbet etmek ve diğer kişi ve 

kurumlardan haberdar olmak için kullanmaktadırlar. 

   İşletmeler ise özellikle kendi otomasyon programlarını oluşturup sanal 

ortamda interaktif bir iletişim kurarak kurumsal faaliyetlerini devam ettirmektedir. 

Bu da onlar için oldukça verimli olmaktadır. 

  İnsanların ve kurumların iletişim kurmak için kullandıkları araçlardan bir 

tanesi de sosyal medyadır. Sosyal medya aracının kaynağında, bilgisayar ve 

internetin alt yapısı ile ilgili gelişmeler  vardır. Bu gelişmeler üç dönemden 

oluşmaktadır: Bunlardan ilki web 1.0 dönemidir. Bu dönemde internetin ilk ortaya 

çıktığında web sitesinin içeriğini sadece siteyi oluşturan kişi veya kuruluş 

yapmaktaydı. Kullanıcıların durumu aktif değildi, onlar siteye görüş ve düşüncelerini 

aktaramamaktaydılar. İnternet sitelerinde ve web’de meydana gelen gelişmeler 

sayesinde web 2.0 dönemi kendini göstermeye başladı. Bu dönemde kullanıcılar da 

web ortamından aktif olarak yararlanmaktadırlar. Onlar da siteye resim, video ve 

metin gibi çeşitli doküman yükleyebilmektedir. Web sayfalarına görüşlerini 

yazabilmekte ve istedikleri takdirde aynı sitede yeni web sayfaları 

oluşturabilmektedir. Üçüncü dönem ise web 3.0 veya semantik web olarak 

adlandırılmaktadır. Yazarlar bu dönemi robot bilgisayarların kullanılacağı, 

tarayıcıların çok hızlı bir şekilde ve daha detaylı tarama yapabileceği bir dönem 
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olarak ifade etmektedirler. Günümüzde sanal ortamda web 2.0 döneminin sonu ve 

aynı zamanda web 3.0 döneminin yavaş yavaş başlangıcı yaşanmaktadır.  

  Bu dijital ve sanal çağda iletişim şekil ve içerik evrimleri geçirmektedir. Bu 

evrim neticesinde kişilerin iletişime geçme ve iletişimi devam ettirme biçimleri de 

değişmektedir.  

  Tüm bu gelişmeler kişilerarası iletişimde yeni kaygıların oluşmasına zemin 

hazırlamaktadır. Çalışmada yukarıda bahsedilen süreçler incelenmektedir. Beş alt 

bölümden oluşan tezin; birinci bölümde giriş ve tez konusunun problemi, amacı ve 

önemi hakkında bilgi verilmektedir. Araştırmada ortaya atılan sorular yine bu 

bölümde yer almaktadır. Sonrasında kaygı kavramı açıklanarak bu kavramın insanlar 

üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bu bölümün diğer önemli konusu ise iletişim 

kavramıdır. İletişim kavramı ve iletişimin diğer özellikleri ile detaylı bilgi verildikten 

sonra iletişim kaygısı kavramı açıklanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu bölümde yeni 

iletişim aracı olan sosyal medya hakkında da kısaca bilgi verilmektedir.  

  İkinci bölümde ise; sosyal medya kavramı açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu 

bölümde sosyal medya araçları olan, sosyal ağlar, bloglar, forum siteleri, vikiler, 

mikrobloglar, görsel paylaşım ortamları ve oyunlar gibi temel araçlar incelenmekte 

ve onların sanal iletişim açısından özellikleri üzerinde durulmaktadır. Özellikle bu 

bölümde sosyal medya araçlarının kişiler ve toplum üzerindeki etkisi 

araştırılmaktadır.  Sosyal medya araçlarının kullanıcı kitlesinin büyük çoğunluğunu 

oluşturan gençlerin bu araçları kullanma esnasındaki etkilenmeleri ayrıca 

açıklanmaktadır. Bu bölümdeki kavramsal açıklamalarda son olarak iletişim kaygısı 

ve sosyal medya kullanımı ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar incelenmektedir. 

Türkiye’de kısmen yapılan bu araştırma yurt dışında bir çok yazar tarafından 

araştırılmıştır. Çalışmada bu araştırmalardan birkaç örnek verilmektedir.  

  Üçüncü bölüm tezin yöntem kısmıdır. Bu bölümde iletişim kaygısının sosyal 

medya kullanımına etkisini araştırmak amacıyla bir alan çalışması yapılmaktadır. 

Araştırma alanı olarak sosyal medyayı en fazla kullanan kesim olan üniversite  

öğrencileri seçilmiştir. Araştırmanın evrenini Aksaray Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın bu bölümünde ayrıca McCroskey (1982) tarafından 

geliştirilen ve Dünya’da bir çok araştırmacılar tarafından kullanılan “İletişim Kaygısı  
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Ölçeğinin” geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak, bu ölçek Türkçe’ye 

uyarlanmıştır. Çalışma ile ilgili genel bir bilgi envanteri ile veriler toplanıp detaylı 

bir analiz çalışması yapılarak tespitlerle sonuca varılmaktadır.  

  Tezin dördüncü bölümünde ise elde edilen bulgular üzerinden, yorumlar 

yapılmaktadır. Bilgi envanteri formu ile farklı üniversite ve onların farklı 

bölümlerinde okuyan öğrencilerden elde edilen veriler analize tabi tutulup yorumlar 

yapılmıştır.  

 Tezin son bölümünde ise sonuç ve öneriler yer almaktadır. Bu bölümde 

iletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerindeki etkileri tespit etmek amacıyla 

kavramsal çerçeve ışığında ve araştırmadan elde edilen bulgulara bakılarak bir 

sonuca varılmaktadır. Sonrasında ise okuyuculara ve araştırmacılara öneriler 

sunulmaktadır.  

 

Araştırmanın Problemi  

 Bu araştırmanın temel problemi, iletişim kaygısının sosyal medya kullanımını 

nasıl etkilediğini incelemektir. Bu bağlamda alt problemler, şu şekilde 

sıralanmaktadır; 

1.Üniversitelerde okuyan öğrencilerin iletişim kaygılarının seviyeleri hangi  

düzeydedir? Öğrenciler gerek okul içinde gerekse okul dışında sürekli iletişim 

halindedir. Bu öğrencilerin herhangi bir grup ortamında, resmi görüşme 

ortamlarında, yakın arkadaş ve diğer ortamlardaki görüşmelerde iletişim 

kaygısı düzeyleri nedir?  

2. Yeni iletişim aracı olan sosyal medya, öğrenciler tarafından çok yoğun bir  

şekilde kullanılmaktadır. Öğrenciler hangi sosyal medya aracını hangi sıklıkla 

kullanmaktadır? 

  3.Toplum içerisinde iletişim kaygısı çeken öğrencilerin sosyal medyayı 

kullanma  durumu nedir?  

4.Bireylerarası iletişimi iyi olan öğrencilerin sosyal medya kullanım sıklığı       

nedir?   
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5.İletişim kaygısı düşük olan öğrencilerin sosyal medya sitelerinde doküman 

paylaşımı   yapma durumu, yorum yazabilme durumu ve farklı sosyal medya 

ortamlarına üye olabilme durumu nedir? 

 

Araştırmanın Amaçları 

  İnsan, yaşamını iletişim kurarak devam ettirir. Kişinin hayatının her 

safhasında farklı şekillerde iletişim mevcuttur. Günümüzde bireyler birçok 

teknolojiyi kullanarak, çevresi ile iletişim halindedir. Bireylerin kullandığı bu 

teknolojilerden biri de sosyal medyadır. İnsanlar yeni iletişim teknolojileri olarak 

adlandırılan sosyal medyayı kullanırken zaman zaman kaygıya düşmektedirler. 

Kişilere ait özel bilgilerin sosyal medyada paylaşımı, yeni teknolojinin kullanım 

zorluğu gibi sebepler ile oluşan kaygı sosyal medya kullanımını etkilemektedir.  

  Bu doğrultuda araştırmanın konusu; iletişim kaygısının, sosyal medya 

kullanımı üzerine olan etkisidir. Araştırmada örnek olay incelemesi olarak da sosyal 

medyayı en fazla kullanan kitle olarak  üniversite öğrencileri ele alınmaktadır.  

  Bu araştırmada, üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin iletişim 

kaygılarının, onların sosyal medya kullanımı üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Son yıllarda teknolojinin de etkisiyle öğrenciler yoğun iletişim 

ortamlarına sıklıkla girmektedirler. Öğrenciler gerek iletişim araçlarından gerekse 

çevresinden sürekli mesaj alarak etkilenmektedir. Etkilenen öğrencilerin bir kısmı 

çevresi ile iletişim kurması esnasında kaygılanmaktadır. Düşük, orta ve yüksek 

kaygıya sahip öğrenciler günlük hayatlarının önemli bir kısmını sosyal medya 

ortamlarını kullanarak geçirmektedir. Araştırmada özellikle farklı kaygı seviyesine 

sahip öğrencilerin sosyal medya ortamlarını kullanma durumu tespit edilmeye 

çalışılmaktadır.  

   Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı iletişim kaygısının sosyal medya 

kullanımına nasıl bir etki yaptığını ölçmektir. Daha öncesinden sosyal medya ile 

ilgili bir çok çalışma yapılmıştır. Fakat iletişim kaygısının sosyal medya kullanımı 

üzerine şu ana kadar herhangi bir detaylı araştırma yapılmamıştır.  
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 Araştırmanın Önemi 

 İletişim, bilindiği üzere, iki birim arasında mesaj alışverişi olarak 

adlandırılmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte, işletmelere, gruplara ve 

insanlara sürekli mesaj aktarımı sağlanmaktadır. Hızlı iletişim olanaklarının olduğu 

günümüzde insanlar, bu mesajlara nasıl karşılık vereceklerini ve iletişim ortamlarını 

nasıl kullanacaklarını düşünerek çoğu zaman kaygılanmaktadırlar. Yeni iletişim 

teknolojilerinin sık kullanıldığı bu ortamda bireyler sürekli olarak bilgilerini bu 

teknolojiler sayesinde yenilemektedirler.  

  Bu araştırmanın yapılması son yıllardaki teknolojik gelişmeler sayesinde 

insanların sosyal medya ortamlarını fazla kullanmaları ve çevresi ile iletişim kurma 

esnasında çok sayıda insanın kaygılanmasından kaynaklanmaktadır. Sürekli 

çevresinden mesaj alan, çevresinden etkilenen bireyin iyi bir iletişim ile çevreye 

uyumlu birey olması esastır. 

 Yeni iletişim teknolojilerinden birisi de sosyal medyadır. Sanal bir ortam olan 

sosyal medya, kullanıcı tabanlı olması ile birlikte kitleleri ve insanları bir araya 

getirmesi ve etkileşimi artırması bakımından önem taşımaktadır. Araştırmalara göre 

insanlar gün geçtikçe bu ortamlarda daha fazla vakit harcamakta, gerçek ihtiyaçlarını 

yine bu ortamda iletişim kurarak karşılamaktadır. Kişiler sosyal medyada günlük 

düşüncelerini yazmakta, bu düşünceler üzerine tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya 

koyabilmektedirler. Ayrıca kişisel bilgilerinin yanında çeşitli fotoğraflar, videolar, 

paylaşabilmekte, iş arayabilmekte ve iş verebilmekte, sıkılmadan gerçek dünyayı 

sanal ortamda yaşayabilmektedir. Gün geçtikçe tüm dikkatleri üzerine çeken sosyal 

medya yeni bir kavramsal çerçeve ortaya çıkarmıştır.  

  Sosyal etkileşimin oluşturduğu sosyal medyanın pek çok alt başlığı 

bulunmaktadır: ‘Blog’, mikro-blog’, forum’, ‘sosyal ağ’, ‘podcast’, ‘wiki’, ‘sanal 

alem’ gibi  (Yağmur, 2011:6). 

  İletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine olan etkilerinin önemi 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Sosyal medya kullanımının her geçen gün artması, 

 Kişi ve kurumla ilgili istenilen bilgiye sosyal medya ortamında hızlı ve 

kolayca ulaşılabilmesi, 
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 Gençlerin sosyal medyayı yaygın bir şekilde kullanması, 

 İnsanların sosyal medyayı kullanırken kendilerine ait bir çok bilgiyi 

paylaşmaları, 

 Son yıllarda artan bazı ailevi problemlerin temelinde sosyal medyanın olması, 

 Teknolojinin hızlı değişimi ile birlikte kültürel özelliklerin de değişmesi ve 

insanların bu değişime adapte olmalarındaki zorluklar, 

 Sosyal medyada yeni iletişim kalıplarının oluşması, 

 Uzmanların, insanların kitle iletişim araçlarından etkin bir şekilde 

yararlanabilmeleri için, bilinçli kullanım biçimlerinin geliştirmesi (medya 

okuryazarlığı),  

 Teknoloji kullanımının zorunlu olduğu günümüzde insanlarda bilgisayar ve 

internet bilgisinin yetersizliği ve hata yapma riskinin olması, bu araştırmanın 

günümüz şartlarında önemini artırmaktadır.  

 

Araştırmanın Hipotezleri  

   Yeni iletişim aracı olan sosyal medyanın çok sık kullanıldığı ortamlarda, 

öğrenciler de bu medyadan yararlanmaktadırlar. Yukarıdaki sorulara ve konunun 

önemine dayanarak aşağıdaki hipotezler test edilmektedir.   

 

1.Üniversite öğrencilerinden yüksek iletişim kaygısı duyanlar sosyal medya 

ortamlarını daha az kullanmaktadır.  

2.Üniversite öğrencilerinden yüksek iletişim kaygısı duyanlar sosyal medya 

eylemlerini daha az gerçekleştirmektedir. 

3.İletişim kaygısı yüksek olan öğrenciler sosyal ortamlarda kendi çevresi ile 

yüz yüze iletişimde düşük düzeyde mesaj alışverişi yapmaktadır.  

4.Öğrencilerin iletişim kaygısı düzeyleri ile cinsiyet arasında farklılık vardır. 

5.Üniversite öğrencilerinden düşük iletişim kaygısına sahip öğrencilerin 

sosyal medya ortamlarında kendilerini rahatlıkla ifade edebilmektedir.  
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Araştırmanın Sınırlılıkları 

     

 Araştırma üniversite öğrencilerinin iletişim kaygısı ve sosyal medya 

kullanımı ile sınırlıdır. Çalışma için Türkiye’deki üniversitelerden Selçuk 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi 

olmak üzere dört farklı üniversite seçilmiştir. Seçilen bu üniversitelerin sosyal 

bilimler alanı olarak Selçuk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul 

Üniversitesi’nin iletişim fakültelerindeki  halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo televizyon 

ve sinema ile gazetecilik bölümü dördüncü sınıf öğrencileri katılmaktadır. Aksaray 

Üniversitesi’nden ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin işletme yönetimi ve 

kamu yönetimi dördüncü sınıf öğrencileri katılmaktadır. Fen bilimler alanı olarak 

Aksaray Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Selçuk 

Üniversitesi’nin mühendislik fakültelerindeki 13 farklı bölümde okuyan dördüncü 

sınıf öğrencileri katılmaktadır. Çalışma, Selçuk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakülteleri ve Mühendislik Fakülteleri ile Aksaray 

Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nde 

okuyan son sınıf öğrencileri ile sınırlıdır.  
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BÖLÜM I: İLETİŞİM VE KAYGI 

 

 İletişimin birçok tanımı mevcuttur. Geçmişten günümüze ekonomik, siyasal 

ve teknolojik değişimlerle birlikte iletişim tanımında da değişiklikler görülmektedir. 

İletişim, iki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak birbirini 

anlaması ile ilgili bir süreç olarak tanımlanabilir. Kavramın köküne inildiğinde 

Latince’deki ‘communis’ sözcüğünden türetildiği görülmektedir. İletişim 

sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan ‘communication’ sözcüğü de anlam olarak bir 

ortaklığı, toplumsallaşmış olmayı ve birlikteliği anlatmaktadır (Gürgen, 1997: 9). 

Söz konusu ortaklık ise bireyin bilgi, duygu ve düşüncelerini dğerlerine aktarması 

biçiminde gerçekleşir. Dolayısıyla bireyler arasında her türlü bilgi, duygu ve düşünce 

alışverişi iletişim olarak tanımlanmaktadır (Işık ve Biber, 2010: 12). 

 

1.1. İletişim Kavramı 

Diğer bir tanıma göre iletişim: “haber, bilgi, duygu, düşünce ve tutumların 

simgeler sistemi aracılığı ile kişiler, gruplar arasında ya da toplumsal düzeyde değiş-

tokuş edildiği dinamik bir süreç” olarak tanımlanmaktadır (Kocabaş vd., 2002: 12). 

  En yalın hali ile iletişim, kaynaktan alıcıya iletinin aktarılması sürecidir. 

İletişimi başlatan kaynağın hâkimiyetine dayalı otoriter nitelikteki bu süreç, tek 

yönlüdür. Çift yönlü iletişimde ise insansal paylaşım ve ortaklık kurma söz 

konusudur (Bıçakçı, 2002:17). Genel anlamda iletişimin gerçekleşmesi için iki 

sistem gereklidir. Bu sistemler iki insan, iki hayvan, iki makine ya da bir insan ile bir 

hayvan, bir insan ile bir makine (örneğin bilgisayar) olabilir. Bu seçenekler 

çoğaltılabilir. Nitelikler ne olursa olsun, iki sistem arasındaki bilgi alışverişi iletişim 

olarak kabul edilir (Dökmen, 2004:19)    İletişim, bir kişiden diğer kişi veya kişilere, 

bilgi veya anlayışın aktarılmasıdır. İletişim insanın kendini sosyal bir varlık olarak 

ifade etmesi için zorunludur. İnsan, çevresi ile iletişim hayatını devam ettirir. Onun 

her davranışı, konuşması, susması, duruşu ve oturma biçimi, kendini ifade etmesidir; 

yani çevresine mesaj iletmesidir. İletişim, bilgi üretme, iletme ve algılama sürecidir. 
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İletişimin en kısa tanımı, göndericinin bir iletiyi en iyi biçimde hedefe iletmesidir  

(Tutar ve Yılmaz , 2003:5).    

  İnsan iletişiminin önemli bir boyutu da sözel iletişimdir. Aristo insan için 

“konuşan hayvandır” ibaresini kullanmış olsa da insanı hayvandan ayıran en önemli 

özellik sembollerle olan iletişimdir. Sözel iletişimin birkaç boyutundan biri de 

konuşmadır. Konuşma ayrı bir uzmanlık alanıdır. Düşünmenin aracıdır. Bunun yanı 

sıra kişinin kendisini diğerlerine ifade etmesini, sosyal ilişkiler kurmasını, 

uzlaşabilmesini ve anlaşabilmesini de sağlar.  (Küçük ve diğerleri, 2012:21). 

  Empatik iletişim, kişinin kendisi ile karşısındaki kişi arasında bir etkileşim 

yaratılarak, karşıdakinin duygularını hissetmeye çalışma, kendini açma, güven 

duyma vb. davranışlarla iletişim kurma yoludur. Karşıdaki kişiyi anlamak ve 

karşıdaki kişiye anlaşılmak için bireylerin birbirlerine yaklaşması ve iletişimi 

kolaylaştırma özelliğine sahip bir iletişim türüdür (Gürüz ve Eğinli, 2008:39). 

 

1.1.1. İletişim Süreci 

  İletişim tanımlarına bakıldığında, iletişim sürecinin bir mesajı anlaşılır 

biçimde alıcıya gönderme işlemi olduğu görülür. İletişim kaynağın mesajı 

düzenleyip, onu ne şekilde göndermeyi (kodlamayı) düşünmesi ile başlar. Alıcının 

öncelikle gönderilen mesajı algılayacak, başka bir deyişle kodlanan mesajı 

çözümleyecek yetenekte olması gerekir. Alıcı, kaynağın gönderdiği mesajı çözümler, 

bir düşünce haline dönüştürebilir ve geri bildirimde bulunabilirse, iletişim süreci 

tamamlanmış olur (Tutar ve Yıldız, 2003; 17). 

  İletişim sürecini iletişim sistemi olarak düşünen Baltaş ve Baltaş (2002:26-

27)     iletişim sisteminin ana yapılarını; iletişimi başlatan kişi, anlam kodlama, mesaj 

iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri ve geri bildirimden 

oluştuğunu ifade etmektedir. İnsan dış dünyaya kendi iç psikolojik değerleri ile 

anlam verir ve bunu kendi dışındakilere ifade etme ihtiyacı duyar. Böylece kişi 

iletişime hazır duruma gelir.  

  İletişim sürecini iletişim modeli üzerinde ifade eden Cüceloğlu (2010:71-72)   

iletişimi, iki birim arasında birbirine ilişkin mesaj alışverişi olarak tanımlamaktadır. 
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Ona göre göre iletişimin öğeleri ve süreçleri; kaynak ve hedef birimler, kanal ve 

iletişim ortamı olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır 

 Kaynak ve hedef birimleri; merkez, gönderici ve alıcı birimlerini içerir 

(Cüceloğlu, 2010: 72-73): 

 Merkez (Kaynak): Gönderilecek mesajların içeriğinin (duygu, düşünce, 

niyet, güdü, eylem vb.) oluştuğu ve gönderilmek üzere seçildiği bölümdür. 

Kaynak bir şeyin başlangıç, çıkış noktası anlamına gelmektedir. İletişimde 

kaynak dendiğinde mesajın çıkış noktası kastedilmektedir. Kaynak, iletişim sürecinin 

asli unsurlarından biri ve sürecin ilk aktörüdür. Kaynak, mesajı kendisi 

oluşturabileceği gibi, oluşturulmuş bir mesajı başkalarına aktaran birimdir (Işık ve 

Biber, 2010: 19). 

 Gönderici: Merkezdeki içeriği, sözlü ya da sözsüz, işaretler haline 

dönüştürerek kanala gönderen ögedir. Sözlü iletişimde ciğer, gırtlak, dil, diş, dudak 

ve damaklardan oluşan ve birbirleriyle düzenli ilişki içerisinde çalışan son derece 

karmaşık bir sözlü gönderici sistemi iş görür.  

 Alıcı: İşaret biçimine dönüşmüş olarak kanaldan gelen mesajları alan ve 

merkeze aktaran ögedir.  

 Hedef birim, gelen mesajın türüne göre farklı alıcılar kullanır. Sözlü mesaj 

geldiğinde işitme sistemi, görsel mesaj geldiğinde ise, görme sistemi alıcı olarak 

kullanılır. Mesaj, dokunma, koku gibi işaretler aracılığıyla gönderilirse, o zaman cilt 

ve burun gibi, ona uygun bir alıcı sistem iletişimi sağlar.  

  İletişim sürecinin diğer önemli ögelerinden kanal ve iletişim ortamı ise şu 

şekilde açıklanabilir (Zıllıoğlu ve diğerleri 2007:5-14): 

  Kanal: İletişim sürecinde kanal, mesajın fiziksel iletimi ile ilgili olan 

parçasıdır. İletişimi karşı tarafa aktaran fiziksel oluk olarak da tanımlanabilir. 

Örneğin, sinir sistemi, telefon kabloları, ses telleri, ses dalgaları bunlardan 

bazılarıdır.  

Kaynak tarafından oluşturularak kodlanan mesajların hedefe iletilmesinde 

kullanılan araçtır (Işık ve Biber, 2010: 26). Kanal, sinyallerin aktarıldığı fiziksel 

araçlardır (Fiske, 1996: 35). 
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  İletişim ortamı:  Aynı dili konuşmak ve aynı ülkede yaşamak her zaman 

kaynakla hedef arasındaki iletişimin gerçekleştiği anlamı ortaya çıkmaz. Çünkü 

insanlar bazen birbirlerinin ne demek istediklerini anlamayabilirler. Kaynağın 

gönderdiği mesaj ile alıcının aldığı mesaj hiçbir zaman aynı değildir. Çünkü, farklı 

kişiler arasında kesinlikle yorum farkı vardır. İletişimin tam olarak gerçekleşmesi 

kaynak ile hedefin ortak bir anlamlandırma alanının bulunmasına bağlıdır.  

  Mesaj: Kaynak birimdeki içeriğin bir karar sonucunda sözlerle veya 

simgelerle ifadesidir.  Konuşma ve yazma sözel iletişim örnekleri, vücut duruşu, 

jestler ve mimikler, el kol hareketleri vb. ise sözsüz iletişim örnekleri olarak 

verilebilir (Özodaşık, 2012:4). 

Kaynak tarafından oluşturularak bir kanal aracılığıyla iletişimde bulunulan 

birimlere gönderilen her türlü bilgi, duygu ve düşünceye mesaj denilmektedir (Işık 

ve Biber, 2010: 27).  

Mesaj verecek kaynağa önemli bir görev düşmektedir. Hedef kitlenin ihtiyaç 

ve beklentilerinin ne olduğunu, hangisinin daha öncelikle karşılanacağını ön 

araştırmalarla tespit edip, ihtiyaç ve beklentilerdeki ortak noktalardan hareket eden 

bir kaynağın mesajı daha başarılı olacaktır (Kalender, 2001: 60). 

  Geri besleme: İletişim süreci ile ilgili ortaya çıkan herhangi bir kaygının 

kısmen hafifletilmesi yoludur. Geri besleme iletişim aktörlerinin anlaşılma 

durumlarının değerlendirilmesine fırsat verir. Yüz yüze iletişimde yanlış anlamayı 

önlemek için burada dikkat edilecek husus, dinleyen kişinin karşı tarafa baş sallaması 

yerine, “ anlıyorum” veya “ne kastettiğini anlıyorum” gibi açık ifadelerin olması 

daha iyidir. Yanlış anlamaları önlemek, onları düzeltmeye çalışmak geri besleme 

yardımıyla olur (Young, 2003:114).  

İletişim sürecinin son aşaması geri beslemedir. Geri besleme, kaynağın 

hedefe gönderdiği mesajı alan hedef ve/veya hedeflerin kaynağa geri cevap 

vermesini sağlayan iletişim ögesidir. Diğer şekliyle geri besleme hedefin kaynağa 

verdiği tepkidir (Işık, 2013: 12-13). 
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1.1.2. İletişim Türleri 

  İletişim kurarken insanlar, ortak birikimlerine ilişkin göstergeleri 

kullanmaktadırlar. Bu göstergelerin oluşturduğu farklı iletişim türleri vardır (Bıçakçı, 

2004:23). Bunlar: Sözsüz iletişim, yazılı iletişim, sözel iletişim, sanatsal iletişim ve 

medyatik iletişim olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra iletişim toplumsal ilişkiler 

sistemi olarak ele alındığında; a) Kişilerarası iletişim b) Grup iletişimi c) Örgütsel 

iletişim ve d) Toplumsal iletişim olarak ayrılmaktadır (Gürdal, 2008:39) 

Yukarıdaki bilgiler ışığında en yaygın kullanılan iletişim türleri; 

a) Kişilerarası iletişim 

b) Grup iletişimi 

c) Örgüt iletişimi 

d) Kitle iletişimi olarak ele alınmaktadır. 

 

  1.1.2.1. Kişilerarası İletişim 

  Kişilerarası iletişim genel olarak en az iki kişi arasında anlamları paylaşma 

süreci olarak tanımlanmaktadır. Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu 

iletişime “kişilerarası iletişim” denir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler bilgi 

sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişim sürecini 

devam ettirirler. Başka bir tanıma göre ise “başkalarını tartıp, varılan yargıya göre 

davranma sanatı” olarak ifade edilmektedir. Kişilerarasında en sık kullanılan iletişim 

aracının konuşma olduğu kabul edilmektedir. Ancak konuşma gülmek, jestler, 

mimikler, bedensel ifadeler, sessizlik, iletişim kurmaya yarayan diğer önemli 

araçlardır (Özodaşık, 2012:28).  

Yüz yüze iletişim olarak da adlandırılır ve en az iki arasındaki sözlü ya da 

sözsüz olarak gerçekleşebilmektedir. Kişilerarası iletişimde iletişimin sağlıklı şekilde 

başlaması ve devam edebilmesi için iletişimde ortak kod kullanılması oldukça 

önemlidir. Kullanılan kodlar ne kadar ortaksa kişilerin mesajlara aynı ya da benzer 

anlamları yükleme ihtimali o oranda artacaktır. Ortak kodların kullanılmaması 

durumunda ise taraflar mesajlara başka anlamlar yükleyeceği için iletişimin başarısı 

düşecektir. Mesaj üretimi, aktarımı ve yorumlanması gibi süreçlerin söz konusu 
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olduğu kişilerarası iletişim, psikolojik nitelikli bir bilgi alış verişi olarak da 

nitelendirilebilmektedir (Işık ve Biber, 2010: 32-33). 

 Kişilerarası iletişim, birbiriyle ilişkide ya da bağlantıda olan insanlar arasında 

meydana gelen iletişimdir. Bireyler arası iletişimde bireyler bir ilişki içindedir ve 

birbirlerini etkilerler. İletişim ilişkinin bir fonksiyonudur ve içinde bulunduğu 

ilişkiye özgüdür. Kişi öğretmeni ile farklı bir iletişim kurar, en iyi arkadaşı ile farklı; 

kız kardeşi ile kurduğu iletişimle bir komşusu, iş arkadaşı ya da tanıdık bir kişiyle 

kurduğu iletişim farklıdır. Ayrıca bireylerarası iletişim sıklıkla yüz yüze gerçekleşir. 

Bu bireylerarası iletişim denildiğinde  ilk akla gelen yüz yüze iletişimdir. Örneğin 

ders öncesi diğer öğrencilerle konuşmak, aile ya da arkadaşlarla yemekte konuşmak 

gibi. Bununla birlikte teknolojik gelişmeler sonucu bugün iletişimin büyük bir kısmı 

bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Bunlar anlık iletiler, sohbetler ve 

mesajlar olabileceği gibi, elektronik posta, sosyal ağlar, bloglar ve etkileşimli 

internet siteleri de olabilir. Bireylerarası iletişim aşağıdaki şekilde özetlenebilir 

(Küçük ve diğerleri, 2012:73-74): 

  Bireylerarası iletişim, 

 Yüz yüze ya da teknoloji aracılığıyladır, 

 Şimdi ya da araç nedeniyle gerçekleşmektedir, 

 Değişen yakınlıkta kişisel ya da resmidir, 

 Değişen yoğunlukta dostça ya da düşmancadır, 

 Farklı örgütlü yer ve zamandadır, 

 Farklı amaçlarla ve nedenlerdedir. 

  Sosyal medya kullanımı ile birlikte kişilerin iletişim biçimleri yeni bir boyut 

kazanmıştır. Sosyal medyadaki ağlar ile kişilerin ilgileri, dikkatleri değişmiş, bireyler 

bir gruba aidiyet duygusu ve boş vakitlerini değerlendirme ve başka insanlarla 

iletişim kurma gibi önemli ihtiyaçlarını bu ortamlarda gerçekleştirmektedir. Gündelik 

yaşam içinde teknolojik araçlarla kurulan iletişim yeni bir eğlence/haz ortamı ortaya 

çıkarırken yüzyüze iletişimin yerine geçmemiştir. Ancak bedensiz yeni kimlikler 

sanal topluluklara dönüşmekte ve gerçek yaşamdaki topluluklardan farklı olmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında kişilerarası iletişim yeniden gözden geçirilebilir  (Güçdemir, 

2012:68). 
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  Kaya (2012:5) ise iletişimi “en az iki insanın karşılıklı olarak bilgi, duygu, 

düşünce ve yaşantılarını belirli yollarla paylaştıkları psiko-sosyal bir süreç olarak” 

tanımlar ve şu genellemeleri yapar: 

 “Kişilerarası iletişimde en az iki insan vardır. 

 Kişilerarası iletişim tek yönlü değildir. 

 Kişilerarası iletişim bir süreçtir. 

 Kişilerarası iletişim bilginin, duygunun, düşüncenin, yaşantının 

paylaşımıdır. 

 Kişilerarası iletişim hem psikolojik hem de sosyal/kültürel bir olgu ve 

süreçtir.” 

 

  1.1.2.2. Grup İletişimi 

   Grup iletişimi, küçük gruplar ve takımlarla yapılan iletişim türü olarak 

kendini göstermektedir. Bu iletişim türü, gerçekte kişiler arası iletişime girer. 

Kişilerarası iletişimden temel farkı ise kişilerarası iletişimde, iletişime giren kişi 

sayısı az iken; grup iletişiminde iletişime giren kişi sayısının fazla olmasıdır. Mesajı 

veren (gönderici) tek olmakla birlikte, alıcı taraf sayıca fazla olabilmektedir. Bazen 

de gönderici taraf da bir grup olabilmektedir (Aziz, 2010: 50).  

 Grup iletişimi, “grup içi ilişkileri düzenleyen, grubu koordine eden ve grup 

normlarını belirleyip yayan” bir iletişim türüdür. Grup iletişimi bireyler arasında ve 

gruplar arasında koordinasyon sağlar, otorite ve normları belirler. Her grubun 

kendine has yapısı vardır. Bu yapıyı grubun özellikleri belirler (Küçük ve diğerleri 

2012:102). Birden fazla kişinin karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri ve 

birbirlerinden etkilendikleri, bilgi alış verişinde bulundukları bir sistemdir. Merkezi 

ve merkezi olmayan olarak ikiye ayrılmaktadır. Merkezi grup iletişiminde, bütün 

emir ve talimatlar sadece yöneticiler tarafından verilir. Merkezi olmayan grup 

iletişimi ise (yerinden) emir ve talimatlar sadece yöneticiler tarafından değil, diğer 

kişiler tarafından da verilmektedir. İşletme ortamında ise yetkilerin bir kısmı astlara 

devredilmiştir (Gürdal, 2008:40). 

  Grup iletişiminin sınırı, bireylararası iletişmin son bulduğu yerden başlar. 

Ancak grupta “ortak hareket etme, ortak karar verme gibi” olgular ortaya çıkmış 
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durumdadır. Her grubun kendine has özellikleri vardır. Bu özellikler de  büyük 

ölçüde grup iletişimini belirlemektedir. Kişiler içinde bulundukları düzene ters 

düşmemek için genellikle grubun fikirlerine uymaya ve eylemlerine de katılmaya 

çalışırlar. Toplumda farklı gruplar mevcut olup, gruptan gruba da bu  özellikler de 

farklıdır. İş bölümü, statüler, normlar ve beklentiler de farklılıklar görünmektedir 

(Keskin Vural, 2012:24). 

  Gruplarda iletişimi etkileyen çeşitli etmenler bulunmaktadır. Grup iletişimin 

etkileyen etmenler şu şekilde sıralanabilir (Zıllıoğlu ve diğerleri, 2007:116-120): 

 Bireylerin grup içerisinde belli rol ve statüleri vardır. Bu rol ve statülere 

göre bireyler çeşitli iletişim kurarak görevlerini yerine getirirler. Bireyler 

bazen birden fazla roller üstlenebilirler. Bunların bazıları çalıştığı yerde 

olurken bazıları da yaşadığı çevrede kendini göstermektedir. 

 Birey grup içerisindeki çevre koşulları onun görev ve rollerini  

etkilemektedir. Örneğin bireyin çalıştığı iş yerinin tipi, grup üyesinin çalışma  

yeri, yerleşik düzeni, ışık, ses, sıcaklık gibi durumlar grup içerisindeki bireyin 

iletişimini etkilemektedir.  

 Grup üyelerinin kişisel özellikleri grup iletişimini etkiler. Üyelerin bilgisi,  

  tecrübesi, iletişim becerisi, değerleri ve diğer grup üyelerine karşı tutumları  

  kişisel etmen olarak algılanmaktadır.  

 Grup büyüklüğü ve grup kuralları bireylerin iletişimini etkilemektedir.  

Grubun büyüklüğüne bağlı olarak, iletişim kolaylaşır veya zorlaşır. Yani grup 

büyüdükçe iletişim de zorlaşmaktadır. Üyelerden beklenen davranışla ilgili 

ilkeler ve standartlar grup kuralları olarak bilinmektedir. Üyelerin grup 

kurallarını benimsemesi ve sürdürmesi temel esastır.  

 Grup üyelerinin amaçlara ve ilkelere ortak bağlılık ve sahip çıkma gibi  

davranışları grubun bağlılığını ve aynı zamanda grupla ilgili olumlu iletişimi 

ortaya çıkarır. Grubun amaca ulaşması, başarı elde etmesi grup bağlılığını 

artırır. Fakat yeni şekillenen bir grupta, bağlılık zayıf noktadadır.      
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  1.1.2.3. Örgüt İletişimi 

 İşletmedeki çalışanların eylemlerini örgüt hedeflerini karşılayacak şekilde 

planlamak, eşgüdümlemek, üretime ilişkin uzlaşma yaratmak amacıyla işletme 

çalışanları tarafından yapılan simgelerin üretimi, iletimi ve yorumudur. Farklı olarak 

tanımlamak istenirse, örgüt içinde biçimsel ve biçimsel olmayan kümelerin içinde 

mesajların gönderimi ve alımı şeklinde ifade edilebilir (Mutlu, 2012:243). İşletmeler 

yöneticilerin iş yaptırma ve kontrol aracıdır. Yönetici başkalarına iş yaptırmak 

suretiyle amaca ulaşmaya çalışan kişidir. Dolayısıyla onun başarısı ve örgütün 

performansı açısından örgüt içi iletişim vazgeçilmez bir unsurdur (Çağlar ve Kılıç, 

2006:47). Örgütsel iletişim, işletmenin iç ve dış çevresi ile yaptığı formal iletişime 

denir. Resmi yapılan iletişim şeklidir. Örgüt üyelerinin işletmenin dış çevresiyle 

yaptığı resmi olmayan iletişim örgütsel iletişim olarak kabul edilmemektedir. 

Yöneticiler zamanlarının % 75-90’ını iletişim faaliyetleri için harcamaktadır  (Tutar 

ve Yılmaz, 2008:135). 

  Yukarıdaki tanımlara bakıldığında işletmelerin resmi iletişim şekillerini 

Mutlu “örgüt iletişim” olarak ifade ederken, Çağlar ve Koç ile Tutar ve Yılmaz 

“örgütsel iletişim” olarak ifade etmektedir.  

Örgütsel iletişim, örgütlerin kendi oluşturdukları sistem sayesinde kazandığı 

örgütsel etkinlik ve verimliliği etkileyebilecek önemli bir beceridir. Bu becerinin 

hızlandırılması ve güçlendirilmesi, örgütün hedeflerine ulaşması bakımından oldukça 

önemlidir (Babacan ve Ekiz, 2008: 253).  

Kurumsal iletişim, interaktif araçların çeşitliliği aracılığıyla hedef kitlelere 

ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu araçlara örnek olarak kurumsal reklam, kurumsal 

duyurum (publicity), kamu işleri, hükümet çevreleri ile ilişkiler, lobicilik faaliyetleri, 

konu yönetimi, finansal ve analist ilişkileri, kurumsal sponsorluk gibi uygulamalar 

verilebilir (Yurdakul, 2008: 19).   

Kurumların yapıları, örgütlenme ilkeleri ve felsefeleri, oluşmuş veya dizayn 

edilecek iletişim süreçlerinin yapılarını da doğrudan etkilemektedir. Ekonomik 

kurum yapısına göre örgütlenen kurumlarda iletişim çalışmaları, hatta iletişimsizlik, 

kurumu etkilerken; örgütsel yapısını davranış biçimlerine göre geliştiren kurumlarda 
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iletişim, tüm ilişkiler ve etkileşim ortamlarının yanı sıra karar verme sürecinin de 

temel taşını teşkil etmektedir (Yatkın ve Yatkın, 2010).  

  Örgütsel iletişim dikkate alınarak işletmelerde örgüt içi iletişimin temel 

amaçları aşağıdaki gibidir (Çağlar ve Kılıç, 2006: 49): 

 Örgütün planları, amaçları, hedefleri ve politikaları konusunda işletmenin 

çevresini bilgilendirmek, 

 Örgütün sosyal ve ekonomik sorunları hakkında bilgi vermek ve 

çalışanları genel, sosyal ve ekonomik sorunlar ile bağlantıları konusunda 

aydınlatmak, 

 Örgütsel iletişim aracılığıyla çalışanları, örgüt içi duygusal ve çatışmalı 

sorunlar hakkında bilgilendirmek, 

 Yenilik ve yaratıcılığı özendirmek, 

 Çalışanları örgütün etkinlikleri, önemli olaylar ve kararlar, başarımlar 

konusunda aydınlatmak, 

 Yöneticiler ve çalışanlar arasında iki yönlü iletişimi benimsetmek, 

 Çalışanların iş sırasında ya da iş sonrasında örgütü temsil niteliklerini 

geliştirmek, 

 Tüm bu amaçlar doğrultusuna bir örgüt iklimi, kurum kültürü ve kurum 

kimliği yaratmaya ve bunu sürdürmeye çalışmaktır. 

 

  1.1.2.4. Kitle İletişimi 

   Kitle iletişimi birden çok kişiye yapılan iletişimdir. Aynı iletilerin benzer 

olmayan toplumsal yapılara kollektif biçimde iletilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Kitle iletişimiyle tek bir yayın aracı aynı anda milyonlarca insana ulaşabilmeyi 

mümkün kılabilmektedir. Bu özelliği ile diğer iletişim türlerinden farklılaşan kitle 

iletişimi, tek yönlü bir özellik göstermekle birlikte, nadiren okur, izler ve dinler kitle 

geri bildirim imkanına sahiptir. Bu yönüyle kitle iletişim araçları ve kitle yayıncılığı 

insanları etkilemekte ve onları değişime uğratmaktadır. Kitle iletişimi toplumda var 

olan görüşleri güçlendirmeye, yeni davranışlar oluşturmaya veya mevcutları 

pekiştirmeye katkıda bulunmaktadır (Bıyık ve Güven, 2011: 123-124).  
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 Bir kitlesel araçla, sözgelişi televizyon, gazeteler, duvar panoları veya 

sinemalarla kurulan iletişimdir. 1940’ların başında Harold D. Lasswell siyasal erk ve 

propaganda üstüne yaptığı çalışmalarda ilk kez “kitle iletişimi” kavramını 

kullanmıştır. Bu kavramın amacı toplumun örgütlenmesini yöneten modern koşulları 

belirtmekte ve siyasal karar alma süreçlerinde bürokrasilerle onların iletişim 

teknolojilerinin rolünü vurgulamaktadır. Kitle iletişiminin başlıca özellikleri şu 

şekilde sıralanabilir (Aktaran; Mutlu, 2012:188-189); 

 Kitle iletişiminin izler kitlesi görece geniştir; 

 İzlerkitle çeşitli toplumsal kümelerden gelen, değişik ve çeşitli niteliklere 

sahip insanlardan oluşan ayrı türden bir topluluktur; 

 İzlerkitle kimliksiz bir topluluktur, yani izlerkitle üyesi ve iletişimci 

genellikle birbirini kişisel olarak tanımazlar; 

 Kitle iletişimi kamusaldır, yani içeriği herkese açıktır; 

 Kitle iletişimi farklı yerlerdeki insanlarla aynı anda iletişim kurabilir; 

 Kitle iletişim karmaşık biçimsel kurumları gerektirir; 

 İletişimciyle izlerkitle arasındaki ilişki izlerkitlenin kişisel tanışıklığı 

olmayan, profesyonel iletişimci rolündeki kişiler aracılığıyla kurulur; 

 İletişim geri döndürülemeyecek kadar tek yönlüdür 

 Kitle iletişim araçlarının ürünleri hem fiziksel anlamda, hem de bireye 

maliyetinin oldukça az olması nedeniyle ekonomik anlamda halkın 

çoğunluğu için kolayca elde edilebilir.  

  Kitle iletişimi radyo, televizyon, sinema, basın, internet gibi araçlarla 

gerçekleştirilen iletişim tarzıdır. Kapitalizmin tekelci aşamaya ulaştığı 19.yüzyılın 

sonlarından itibaren ortaya çıkmış ve gün geçtikçe toplumsal üretim ve yeniden 

üretimin önemli bir unsurudur. Kitle iletişimi örgütsel bir yapı altında 

gerçekleştirilmektedir. Bir endüstri düzeyinde örgütlenmiştir ve sermayenin 

denetimindedir. Günümüzde kitle iletişimi özel ve kamu kurumu şeklindeki 

örgütlenmeleriyle insanların iş dışı zamanlarını değerlendirmelerinde sunduğu haber 

ve eğlence içeriğiyle temel kurumlar haline gelmiştir. Medya da denilen kitle iletişim 

araçları vasıtasıyla sunulan içeriğin hazırlanması, büyük sermaye yatırımına ve iş 

bölümüne dayanmaktadır. Bu yapının sonucunda televizyon, basın, radyo, sinema 

vb.teknolojik araçlarla belirli iletiler ve görüntüler belirli mesajları topluma iletir. Bu 
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mesaj iletim süreçleri karmaşık teknolojik vasıtalar sayesinde gerçekleştirilir.  Kitle 

iletişim araçlarına uydu ve bilgisayar teknolojilerinin eklenmesiyle çok daha yaygın 

bir hale gelmiştir (Yaylagül, 2010:13-14). 

  Günümüzde kitle iletişimi denildiğinde aklımıza ilk gelen olgu medya 

olgusudur. Bu algı son derece doğrudur. Çünkü medya ekonomi, siyaset, kültür, 

eğlence, bilgi gibi gündelik yaşantının ayrılmaz parçalarını içinde barındırır. Bu 

nedenle medyanın, yani kitle iletişiminin, toplumla ilgisini incelemek 20. Yüzyıl 

kuramcılarının en önemli işi olmuştur. Medyanın toplum ile bağını ortaya koyan  iki 

geleneksel düşünce sistemi bulunmaktadır. 1960’ lı yılların sonuna kadar temelleri 

atılan bu kuramlar, geçerliliğini sürdürmektedir. Gelişen iletişim teknolojisi yeni 

düşünceleri beraberinde getirir; ancak yeni düşünceler geleneksel düşünce sisteminin 

üzerine inşa edilmiştir. İlk düşünsel gelenek Frankfurt Okulu’ndan gelmektedir. 

Okulun üyelerinden Jurgen Habermas, basılı medyanın, gazetelerin ve dergilerin, 

Modern Avrupa’nın oluşumunda son derece etkili olmuştur. İkinci düşünsel gelenek 

ise Harold Innis ve Marshall McLuhan’ın çalışmalarında ortaya çıkmaktadır. Innis 

1940’lı ve 1950’lili yıllarda medya iletişimi ve gücün dünyevi ve dünyevi olmayan 

kuruluşlar arasındaki bağlantıyı sistematik bir şekilde açıklayan ilk kuramcılardandır.  

McLuhan ise “ileti iletişim aracının kendisidir” bulgusunu elde etmiştir. Buna 

dayanarak McLuhan, bir iletişim aracının bireysel ve toplumsal etkilerine bakarak 

yeni bir sonuç veya ürün ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Elektrik lambasında 

olduğu gibi (Küçük ve diğerleri, 2012:120). 

 Yapısal olarak veya kullanılan kodlara göre iletişim iki temel ögeye ayrılır. 

Bu ögeler şunlardır:  (Eroğlu ve diğerleri, 2013:181).  

 Sözel İletişim (Verbal Communication): Konuşma- dinleme, yazma-

okuma 

 Sözsüz İletişim (Non-verbal Communication) 

  Konuşma, kişilerin duygu ve düşüncelerini, bildiği bilgileri, çevresindekilere 

kelimeler ve sözcükler yardımıyla aktarma işine denir.  Günlük hayatta, yemek 

yemek, su içmek, uyumak gibi temel ihtiyaçlar ne ise konuşma ve dinleme de hayatın 

vazgeçilmez bir parçasıdır. Konuşma aynı zamanda, fikir alışverişi ve iş ortamı için 

olması gerekenlerden biridir. Kişiliği belirleyen temel ölçütlerden biridir. Bu 

sebepledir ki her insanın etkili, ikna edici bir konuşma yapabilme becerisine sahip 
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olması gerekir. Kişi konuşma güçlüğü yaşayıp yaşamadığını anlayabilmesi için 

aşağıdaki soruları kendisine sorabilir (Zıllıoğlu ve Diğerleri,  2007:51): 

 “Söylediklerimi karşımdakiler kolayca anlayabiliyor mu? 

 Düşüncelerimi açık ve etkili bir biçimde belirtebiliyor muyum? 

 Sözcükleri söylerken söyleyiş ve dil yanlışları yapıyor muyum? 

 Sesimi duygu ve düşüncelerimi besleyecek, zenginleştirecek bir yönde 

kullanabiliyor muyum? 

 Tekdüze mi, yoksa canlı ve hareketli bir biçimde mi konuşuyorum? 

 El ve yüz hareketlerimi kullanırken başka deyişle konuşmamı sözsüz 

iletişimle desteklerken bir takım yapmacık durumlara düşüyor muyum? 

 Beni dinleyenlerin ilgisini dağıtacak ayrıntılardan, laf kalabalağından 

kaçınabiliyor muyum? 

 Anlattıklarımın önemine, değerine öncelikle ben inanıyor muyum? 

 Sözü başka alanlara kaydırıyor, amaçtan ve konudan sapıyor muyum?” 

  Genel olarak bakıldığında, yazı, bigilerin korunması ve saklanması 

gerektiğinde en etkili iletişim aracıdır. Uygarlıklar bilgi ve tecrübeleri saklaması ve 

diğer nesillere aktarması sayesinde gelişmiştir.  Yazının olmadığı düşünüldüğünde 

önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Birey açısından bakıldığında yazı, kişinin iç 

dünyasının karakteristik özelliklerinin dışa yansımasıdır.  Yazı yazan kişinin bilgi ve 

tecrübeleri hakkındaki özellikleri yazıda görülmektedir (Tayfun, 2010:117-119). 

Toplumun ve kişilerin hafızalarının göstergeleridir. Yazılı iletişim kişilerarası ve 

grup iletişiminden ziyade örgütsel iletişimde büyük bir etki yapmaktadır. Bunun 

temel nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır:  

 Bilgi alanında hızla uzmanlaşma 

 Bütün birimlerde araştırmaya verilen önemin artması 

 Örgütsel yapıların büyük oranda gelişmesi 

 Yönetim alanına olan ilginin artması, 

 Rekabet ortamında bilginin gücünün fark edilmesi ve bilgi yönetimi 

alanında olan gelişmelerdir.  

  Yazının icadı, bürokrasinin oluşmasına ve ilerlemesine yardımcı olmuş, 

ayrıca devletin siyasal örgütlenmesine ve din kurumunun ilerlemesine katkıda 

bulunmuştur. Ülkelerin merkezleri ile taşraları arasındaki koordinasyonu 
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sağlamaktadır. Yazı ile yapılan iletişim sözlü iletişime göre iletiyi alanın okuyup 

anlaması ve cevaplaması sebebiyle bir zaman alabilir, fakat yazılı iletişimde mesaj 

yeniden düzenlenebilir ve çok uzun süreli saklanabilir (MEGEP, 2007:34).  

Sözsüz iletişim ise (Eroğlu ve diğerleri, 2013:182); sözel olmayan, söz  

dışındaki sesleri de içeren, ses tonlaması, yüz ifadeleri, mimikler, jestler, renkler, 

aksesuarlar, vücut hareketleri gibi göstergelerden oluşan iletişim biçimidir. Genel 

olarak kelime kullanmadan bilgi aktarma işine sözsüz iletişim denilmektedir. Kişinin 

hayatının her alanında, sınıfta, konferansta, toplantıda, topluluk önünde konuşmada 

var olan bir iletişimdir. Ayrıca  radyo, televizyon ve sinemalarda, gazete ve dergi 

gibi kitle iletişim alanlarında da yaygın bir şekilde kullanılan iletişim ve ikna dilidir. 

 İnsanlarla iletişim kurarken, sözlü iletişimden daha etkili olan sözsüz  

iletişimin özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir  (Fidan, 2009:103): 

 İletişim yokluğunu olanaksız kılmak: insanlar konuşmasa dahi aynı 

mekanda bulunduğu sürece iletişim devam etmektedir.  

 Duygular ve coşkuları yetkin bir şekilde yerine getirme: Duyguların ve 

coşkuların derinliğini sözsüz iletişim daha iyi bir şekilde 

hissettirmektedir.  

 İnsanlar arası ilişkileri tanımlamak ve belirlemek: Sözsüz iletişim 

toplumsal konumu belirleyen temel unsurlardandır. 

 Sözel içerik hakkında bilgi vermek: Sözel iletişimde yetersiz ve eksik 

olan durumlar sözsüz iletişim tarafından tamamlanır. 

 Güvenilir iletiler sağlamak: İletilerin güvenilir olup olmadığı sözsüz 

iletişim ile daha iyi anlaşılmaktadır. 

 Kültüre göre biçimlemek: Sözsüz iletişim kullanım ve anlam bakımından 

kültürden kültüre farklılık göstermektedir.  

 

1.1.3. İletişim Engelleri 

  İletişim engelleri, iletişim süreci esnasında iletişimi olumsuz yönde etkileyen, 

mesajın alınıp verilmesine mani olan engellerdir. Bunun bir çok nedeni vardır. 

Bunlardan (Tutar ve Yılmaz, 2008:71-86): 
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a) Kişisel engeller: Dil ve anlatım güçlükleri, dinleme ve algılama 

yetersizliği, bilgi eksikliği, statü farklılıkları, cinsiyet farklılıkları, kültürel 

farklılıklar ve hatalı tamamlama. 

b) İletişimin kanal engelleri: İletişim kanallarından kaynaklanan engeller, 

fiziksel ve teknolojik engellerdir. 

c) İletişimin psikolojik engelleri: İletişim sürecinde kişilerin psikolojik 

yapılarından kaynaklanan engellerdir. 

d) Fiziksel uzaklık: Yüz yüze görüşmenin yapılamadığı farklı yerlerde 

bulunma durumu iletişim engelini oluşturur. 

e) Zaman baskısı 

f) Kesintiler: İletişim sürecinde meydana gelen çeşitli kesintilerdir.  

Kişilerarası iletişimdeki engellere bakıldığında, kişilerin birbirleriyle tam  

olarak iletişim kurmalarını ve uzlaşmalarını engelleyen her türlü faktörlerdir. Bu 

bazen kişinin kullandığı iletişim aracı olabileceği gibi bazen de kaynak ve alıcının 

kişisel özelliklerinden de kaynaklanabilir. Kişilerarası iletişimde iletişim engellerini 

genel olarak şu şekilde sıralanmaktadır: Bireysel yetersizlik, önyargı, kişilik 

tasarımları, öngörü, sıfatlandırma, kalıplaşmış düşünce, suçlamak, bencillik, 

değiştirme, kişiselleştirme, dilde belirsizlik, algı yoksunluğu ve savunucu iletişimdir  

(Özodaşık, 2012:40-43). 

  İletişimde bireyler öğrenmek, ilişki kurmak, etkilemek, eğlenmek ve yardımcı 

olmak amacıyla çevresindekileri dinlemektedirler. Fakat dinleme ile ilgili dört temel 

engeller mevcuttur. Bunlar  (Küçük, ve diğerleri, 2012:88): 

 Fiziksel ve zihinsel engeller: Gürültülü bir çevre, yüksek sesli müzik 

dinleme, çevredekilerin yüksek sesle konuşması vb. durumlar fiziksel engel olarak 

bilinmektedir. Zihinsel engel ise, kişinin zihni başka bir konu ile meşgul olurken 

çevresindekileri tam olarak dinleyemez ve onları anlayamaz.  

  Önyargı: Kişi, kurum veya kitlelere karşı ön yargılı olmak onları dinleme ve 

anlamayı zorlaştıracaktır.  

  Odaklanma eksikliği: Dinleyici olarak temel fikir üzerinde odaklanmamak, 

karşıdaki bireyleri dinlemeyi ve anlamayı engelleyecektir.  
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  Erken yargılama: Karşıdaki kişinin ne söyleyeceğini bildiğini düşünmek 

dinleyen için bir engel teşkil etmektedir. Konuşma bitmeden sonuca yönelmek en 

yaygın dinleyici özelliğidir. 

  İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı karşısındaki kişi ile aynı fikirde 

olmayabilir.  

  Birçok sebepten dolayı insanlar farklı düşünebilirler. Farklı düşünerek bir 

çatışma tartıma içerisine girebilirler. Çoğu zaman bu kaçınılmazdır. Bu gibi 

durumlarda çatışmayı yapıcı bir şekilde yöneterek iyi bir sonuç çıkarmak 

mümkündür. Bu bağlamda yapıcı bir tartışmanın aşamaları şunlardı (Cüceloğlu, 

2010:206): 

  Sorun hakkında düşünmek: Tartıştışılan insanla konuşmadan önce kişi 

kendisi ile iletişime geçerek içindeki duygu ve düşünceyi çözümlemeye çalışmalı. 

Olumsuz olan düşünceleri kesinlikle belirlemeli. 

 Tartışma zamanının saptanması: Birçok tartışma kişilerin zihinlerinin çok 

meşgul olduğu anlara denk gelmektedir. Dolayısıyla bundan da çıkmış olabilir. 

Böyle durumlarda, sorunları çözmek için her iki kişiye de sorunu çözmek için uygun 

bir zaman belirlemek gerekir.  

  Sorununuzun ifadesi: Sorunu önce kişi kendisi açık ve net bir şekilde ifade 

etmelidir. Kişinin kendisi sorunu tam olarak ifade edemiyorsa karşı tarafa da 

anlatamıyor demektir. 

  Anlaşılıp anlaşılmadığınızı denetleme: Karşınızdakinin sizin nasıl 

hissetiğinizi anlaması ve ifade etmesi gerekir. Bunun için de sorunların tekrar 

edilmesi istenebilir. 

 İsteğinizin ne olduğunu düşünme ve alıştırma yapma: Sorunlardan dolayı 

kişi karşısındakilerden ne istiyorsa, nasıl bir davranış değişikliği bekliyorsa öncelikle 

bunun tam olarak bilinmesi gerekir.   

   Sorunuzu sorma: Karşı taraftan “istediğiniz veya beklentiniz nedir?” bu ve 

buna benzer sorular sorulabilir.  

  Soruya cevap verme: Karşınızdaki kişi sorduğunuz soruya cevap verdikten 

sonra, o da size soru sorabilir. Konuşma esnasında karşınızdaki kişinin sorduğu 

soruyu veya verdiği cevabı doğru anlayıp anlamamak önemlidir. Eğer anlaşmazlık 
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varsa, belli bir süre beklemek veya ara vermek önemlidir. Daha sonra konuşmaya 

kaldığınız yerden devam etmek üzere bir buluşma yeri ve zamanı saptanabilir.  

  Gözden geçirmek için bir araya gelmek: Belirli bir çözüm bulunduysa, 

birkaç gün uyguladıktan sonra, görüşler paylaşılabilir. Eğer çözüm bulunmadıysa, 

belirli bir süre bekledikten sonra yeni fikirler de ortaya çıkabilir. Bu arada kızgınlık 

ve öfke duyguları de değişmiş olabilir. Her şeyden önce taraflar birbirine saygı 

duyduğu müddetçe iyi bir çözüm bulunacaktır.  

   

1.1.4. İletişim Kaygısı 

  Masumiyette vazedilmiş kaygı, bir suç olmadığı gibi, bir dert yükü, 

masumiyetin takdis edilmişliğiyle uyumsuzluk gösteren bir ıstırap da değildir. 

Çocuklar gözlemlendiğinde, kaygının belirli olarak maceraya, korkunç, esrarlı olana 

yöneldiği görülür. Bu kaygının ortaya çıkmadığı çocuklardan söz etmek hiçbir şeyi 

kanıtlamaz, çünkü hayvanda da yoktur; tin sığlaştıkça, kaygı da azalır. Bu kaygı 

çocuğa özsel olarak aittir, onsuz yapamaz. Kaygıya kapılacağını bildiği halde, haz 

veren bu kaygılılık haliyle sarmalanır. Çocuksuluğu tinin düş görmesi olarak 

tanımlayan tüm toplumlarda, bu kaygıya rastlarız. Kaygı derinleştikçe, toplum da 

derinlik kazanır. Bunun bir bozukluk olduğunu söylemek, olsa olsa sıkıcı ve aptal bir 

düşünceye işaret eder. Kaygı ne zaman ki özgürlük tarihin eksik biçimlerinden geçip 

sözüm anlamıyla kendisine döner, işte o ilerideki noktada depresyon (Tungsind) ile 

eş anlamlı sayılır (Kierkegaard, 2012: 35-36). 

  Kaygı, endişe duyulan düşüncedir, tasadır. Bu terimin tıp alanındaki anlamı 

ise; genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen 

gerginlik duygusudur (Türk Dili Kurumu, 2013). 

  Günümüzde bilgi kavramının “ileti” niteliğini kazanmasıyla birlikte çift yönlü 

iletişim ve etkileşim olanakları ve bilgi paylaşımı hızla artmaktadır. Aynı zamanda 

bilginin dağıtımı ve üretimi de giderek kolaylaşmaktadır. Bireyler bir taraftan bilgi 

bombardımanına uğrarken, diğer taraftan sadece bilgiye ulaşan değil, bilgiyi dağıtan 

bir rol oynayarak aktifleşmektedir. Bilgi teknolojileri insanların sosyo-kültürel 

gereksinmelerini kişisel düzeyde karşılamayı kolaylaştırmıştır. İletişim teknolojile-

rinin giderek daha yoğun kullanılması, insanları bilgisayar tabanlı teknolojilere daha 
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bağımlı hale getirmekte; bu ise, teknolojinin başka bir diğer boyutunu ortaya 

koymaktadır (İrge, 2012:74). Buradaki boyut teknoloji ile sürekli meşgul olan kişinin 

çevresi ile yeterli iletişim kurmadığı veya kuramadığı bir olumsuz durum boy 

göstermektedir.  

  Bireylerin iç dünyasında tartıştığı, düşündüğü bir durum veya olayı dış 

dünyasına aktardığı fikirler ve yorumlar arasındaki fark, kişinin yaşamında önemli 

bir kaygı ve stres kaynağı meydana getirir. İç dünyasını dışa tam olarak aktaran 

bireyin kaygı ve stresi çok azdır. Kişi yalnız yaşamamakta çevresinde birçok 

arkadaşı ile birlikte rahat bir hayat sürmektedir  (Cüceloğlu 2003:78).   

  Sanayileşme süreci topluma bir şeyler getirirken aynı zamanda toplumdan da 

birşeyler götürmüştür. Amerikan toplumunun karakteri hakkında araştırma yapan 

David Riesman kitle iletişim araçlarıyla birlikte toplumun bir değişim ve dönüşüm 

sürecine girdiğini ifade etmiştir. Toplumlar bir kitle olarak kendini gösteriyorsa ve 

bireyler de toplum içerisinde kendilerini, yalnız hissediyorlarsa bunun en önemli 

sorumlusu kitle iletişim araçlarıdır. Riesman toplumun üç evreden geçtiğini 

vurgulamaktadır. İlk evre eski uygarlıkların olduğu evredir. Burada insanlar kabile 

halinde yaşamaktadır. Sözlü iletişim kullanılmaktadır. Yazının bulunmasıyla ikinci 

evre başlar. Bireyciliğin başlangıcı yazının bulunmasıyla ilgilidir. Üçüncü evre ise 

kitle iletişim araçlarının gelişimi ile kendini gösterir. Kitle iletişim araçlarıyla 

toplumlar başka toplumları ve kültürlerin var olduğunu öğrenmeye başlar. Büyük 

evrende insan artık birey bile değildir. Çünkü insan kendi varlığını diğerinin varlığı 

ile tanımlamaya ifade etmeye başlamıştır. Dolayısıyla kitle iletişim araçları 

tarafından sürekli meşguliyet halinde olan insan artık kendisi değildir ve kalabalıkta 

da yalnızdır (Güngör, 2011:16). 

  İnsanlar belirtmek istediği şeyin çok basit olduğu zaman bile detaylı lisanları 

ile ve beyindeki binlerce olayla ne söylemek istenildiğini karşıya iletememe biraz 

tuhaftır ve ironiktir. Çünkü bazen basit olayları insanlar dolaylı, komik, yanıltıcı bir 

şekilde anlatmak isteyebilir. Bu da yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır (Young, 

2003:30).  

  İletişim kaygısı, günümüzde aşırı enformasyon yüküne maruz kalan izler 

kitlede, anladığı ile anlaması gerektiğini düşündüğü enformasyon arasında sürekli 

genişleyen uçurumun yarattığı kaygıdır. Bireyin, bir başka kişi veya kişilerle ya 
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gerçek, ya da olası iletişimden kaynaklanan kaygıdır. İletişim kaygısı, bilişsel olarak 

iletişime katılma tasasını ifade eder (Mutlu, 2012:153-156). İletişim kaygısı, kişinin 

diğer insanlarla iletişim halinde iken bireysel korku ve endişe seviyesidir 

(McCroskey, 1977).  

  Yukarıdaki açıklamalar ışığında iletişim kaygısı, bireyin diğer kişi veya 

kişilerle iletişim sürecinde iken hissettiği endişe, korku ve gergin hali olarak 

tanımlanabilir. Kişi genellikle iletişimden kaygı duyuyorsa, o anda sıkıntı 

çekmektedir. İletişim sürecinde mesajlardan emin olmamaktadır.  

   

1.1.5. İletişim Aracı Olarak İnternet  

  Kendisinden önceki iletişim araçlarının hepsini bünyesinde birleştiren internet 

farklı ve çok yönlü kişisel ve kitlesel iletişim aracı haline gelmiştir. Gazete olgusu 

değişerek internet gazeteciliği adı altında yeni bir medya oluşmuş, anlık ileti alma ve 

ileti gönderme özellikleri olan internetin en önemli beş özelliği bulunmaktadır 

(Birsen, 2012:8): 

a-Çoklu ortam (multimedia): Resim, ses, video gibi birden fazla duyu 

organına hitap eden araçlara çoklu ortam veya multi medya araçları adı verilir. 

İnternet de ses, görüntü, yazı gibi dökümanları bünyesinde barındıran, onları 

saklayabilen ve paylaşabilen bir iletişim aracıdır.  

  b-Hiper metinsellik: Hiper metin İngilizce “hypertext” sözcüğünün karşılığı 

olarak Türkçeye uyarlanmıştır. Bir işaretleme dili ile kodlanır. İnternet ortamında 

Hyper Text Marku Language (hiper metin işaretleme dili) kavramının kısa adı olan 

HTML World Wide Web’ in (yaygın dünya ağı) bilgi göstermedeki dosyanın 

biçimidir/formatıdır. HTML sayfaları kullanılarak metinler değişik şekillerde ekrana 

gelebilir. Ayrıca sayfaların içerisine resim, ses gibi dökümanlar eklenebilir.  

  c-Paket anahtarlama (packet switching): Ağlar içerisindeki hedefe 

gönderilecek mesaj kanallarından biri engellenirse başka bir kanal oluşturarak veya 

kullanılarak hedefe mesaj gönderme özelliğinin bulunmasıdır. Her internet 

kullanıcısının bilgi kaynağı olması dolayısıyla iletişimin engellenemez boyutudur. 

Dolayısıyla sansür mekanızmasını ortadan kaldıran bir boyuttur. 
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   ç-Eş zamanlılık (synchronicity): İki olayın aynı zamanda gerçekleşmesi 

olarak adlandırılan eş zamanlı özellik, internet ortamında bireylerarası iletişim ve 

kitlesel iletişimde büyük bir etki yatmaktadır. Bu da internetin toplum içerisinde 

popülerliğini artırmıştır. 

 d-Etkileşimlilik (interaktivity): İnternet çift yönlü bir iletişim aracı olması 

aynı zamanda mesajlara etki-tepki verdiğinde etkileşim daha da artmaktadır. 

Etkileşim birden fazla yönlü iletişim modeli gerektirmektedir. Bunu da internet 

ortamı sağlamaktadır.  

  Etkileşim, internet ortamında bireylerin bilgi alış verişine devam etme 

durumudur. Dijital ortamda bireyler katılımcı olarak birbirlerini etkilemektedirler. 

Kişiler içeriğe yorumlar yazmakta, çeşitli veri girişi yapmakta, böylece bilgi web 

ormanındaki bilgilerin anlamı zenginleşmektedir (Yengin, 2012:85).  

 Sanal ortamlar, insan-makine etkileşimi için yeni bir iletişim ortamı 

sağlamaktadır. Daha önceki teknolojilere göre daha ucuz daha verimli ve daha 

kullanışlı bir özelliğe sahiptir. Yeni medya teknolojileri aracılığıyla sanal ortamlar 

gelişmiş, doğal olarak insanların iletişim kurma biçimlerini de etkilemiştir. Yeni 

teknolojiler sosyal araçları değiştirmiş  ve sanal topluluklarda da yeni bir iletişim 

tarzı oluşturmuştur (Sayımer, 2012:42). İletişimde etkileşimi artıran, iletileri sayısal 

bir biçime getiren ve herkesin kolayca erişebileceği ortamlar aktaran araçlar yeni 

medya olarak tanımlanabilir. Yeni medya araçları ile yapılan iletişime de sanal 

iletişim adı verilir. Sanal iletişimde etkin bir şekilde kullanılan yeni medya araçları 

ise şunlardır: GSM (cep) telefonları, tablet bilgisayarlar, internet ve sayısal ağlar, 

ikinci kuşak web hizmetleri (bloglar, Really Simple Syndication, wiki, sosyal ağlar 

ve görsel oyunlar en yaygın kullanılanlardır (Eroğlu ve diğerleri 2013:52-56). 

  İnternetin etkin bir şekilde kullanılmasıyla çeşitli araçlarla gerçekleştirilen 

iletişim, sanal iletişim olarak ifade edilmektedir. Bu araçlardan en önemlisi 

bilgisayarlardır. Bilgisayarların iletişim alanında kullanılmasının dört ana unsuru 

bulunmaktadır (Çakır ve Topçu, 2005:76): 

 Etkileşimli yaratım süreci, 

 İletişimde kolay ve rahat bir şekilde kısa sürede yanıt alma, 

 Birçok ağın birbiriyle birleşimi sonucu evrensel iletişimin oluşması ve 

multimedya sistemlerinin sunumu, 
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 Evrensel iletişim ile farklı kültürlerdeki grupların ve kişilerin 

yakınlaşması ve ortak yanlarının oluşması.  

  Son yıllarda internete girenlerin çoğunluğunun kullandığı sosyal medya, her 

yaştan ve her kültürden insanların talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. 

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile bilgi ve iletişim teknolojilerine olan rağbet 

de artmaktadır. Dolayısıyla bu durum da sosyal medyaya güç katmaktadır. Sosyal 

medyanın teknolojiler ve ortamlar açısından sürekli kendini yenilemesi herkese açık 

olması, paylaşımının kolay olması kullanıcılar tarafından beğenilen bir ortam olarak 

kendini göstermektedir. Kişiler sosyal medyada çeşitli konular hakkında duygu ve 

düşüncelerini rahatlıkla yazabilmekte veya başkalarının yazdıklarını okuyabilmekte, 

yorumlar yazabilmekte, video, resim, müzik paylaşımları yapabilmekte, iş 

arayabilmekte, ayrıca eğitim aracı olarak da kullanabilmektedir  (Akıncı ve Bat, 

2010:49).  

 

1.1.6. İletişim ve Yeni Medya  

  Bilgi teknolojisi geliştikçe insanlar arasındaki engeller de kaybolmaya 

başlamıştır. Bu yakınlaşma ile ortak paylaşım ağları oluşturan yeni medya,  

iletişimde bir çok değişiklik yapmıştır (Aktaran; Birsen; 2013:29) : 

  Sosyal kimlikten bağımsız iletişim: Gerçek hayatta insanlar genel olarak, 

gelir seviyelerine, eğitim durumlarına ve mesleki tecrübelerine göre bir araya gelerek 

görüşmektedir. Fakat internet ortamında, ırk, dil, din, ekonomik durum, meslek, renk 

ayrımı olmaksızın, birbirleriyle iletişim kurmaktadırlar. 

  Paylaşım: İnternet ortamında insanlar görüş ve önerilerini rahatlıkla karşı 

tarafa söylemektedirler. Ayrıca çeşitli resim ve içerik paylaşmaktadırlar.  

 Demokratikleşme: farklı düşünce ve kesimlerden değişik insanlar bir araya 

gelerek demokratik bir tartışma ortamı oluşturabilmektedirler.  

 Bilgiye hızlı ve kolay ulaşım: Forumlar, bloglar ve çeşitli ağlar sayesinde 

bilgi alış verişi eskiye oranla daha hızlı olmaktadır.  

  Kendine has bir iletişim: İnternet ortamında çoğu kez konuşma yerine yazı 

dili kullanılmaktadır. Yazı dilinde de bireyler hızlı yazamadıklarından dolayı yazıyı 

kısaltmaktadırlar. Bu sebeple internet kullanıcıları cümleleri ve sözcükleri kısaltma 
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yoluna gitmektedir. Bu da sanal ortama ait farklı bir iletişim tarzı meydana 

getirmiştir.  

  Yeni medya aşamasında veriler, soyut semboller kullanılarak rakamlara 

dönüştürülmüştür. Rakamlarla matematiğin semboller alanına taşınan yeni medya 

üretimindeki veriler dijital olarak kodlandıktan sonra algoritmalar aracılığıyla 

matematiksel dört işlemleri yapılmaktadır. Dijital kelimesi sayısal değerlerin olaylara 

atanması anlamına gelmektedir. Yani bilgisayar ortamında her durum 0 ve 1 olarak 

algılanmaktadır. Başka bir deyişle ifadeler açık-kapalı, akım var-akım yok, sıfır-bir 

olarak sanal ortamda ifade edilmektedir. Yirminci yüzyılın sonlarına doğru, bu dijital 

kodlama, ileri teknoloji kullanan şirketler ve ülkeler tarafından, iletişim ve eğlence 

medyasında kendini göstermiştir. Sonrasında ise, yeni medyanın temel taşlarından, 

başta metin olmak üzere, ses, grafik, ve görüntüler kodlanarak sanal dünyada aktif 

bir şekilde başrol oynamaya başlamışlardır (Yengin, 2012:87).    

  Wiki, blog, forum ve sosyal ağ siteleri web 2.0 internet yazılımlarının çıktıları 

olarak bilinmektedir. Bu programlar sayesinde bilgiye erişimi kolay olması, 

bireylerin fikirleri alması ve kolayca da yayınlamasıyla yeni medya iletişimine hız 

kazandırmaktadır. Bilgiyi alan kullanan kullanıcılarla birlikte, bilgiyi yayan ve 

oluşturan kullanıcılar da sanal ortamda mevcuttur. Üstelik ücretsiz ve kolayca 

oluşturulabilen internet siteleriyle paylaşım ve etkileşim yaygınlaşmıştır (Eldeniz, 

2010:31).  

  Yeni medyanın gelişmesi esnasında ulusal, bölgesel ve uluslar arası, kültür ve 

iletişim politikaları bağlamında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir (Atan, 

2012:162).  

 İfade özgürlüğü en iyi standartlarda olmalı ve etkileşim güvenilir 

kılınmalı, 

 Kültürel ve sosyal olarak çok sesliliğe ve birlikte çalışmaya olanak 

verilmeli, 

 Uluslar arası politikaların gelişmesinde jeopolitik şartlara dikkat edilmeli, 

 Yeni medya kültürünün temelindeki bağ ve yazılımlar desteklenmelidir, 

 Yeni medyanın  eğitim ve öğretim yönü desteklenmeli, 

 Yeni medya kültür uygulamaları uzun süreli bir yatırımdır. Sanatsal 

kurallar ve yönetimler uzun süreli projeleri de desteklemelidir. 
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 Yeni medyanın ağ yazılımlarını üretimden dağıtıma, araştırmadan 

uygulamaya kadar her alanda desteklenmesi gerekmektedir.  

 

1.2. Kaygı Kavramı 

  Kişilik yapısını ve davranışı inceleyen biyolojik, fizyolojik, bütün kuramlar 

ve bütün ruh bilim öğretileri daima kaygıya yer vermişler ve kaygının önemini 

vurgulamışlardır. Araştırmacılardan bir kısmı kaygıyı kişiliği oluşturan temel güç 

olarak kabul etmekte; bir kısmı ise ikincil olarak oluşan, ama kişiliğin 

yapılanmasında, gelişmesinde ve davranışında ortaya çıkmasında önemli rolü 

bulunan bir etken olarak değerlendirmektedir (Köknel, 2005:133). 

 Kaygı, “kişiliğin”, tıpkı bir hisse senedi gibi sınanabilen ve değeri inip 

çıkabilen bir “varlık” olduğuna ilişkin yanılgılı inancın pahalı bir bedelidir. Çünkü 

insana verilmiş sınırlı yaşamı, olmayan ve/veya olamayacak bir kişilik değerinin 

peşinde koşuşturarak harcatmaktadır (Özer, 2002:1). Risk alma ve yaşama cesaretini 

sömürür. Kişiyi hata yapma korkusu sarar. İnsanın potansiyelini kullanarak anlamlı 

gelişmeler üretmek yerine, durmaya ve/veya gerilemeye yol açar. İnsan yaşamını 

olumsuz yönde engelleyebilir. Örneğin, insanın şimdiki varoluşu ile ilgili değil 

yaşanıp bitmiş geçmişte veya yaşanmamış gelecekte tutabilmektedir.  

 Her insanın özellikle belirli zamanlarda hissettikleri korku ve kaygı büyük 

önem arz etmektedir. Kaygı seviyesinin ölçülebilmesi psikoloji, psikiyatr ve 

eğitimciler için önemlidir. Bu tür ölçümlerden elde edilen bilgiler psikolojik tedavi 

ya da eğitim programlarının hazırlanmasında yararlı olabilmektedir. Son elli yılı 

“Kaygı Çağı” olarak nitelendirilen yüzyılımızda kaygının tanınmasının ve 

saptanmasının gereği ve önemi kendiliğinden ortaya çıkmıştır (Öner ve Compte, 

1983). Ayrıca literatürde kaygı ve anksiyete birbirinden çok farklı kavramlar 

olmamakla birlikte, yoğunluk bakımından farklılık gösterirler ve anksiyete çok daha 

güçlü bir duygudur (Gall, 2012:8).  

  Kaygı, kişinin duygusal bir halidir, hazsızlıkla ortaya çıkan boşalmaların 

birleşimidir. Aynı zamanda bazı önemli olayların kalıntısından izler göstermektedir. 

Örneğin doğum olaylarında ve doğum sürecinde kişinin yaşadığı hızlı kalp atışları ve 

solunum olaylarının duygusal bir iz bırakması gibidir. Gerçek kaygı, dış 
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tehlikelerden dolayı meydana gelebilecek acı algısına karşı bir uyarı niteliğindedir. 

Tepkinin başlangıcı niteliğindedir ve devamı tehlikeden kaçmaya, savunmaya veya 

tehlikeye karşı koyma durumudur. Dolayısıyla kaygı tepkinin tümünü oluşturur 

(Freud, 2001:111-112). 

   

1.2.1. Kaygının Nedenleri  

  İnsanlar, belirli bir durumda ne olabileceğine, neyi yapıp, neyi 

yapamayacaklarına ve başkalarının onların hakkında ne düşündüğüne ilişkin doğru 

olmayan öngörülerde bulundukları zaman kaygılı düşüncelere kapılırlar ve bu 

düşüncelerinden kurtulamazlar. Toplumsal kaygının duyulmasında, ayrıca “ya iyi 

yapamazsam kaygısının” duyulmasında temel etkenler vardır (Köroğlu, 2012:200-

207). Bu nedenle kaygıda etkili olan faktörleri kısaca şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

 Olasılığı abartma, böyle bir olasılık düşük olsa bile, kişinin inandığı olasılığın  

gerçekleşeceğine inanmasıdır. Örneğin, sunum yapacak olan kişinin “sunumum 

berbat geçecek olasılığı” gibi. 

 Düşünceleri okuma; kişinin özellikle kendisiyle ilgili olmak üzere, diğer  

insanların ne düşündüğüne ilişkin olumsuz öngörülerde bulunmasını kapsar. 

Örneğin, “insanlar beni sıkıcı buluyorlar” düşüncesi gibi, 

 Kişiselleştirme; olumsuz bir duruma katkısı olan bütün diğer etkenleri  

görmezden gelip, bu durumla ilgili bütün sorumluluğu kişisel olarak üstlenme 

eğilimidir.  

 “-Meli, - mali”  yargıları; “-meli, -malı” yargıları, olayların nasıl olmaları  

gerektiğine ilişkin, doğru olmayan ya da abartılı dayatmalarıdır.  

 Korkunç görme (korkunçlaştırma olarak bilinmekte); olumsuz bir durumun  

ortaya çıkması durumunda, bunun çok kötü olacağını ve bunun üstesinden 

gelinemeceğini, bunun dayanılamaz ve katlanılamaz olduğunu düşünme eğilimindir.  

 “Ya Hep ya da Hiç” biçiminde düşünme (siyah ya da beyaz düşünme olarak  

bilinir); en iyisi, en doğrusu en güzeli olmadıkça bunun çok kötü olacağını düşünme 

eğilimidir. Böyle düşünenler davranışlarının ya tam olarak kabul edebilir ya da çok 

kötü olduğunu düşünürler.    
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   Kaygı (endişe)  hissedilen bir haldir. Endişenin duygu olarak nahoş bir nitelik  

taşıdığı bilinse de onun özelliğini tarif için yeterli değildir. Her zevk alamama 

durumu (haz yoksunluğu) kaygı olarak nitelendirilmez. Buna ek olarak endişe tehlike 

durumlarına tepki olarak ortaya çıkabilmekte ve durumun her tekrarlanışında düzenli 

olarak yeniden kendini gösterebilmektedir. Dolayısıyla kaygının otomatik bir hal 

alması hem de emniyet sinyali olarak görülmesi kişilerin biyolojik açıdan olduğu 

kadar ruhi açıdan da yardıma muhtaç olduğunu göstermektedir (Freud (1992:58-64).  

  Kaygı, bireyi gelecekte kötü bir olay olacakmış gibi algılama ve anlama 

olarak belirsiz bir hale sokar. Tedirginlikten paniğe kadar giden bu endişenin çeşitli 

durumlara göre sebepleri vardır. Köknel’e (2005: 135) göre başlıca kaygı nedenleri 

şunlardır;  

 Alışılmamış bir olay, nesne, birey, çevre ya da engelle karşı karşıya 

kalındığında ortaya çıkar, fakat bunlar uzun sürmezler. 

 Bilinen bir nesnenin verdiği korku sonucu ortaya çıkabilir. 

 Belirli bir nesne olmaksızın, herhangi bir belirsizliğin ya da durumun 

tasarlanması sonucunda ortaya çıkabilir (korkunun verdiği kaygı olabilir). 

 Takıntılı düşüncelerin verebileceği kaygı. 

 Doğal afetler gibi beklenmedik felaketlerin ortaya çıkması sonucu meydana 

gelebilir. 

 Ruh hastalıklarından dolayı ortaya çıkabilir. 

  İnsanın kendisini, başkalarını ve hayat ile ilgili diğer önemli olayları 

anlamaya ve bu bilgiyi lehine kullanmaya yarayan temel güdüleri vardır. Bu güdüler 

çoğu zaman insana tedirginlik verebilirler. İnsan hayatında hakimiyet eksikliği 

hissettiğinde, kararlarını doğrudan etkileyen, yaşantısının pasif bir izleyicisi olduğu 

hissi, kaygının temel kaynağını oluşturur ve kişinin sağlığı tehlikeye girer (Kesebir, 

2012:135). 

  Kaygı ve diğer sıkıntıların temel sorumlusu bu duyguların  bastırılma 

sürecidir. Fikir bastırıldığında fikrin biçimi değişir, fakat duygu dolgunluğu 

olduğunda, hangi duygu olursa olsun bu kaygıya çevrilir (Freud, 2001:113). 

  Kaygı nedenlerinin temeline bakıldığında en önemli olanlarından bir tanesi 

fobilerdir. Fobiler genellikle kişinin yaşamış olduğu tek bir olayla oluştuğu ve 

sonrasında da değişmesinin zor olduğu bir olumsuz durumdur. Örneğin; yılan 
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sokması veya örümcek sokması yaygın görülen fobilerdendir. Bu sebeple 

kuramcılardan bazıları fobilerin hazır tepkiler olduklarını ifade etmektedirler. Büyük 

bir köpeğin saldırısına uğrayan çocuk tüm köpeklerden korkmaktadır. Buna şahit 

olan ve bunu duyan diğer çocuklar da aynı korkuya kapılabilirler. Böylece korkular 

fobiye dönüşmektedir  (Morris, 2002:541). 

  Sonuç olarak insan yaşamında ortaya çıkan kontrol edilemeyen korkular 

fobiye dönüşmekte ve insan psikolojisi üzerinde kaygıların oluşmasına yol 

açmaktadır. Bu durum ise insanın iç dünyasında ve yaşadığı toplumda problemlerin 

yaşanmasınin temel kaynağını teşkil etmektedir.  

 

1.2.2. Kaygı Türleri 

  Birçok yazar kaygıyı farklı şekillerde türlere ayırmışlardır. Kaygı türü ile 

ilgili genel bir ayırım yapılmamakla birlikte  durumluk kaygı, süreklik kaygı, bilişsel 

kaygı, psiko somantik kaygı  türleri en fazla bilinen ayrımdır. Son yıllarda sosyal 

kaygı da bir çok yazar tarafından ele alınmıştır. Günümüze ise en çok üzerinde 

durulan kaygı türü sosyal kaygıdır. Bu nedenle sosyal kaygı sosyal bilimlerin önemli 

uğraş alalarından biri haline gelmiştir.  

 

  1.2.2.1. Durumluk Kaygı  

 Durumluk Kaygı (A-State), bireyin içinde bulunduğu stresli (baskılı) 

durumdan dolayı hissettiği sübjektif korkudur. Fizyolojik olarak da sinir sisteminde 

meydana gelen bir uyarılma sonucu terleme, sararma, kızarma ve titreme gibi fiziksel 

değişmeler, bireyin gerilim ve huzursuzluk duygularının göstergeleridir. Stresin 

yoğun olduğu zamanlar durumluk kaygı seviyesinde yükselme, stres ortadan 

kalkınca, azalma olur (Spielberger, 1966: 3-32). 

  Bu kaygı, ortamı tehdit eden, kişiyi tehlikeye atan bir durumun ortaya 

çıkmasından kaynaklanmaktadır. Kişiye acı veren ve kişiyi tedirgin eden bir yoğun 

duygu durumudur (Bozdam, 2008:4). 
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  1.2.2.2.Süreklik kaygı  

 Süreklik Kaygı (B-Trait), bireyin kaygı yaşantısına olan yatkınlığıdır. Buna, 

kişinin içinde bulunduğu durumları genellikle stresli olarak algılama ya da stres 

olarak yorumlama eğilimi de denilebilir. Sürekli kaygı, objektif kriterlere göre nötr 

olan durumların birey tarafından tehlikeli ve özünü tehdit edici (küçültücü) olarak 

algılanması sonucu oluşan hoşnutsuzluk ve mutsuzluk duygusudur (Spielberger, 

1966: 3-32). 

   

  1.2.2.3. Bilişsel Kaygı  

  Acil bir duruma karşı bilişsel bir işlem ortaya çıkabilir. Zararlı bir duruma 

karşı içsel ve dışsal tekinin risk, beden ve değişik getirilerin değerlendirilmesi ile 

meydana gelen aktif bir süreçtir. Kişinin hayati çıkarları söz konusu ise bilişsel süreç 

belli bir değerlendirme ile bir veri işleme uygulaması yapar.  Kişi ciddi bir tehlike 

sezerse bilişsel aygıtları otomatik olarak bu tehlike ile baş edebilmek için çalışmalara 

başlar (Beck ve Emery, 2011:100)  .  

 

  1.2.2.4. Psiko-Somatik Kaygı  

   Psiko (ruh) ve soma (beden) kelimelerinin birleşiminden oluşan psikomatik 

kavramı ilk olarak 1881 yılında Johann Christian Heinroth tarafından kullanılmıştır. 

Psiko-somatik kaygı, psikolojik faktörlerden kaynaklanan fakat fiziksel sağlığı 

etkileyen kaygı olarak bilinmektedir  (Karagözoğlu, 2013). Psikolojik rahatsızlığın 

bünye üzerinde en belirgin etkileri stres, gastrit ve ülserdir.  

 

  1.2.2.5. Sosyal Kaygı  

  Sosyal kaygı, insan hayatının akışını ve duygu durumunu etkileyen gündelik 

hayatı kâbusa dönüştüren, sosyal ortamlarda kendini gösteren bir korku, kaygı 

duygusudur. Genellikle kişi aktif olarak çaba gösterirken başkaları tarafından 

gözlenmesi durumunda ortaya çıkan, başkaları tarafından eleştirilme, alay edilme 

endişesi, küçük düşme korkusu olarak adlandırılmaktadır  (Yeniçıktı, 2010:25). 

Sosyal kaygı hiçbir neden yokken varmış gibi algılayıp endişelenmektir.  
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  Sosyal kaygı ortaya çıkış sebebi içsel ve dışsal faktörler olarak iki tanedir. 

İçsel faktörlerin en başta geleni genetik yatkınlıktır, dışsal faktörlerde ise sosyal 

çevre, aile faktörü ve akran gruplarının etkisi önemli bir yer tutar (Çakır, 2010:14).  

  Sosyal kaygı fobinin bir alt türü olan sosyal fobi olarak bilinmektedir (Morris, 

2002:539). Sosyal etkinliklerde veya topluluk önünde kişinin kendisini göstermesiyle 

ilgili aşırı ve bilinmedik bir korkudur.  En yaygın olanı bir grup veya topluluk 

önünde konuşma yaparken kişinin endişelenmesidir. Buna ek olarak kamuya açık 

yerlerde yemek yemek veya her hangi bir davranışta bulunmak fobik kişi için 

kaygılandırıcı bir durumdur. Genelde böyle durumlarda bireylerin biraz kaygılanması 

normal bir davranıştır. Kişinin korkuları yaşam şartlarını engelleyecek derecede ise 

bu sosyal fobi olarak değerlendirilmektedir.   

 Sosyal kaygılı insanlar birincil kimlik olarak öz kimliklerinin diğerlerine göre 

fazlaca baskın olmayı ve daha iyi konumlara gelmeyi arzu etmektedirler. Fakat, bunu 

denemeye çalışmaları halinde yüksek düzeyde kaygıya kapılırlar. Beklenen sonuç ile 

varolan sonuç arasındaki fark ne kadar büyük ise kaygı o kadar büyük olur. Doğal 

olarak kişi bu hedefinden vazgeçer ve güçsüzlüklerinin farkına varır ve boyun eğer. 

Eğer bireyler sosyal kaygılı değilse veya ağır bir sosyal kaygı yoksa, kişiler 

kendisiyle barışıktır ve davranış biçimi genellikle işbirlikli ve arkadaşlık olarak ifade 

edilir (Sübaşı, 2010:57) 

  Çeşitli değişkenler açısından sosyal kaygı düzeyi incelendiğinde şu sonuçlar 

ortaya çıkmaktadır: Erkeklerin sosyal kaygı düzeyleri kadınlardan daha düşük 

olduğu, eğitim düzeyi yükseldikçe sosyal kaygı düzeyi düşmekte olduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte gelir düzeyi yükseldikçe sosyal kaygı düzeyi 

düşmektedir. Evli olanların sosyal kaygı düzeyi bekârlara göre daha düşük olduğu, 

eşi çalışanların sosyal kaygı düzeyi eşi çalışmayanlara göre daha düşük olduğu, 

şehirleşme arttıkça sosyal kaygı düzeyinin düştüğü, anne - baba eğitiminin düzeyi 

yükseldikçe sosyal kaygı düzeyinin de azalmakta olduğu tespit edilmektedir (Ayan, 

ve diğerleri, 2013). 
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1.2.3. Kaygı Göstergeleri 

  Kişinin kaygılanması durumunda ortaya çıkabilecek belirtiler şunlardır  (Beck 

ve Emery, 2011:42). Fizyolojik sistem kendisini vücuttaki terleme, kalp atışının 

hızlanması  ile göstermekte; bilişsel sistem, kendinden nefret edeceğini tahmin 

etmekte; güdülenme sistemi, mümkün olduğunca travmatik bir durumdan uzak olma 

isteği ile; duygusal sistem, yoğun duygu içerisine girerek; davranışsal sistem ise 

vücudun sallanması ve düşünmeden yapılan hareketlerle kendini göstermektedir.  

  Kaygı göstergelerinin, kişiliğin yapısında ve gelişmesinde önemli bir etken 

olan duygu ve coşku durumlarıyla birlikte ortaya çıkan ve onlara eşlik eden 

fizyolojik belirtiler olduğundan söz edilmektedir. Merkezi sinir sistemi fizyolojisiyle 

uğraşanların genel olarak kabul ettiğine göre, insanın içinden ya da dışından gelen bir 

uyarım, başka bir deyişle yeni bir durum, istem dışı çalışan sinir sisteminde 

(nörovejetatif sistem) değişme yapar. Kan basıncı, kalp atışı ve solunum sayısı artar. 

Mide-bağırsak hareketleri hızlanır, tükürük salgısı azalır, ağız kurur, kan şekeri 

yükselir, göz bebekleri genişler, çizgili kasların gerginliği artar, titreme olur, dişler 

ve yumruklar sıkılır, terleme olur, derinin direnci çoğalabilir. Bütün bu değişmeler, 

merkezi sinir sisteminde adrenalin denilen kimyasal bir ileticinin ya da ona benzer 

başka kimyasal ileticilerin kan düzeyinin arttığını gösterir. Bazı araştırmacılara göre 

de  uyarım ve yeni durumlar karşısında nörovejetatif sistemde ortaya çıkan 

değişmeler kanda adrenalin ve benzeri kimyasal maddelerin düzeyini yükseltir. Bu 

yükseliş fizyolojik değişmelere neden olmaktadır. Bu değişmelerin kişi tarafından 

algılanması veya hissedilmesi kaygıyı yaratır. Bazı araştırmacılara göre ise, bir 

uyarım ve yeni durumlar karşısında ruhsal olarak duyulan kaygı kanda adrenalin 

düzeyinin yükselmesine yol açar. Bu yükselme sözkonusu fizyolojik belirtilerin 

ortaya çıkmasına neden olur   (Köknel, 2005:133-134). 

  Yaygın kaygı bozukluklarında duygusal ve somatik belirtilerin görülme 

sıklıkları tablo 1. ve tablo 2.’de verilmiştir (Beck ve Emery, 2011:165). 
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Tablo 1. Yaygın Kaygı Bozukluğunun Duygusal ve Somatik Belirtilerin Görülme 

Sıklığı 

 

Belirtiler Sıklık (%) 

Gevşeyememe 96,6 

Gerginlik 86,2 

Korkma 79,3 

Sinirlilik 72,4 

Titreme 62,1 

Bütün vücuda yayılan halsizlik 58,6 

Ellerde terleme 51,7 

Dehşet hali 51,7 

Hızlı kalp ritmi 48,3 

Yüzde kızarma 48,3 

Sallanma 44,3 

Bütün vücutta terleme 37,9 

Hızlı nefes alıp verme 34,5 

Tuvalete çıkma isteği 34,5 

Bulantı 31,0 

İshal 31,0 

Baygınlık veya sersemlik hissi 27,6 

Solgun yüz 24.1 

Boğulma hissi 13,8 

Bayılma  3,4 

Kaynak: Beck & Emery, 2011:165. 

 Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere kaygı durumlarının en önemli belirtileri 

gevşeyememe, bütün vücut sistemlerinin aşırı hareketlenmesi olarak görülmektedir. 

Daha sonra ise gerginlik, korkma, sinirlilik ve titreme en önemli kaygı belirtileri 

olarak anlaşılmaktadır.  

  Tablo 2’ye bakıldığında bilişsel bozulmanın en sık görülen belirtileri 

odaklanma güçlüğü olarak görülmektedir. Devamında en sık görülenler ise, kontrolü 
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yitirme korkusu, reddedilme korkusu, düşünmeyi kontrol edememe, kafa karışıklığı, 

zihin bulanıklığı olarak görülmektedir.  

 

Tablo 2. Yaygın Kaygı Bozukluğunun Bilişsel ve Davranışsal Belirtilerin Görülme 

Sıklığı 

 

Belirtiler Görülme Sıklığı 

Odaklanmada Güçlüğü 86,2 

Kontrolü Yitirme Korkusu 75,9 

Reddedilme Korkusu 72,4 

Düşünmeyi Kontrol Edememe 72,4 

Kafa Karışıklığı 69,0 

Zihin Bulanıklığı  65,5 

Önemli Şeyleri Hatırlayamama 55,2 

Bağlantısız veya Bozuk Cümleler 44,8 

Konuşurken Tıkanıp Kalma 44,8 

Saldırıya Uğrama Korkusu 34,5 

Ölüm Korkusu 34,5 

Ellerde Titreme  31.0 

Vücudun Yana Kayması 31.0 

Vücudun Sallanıp Durması 27.0 

Kekeleme 24,1 

 

 

1.2.4. Kaygının İlişkili Olduğu Kavramlar 

  Kaygı ve korku günlük dilde eş anlamlı olarak kullanılmakla birlikte 

literatürde eş anlamlı değildir. Örneğin; ayılardan, korkulmaktadır. Bilgi 

sınavlarından ya da iş görüşmelerinden korkulmakta, kaygılanılmaktadır. Korku ve 

kaygının kalp atışlarında artma, kas gerginliği, kaçma eğilimi gibi dışa 

vurumlarındaki benzerlik, oluşumlarından sorumlu düşünsel zemindeki farklılığın 

dikkate almasına neden olabilir. Bazı olaylar karşısında son derece gerçekçi 
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düşüncelere dayalı olarak insanlar kendilerini korkutabilir. Örneğin; yolda başıboş 

dolaşan bir köpekle karşı karşıya kalındığında, “köpeğin ısırabileceği ve bunun da 

kuduz olasılığını gündeme getirebileceği” düşünceleriyle korku üretilmesine ve 

kaçınmaya yönelmesine yol açabilir. Köpeğe “yaşamı tehdit” anlamı yüklüyor olmak 

– bunun gerçekçi olduğu, köpeklerin ısırabileceği, hatta kuduz olabilecekleri 

konularında edinilen bilgilerde mevcuttur – insanı korku duygusuna itecektir. Kişi 

köpeği gördüğünde, belki ilk önce duraklayacaktır, sonra yolunu değiştirecek ya da 

kaçmaya başlayacaktır. Bütün bunları birey köpekten kaygılandığı için değil, 

korktuğu için yapar. Benzer tepkiler bilgi, beceri ve deneyimlerin sınandığı bir iş 

görüşmesinde de gösterebilir. Kalp hızla atacak, yüzü sıcaklar basacak. Burada 

korkuyor var mı? Fiziksel tehdit olmadığı için kaygı vardır  (Özer, 2002:1). Korku ile 

kaygı arasındaki en temel fark fiziksel tehdittir. Olayın içerisinde fiziksel tehdit varsa 

korku vardır, yoksa hissedilen bu duygu kaygıdır.  

  Kişi hem korku, hem de kaygı yaşayabilir mi? Evet, yaşayabilir. Kişi, karşı 

karşıya kaldığı olayın içeriğini ve sonuçlarının fiziksel tehdit olarak yorumluyor ve 

değerlendiriyorsa, korku üretecektir. Ancak aynı kişi, gerçekçi niteliklerinin yanı sıra 

olaya, içeriğinde bulunmayan anlam ve yorumlar da getirebilir. Sözgelimi, gerçekçi 

anlamda fiziksel tehdit nitelikleri taşıyan bir olaya kişiliği tehdit anlamları da 

yüklenirse, korkunun yanı sıra, kaygı duygusu da yaşanabilir (Özer, 2002;10).  

  Kaygı duygusal bir süreci belirtirken, korku ise bilişsel bir süreç olarak 

birbirinden ayrılabilir. Korku tehdit edici bir durumda zihinde ortaya çıkan 

durumdur, kaygı ise bu duruma gösterilen duygusal tepkidir. Korku gizil bir niteliğe 

sahiptir. Bir kişi bir olaydan korktuğu zaman hissedilen bu duygu; genelde o anda 

var olmayan fakat sonra olabilecek bir durumdur. Kaygı ise gizil değildir, çünkü 

bireyde gerginlik, sinir ve rahatsızlık gibi belirtiler ortaya çıkar ve bunları fiziki 

olarak da yaşar. Korku harekete geçtiğinde kişi kaygı halini yaşamaya başlamış olur 

(Beck & Emery, 2011;49).   

  Kaygı duygusu korku duygusu ile yakından bağlantılıdır, ancak kaygı ve 

korku arasında önemli ayrımlar vardır. Kaygı, daha çok gelecek yönelimlidir. Korku 

ise, hemen ortaya çıkıverecekmiş gibi gelen bir tehlikeye karşı gösterilen bir tepkidir. 

Sözgelimi bir köpeğin saldırısına uğramaktan korkulabilir. Kaygı, gelecekte ortaya 

çıkabilecek bir tür tehlikeye karşı ortaya çıkar. Söz gelimi sınava girecek olmayla 
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ilgili olarak büyük bir kaygı duyulabilir. Korkuyla karşılaştırıldığında kaygı, daha 

yaygın, tanımlanması daha zor, daha yavaş ortaya çıkan ve daha uzun süren bir 

duygudur. Kaygılı olunduğunda korku duyulduğunda ortaya çıkan, bulantı, baş 

dönmesi, sersemlik duygusu gibi bedensel birtakım belirtiler görülür; ancak kaygı 

duygusunun diğer ortak özellikleri arasında kas gerginliği, uykusuzluk ve gelecekte 

ortaya çıkabilecek birtakım olaylar için tasalanma vardır (Köroğlu, 2012:4). 

    Bu terimin “korku”dan ve korkuya bağlı, belirli bir nesnesi olan benzer 

kavramlardan tümüyle farklı olduğu görülmektedir. Kaygı bu nedenle hayvanda 

bulunmaz; çünkü tin, hayvana yüklenmiş bir nitelik değildir (Kierkegaard, 2012:35).    

 Korku sezilen bir tehlikenin algılanmasına ya da her durumda bir tehlike 

işaretine bağlı bir duygudur; fırtınadan, depremden, azgın bir köpekten, sarhoş ya da 

silahlı bir insandan, karanlıkta duyulan bir sesten, kabuslu bir anda ya da 

halüsinasyonlar içinde olunan bir anda ortaya çıkan bir hayaletten korkulur (Gall, 

2012:8-9). Kaygı kişinin içinde bulunduğu stresli durumudur. Kişinin varoluşunu  

tehdit eden psikolojik bir haldir. Kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen, çevre ile 

iletişimini zora sokan bazen sürekli bazen de geçici bir ruh halidir.  

  Kaygı ile ilgili diğer bir kavram yalnızlıktır. İki tür yalnızlık vardır. 

Bunlardan ilki, insanın çevresinde başka insanların bulunmaması halidir. Bu fiziksel 

yalnızlık olarak adlandırılmaktadır. İnsanlar yorulduklarında, yaşadığı yerde 

kalabalıktan bunaldığında veya önemli bir karar vereceği zaman yalnız kalmak 

istemektedirler. Burada kişi fiziksel olarak yalnızdır ama düşünce ve eylem olarak 

yalnız değildir. İkincisi ise psikolojik yalnızlıktır. Psikolojik yalnızlık insanları 

ürküten, insanların bu duygudan kaçmasına sebep olan yalnızlıktır. İnsan sosyal bir 

varlıktır. Gezmek, eğlenmek, gülmek ve diğer insanlarla iletişim kurmak 

istemektedir. İnsanların birlikte yaşama ve paylaşma istekleri vardır. Yalnızlık ise 

bütün bunlardan yoksun iletişim sürecidir  (Özodaşık, 2001:18). 

 

1.2.5. Kaygıya Karşı Başarılı Savunma Düzenleri  

  Başarılı savunma düzenlerinden en önemlileri; sezinleme, şakaya vurma, 

çilecilik, dengeleme ve yüceltme (sublimation) olarak sıralanmaktadır. Bu başarılı 
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savunma düzenleri daha detaylı olarak aşağıda açıklanmaktadır (Köknel. 2005:138-

140; Aktaran,  Schultz ve Schultz, 2007:611):  

 Sezinleme (anticipation), insanın kişiliğini, güçlerini, yeteneklerini ve 

gerçekleri iyi biçimde değerlendirmesi, geleceğe yönelik doğru çıkarımlar ve 

düzenlemeler yaparak karşılaştırması ve olası  iç çatışmalardan, bunların yaratacağı 

kaygılardan uzak kalabilmesidir.   

  Şakaya vurma (humor); kişide kaygı uyandıran duygu ve düşüncelerin 

ciddiye alınmamasıdır. Bir insan bir konudaki yetersizliği ya da beceriksizliği 

nedeniyle çevrenin kendisini küçük göreceğinden çekinip bir girişimde bulunamaz  

ya da davranış yapamazsa, çevreden beklediği eleştirileri şakaya vurup kendi kendine 

yönelterek kaygıdan kurtulabilir.  

  Çilecilik (ascetisism); bilinçli bir biçimde boyun eğme düzenini kullanarak 

haz veren kişilerden, nesnelerden, olaylardan uzak kalabilmek için çaba harcamak, 

bunlara dinsel, mistik savunmalarla karşı koyabilmektir.  

  Dengeleme (yerini doldurma,telafi); kişinin tatmin edilemeyen, engellenen 

dilek, istek ve amaçları yerine başkalarını koymasıdır.  

  Yüceltme (sublimation); ilkel nitelikte eğilim ve isteklerden doğan çatışma 

ve kaygıların toplumsal nitelik kazanması, yararlı etkinliklere dönüştürülmesidir. 

Yüceltmede güdülerden kaynaklanan eğilime ket vurulmuş, güdünün amacına 

ulaşması engellenmiş ve güdü kendi amacı dışında başka bir nesneye yöneltilmiştir. 

Örneğin; cinsel enerjiyi sanatsal olarak yaratıcılığı ön plana çıkaran davranışlara 

dönüştürmedir  

  Psikolojik savunmayı Cüceloğlu (2012:145-149), “kendilik anlayışını olduğu 

gibi sürdürebilmek için, dış dünyayı biraz değiştirerek davranışı akla yakın gösterme 

çabası” olarak tanımlamaktadır. Yazara göre on farklı psikolojik savunma 

mekanizmaları vardır. Bunlar: Mantığa bürünme, telafi (giderim), tepki oluşturma, 

yansıtma, özdeşim, hayal kurma, bastırma, duygusal yalıtım ve soğukluk (apati), yer 

değiştirme ve karşı saldırıdır.  

  Kaygı duygusu ile başedebilmek için vücuttaki fizyolojik yapının bu gerginlik 

tepkisinden uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu da sadece “gerilmeyeceğim, gergin 

olmayacağım” şeklindeki talimatlarla olmayacaktır. Vücudunuza alternatif bir tepki 
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öğrettiğiniz takdirde kaygı esnasında bunu kullanabilirsiniz. Bu tepki gevşeme ve 

rahatlama tepkisidir. En yaygın kullanılan egzersizler şunlardır  (Özer, 2002:119):  

 Nefes alıp verme duyarlılığı oluşturma. Ayrıca nefes alış verişte burnu 

kullanma esastır. 

 Derin nefes alıp verme. Derin bir nefes alın ve “üfleme” sesi çıkartarak 

yavaşça verin. 

 Doğal nefes alıp verme. 

 Temizleyici nefes alma. Derin bir nefes alın ve bu nefesi parça parça dışarı 

verin.  

 Canlandırıcı nefes alıp verme. Nefes alıp verirken vücut hareketleri ile 

orantılı olarak (spor yapar gibi) kullanılabilir. 

 Dönüşümlü nefes alıp verme. Burun deliklerinden birini kapatarak yapılır. 

 “Nefes sayma”  ile gevşeme yapılabilir. 

 

Kaygı, insan hayatındaki gerginliğe karşı kişinin bu gerginliği azaltmak için 

çalışan bir güçtür. Freud ego’nun kaygıya karşı kişinin bazı savunma mekanizmaları 

(defense mechanisms) geliştirdiğini ifade etmektedir. Bu savunma mekanizmaları 

kişinin gerçekleri bilinçaltında saptırılması ve yalanlanmasıdır. Ortaya koyduğu 

savunma mekanizmaları inkar, yön değiştirme, yansıtma, mantığa bürüme, karşıt 

tepki geliştirme, gerileme, bastırma ve yüceltmedir  (Schultz & Schultz, 2007:610). 

 

1.2.6. Kaygı ve İnternet 

  Özellikle internetin çocuklar üzerindeki etkisi tartışılamaz ölçüdedir. 

Çocuklar internete kendi veya arkadaşlarının evlerinden, internet kafelerden, cep 

telefonlarından, okuldan veya kütüphanelerden rahatlıkla girebilmektedirler. Onlar 

interneti daha çok oyun oynamak, sohbet etmek ve elektronik posta göndermek için 

kullanmaktadır. Bu kullanma esnasında çocuklar ekranda açılan uygunsuz web 

sayfaları, suça teşvik edici, sömürücü ve tacize yönelik mesajlar ile karşı karşıya 

kalabilmektedir. Bu durum da çocuklar için kaygı verici bir nitelik taşımaktadır  

(Odabaşı, Kabakçı, ve Çoklar, 2007:77). Gençlerin internet kullanımı esnasında karşı 
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karşıya kalabileceği tehlikeler ve tehditler şu şekilde sıralanabilir  (Canbek & 

Sağıroğlu, 2007:35):  

 Şiddet, öfke, düşmanlık, pornografik ögeler ve yasa dışı içerik ile karşı 

karşıya kalma, 

 Online kulanılan sitelerde kendisi ve ailesi ile ilgili özel bilgileri üçüncü 

kişilere iletebilme veya onların bu bilgileri ulaşabileceği internet ortamını 

oluşturma, 

 İnternette ailelerinin haberi olmadan kredi kartı ile alışveriş yapabilme, 

 Farkında olmadan suç örgütleri ve kötü niyetli insanlarla haberleşme 

yapabilmektedir.  

Kişiliğin oluşum süreci esnasındaki gençler için internet potansiyel bir tehdit 

oluşturmaktadır. Gençler 1980’lerden sonra ortaya çıkan “gençlik: tüketici” algısını, 

“gençlik: isyan” olarak değiştirebilecek bir araç elde etmişlerdir. İnternet denetimden 

uzak bir yapıya sahiptir. Bunun sebebi de çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve kanun 

koyucuların bu gelişmeye ayak uyduramamasıdır. Bununla birlikte, kanun koyucular 

sanal alandaki suçlara yönelik cezalar uygulasalar da, teknolojinin etkisi tam olarak 

anlaşılamadığı için bir sonraki adımda yetersiz ve etkisiz kalmaktadırlar. İnternetin 

anarşizm yaratan özgürlük alanının belirsiz olması gençler üzerinde endişe verici bir 

durum ortaya çıkarmaktadır (Tanyol, 2002:206). 

  Sosyal ağlar tarafından kontrol edilen ve takip edilen bireyler farklı 

kimliklerle sosyal ağlara girmekte ve bu kısıtlamaları ortadan kaldırmaya 

çalışmaktadır. Ancak bu durumda da gerçek kimlikleri ile çatışmakta ve onları 

kaybetme noktasına gelmektedir. Bu noktada yapılması gereken ise, yine medyada 

çözüm bulmaktır. Bu çözüm ise internet ağlarının şeffaf, güvenilir, özgür ve açık 

olmasıdır  (Baban, 2012:76).  

  Gelenekler, görenekler, değerler, mitler, dil ve endişelerle medya araçları, 

tüketim arzusunu popüler hale getiren yeni teknolojilerle alanı iyice daraltarak, 

benlik ve güvensiz bir dünya algısı oluşturmaktadırlar. Yine aynı teknolojiler ile  yer 

altı dünyası olarak bilinen suç örgütleri, terör grupları ve radikal gruplar toplumun 

sağlığını ve güvenliğini bozacak organizasyonlar ve iletişim sistemleri 

geliştirmektedirler  (Kır, 2008:80). Dolayısıyla internet ve özellikle sosyal ağlar, 

illegal çalışan pek çok kişi veya kuruluşların buluşma alanı haline gelmiştir.  
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   Kitle iletişim araçları vasıtasıyla insanlar yoğun bir ileti bombardımanı 

altında kalmaktadır. Kişi arka arkaya kendisine ulaşan mesajları alıyor fakat onlara 

zaman ayırıp düşünmeden, anlamaya zaman bulamadan, yorumlamadan, başka bir 

iletişim sürecine giriyor. Çok yönlü bir ileti trafiğinde kelimeler giderek anlam 

kaymasına yol açıyor veya kayboluyor. Anlam üretmek için kişi kelimeleri mutlaka 

zihninde bir işlemden geçirmesi gerekir. Ancak, kitle iletişim araçlarının simülasyon 

etkisinden dolayı buna fırsat olmuyor. Göze kulağa gelen sürekli mesajlar dolayısıyla 

insanların algılarını yönetememe durumu ortaya çıkmaktadır (Güngör, 2011:173).  
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BÖLÜM II: SOSYAL MEDYA  

 

Günümüzde iletişimin büyüleyici gücünü görebilen kişi ve kuruluşlar, bu 

güçten faydalanabilmek için yollar aramaktadırlar. Bu arayış internetin önemini 

ortaya çıkarmaktadır. Bilişim teknolojisi ve internetin kullanım alanlarındaki artış da 

bu görüşü desteklemektedir. Bu yaklaşımla internetin günümüzde çok önemli hale 

gelmesinin en önemli unsuru web sitelerinin kullanımı için hazırladığı ortam 

olmuştur (Özer, 2009: 374-376). 

 İnternet ortamındaki web siteleri insanların günlük hayatlarında kullandığı en 

önemli iletişim aracıdır. Bireyler interneti konuşma yapmak, resim, video, müzik 

paylaşmak, duygu ve düşünceleri bu ortamdan diğer insanlara aktarmak amacıyla 

kullanmaktadır. Bununla birlikte kurumlarda internet ortamından faylanarak 

kurumsal iletişim ihtiyaçlarını gerçekleştirmektedir. Kurumsal iletişim sürecinde 

özellikle kurum imajı ve marka değeri üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

Web sitelerinde etkileşim kurmada en çok kullanılan yöntemler şu şekilde 

sıralanmaktadır (Gürbüz ve İnal, 2004: 96-97): 

 E-Posta, 

 Sohbet Odaları, 

 Devlete, Hükümete, Partiye, Siyasetçiye, Kuruma vb. danışma  hattı, 

 Diyalog sayfaları, 

 Anketler, Kamuoyu Araştırmaları. 

Web sayfaları kurumsal imajın ve marka değerinin sanal alemdeki temsilcisi 

olarak tanımlanmaktadır. Bu özelliğiyle pazarlama karmasının, reklamlar ve basılı 

öğeler gibi diğer unsurlarına göre daha geniş bir kitleye daha düşük bir maliyetle 

ulaşabilmeyi de sağlamaktadır. Web siteleri üzerinden iletişim üçe ayrılmaktadır 

(Theaker, 2006: 370): 

1-Kurumlararası; üçüncü taraflara, hissedarlara, olası yatırımcılara, sektörel 

organlara, analistlere, ticari medyaya vb. yöneliktir. 

2-Tüketiciye yönelik olması; (hali hazırdaki veya olası) müşterilere veya her 

hangi bir sörfçüye ulaşmak için bilgi kaynakları, elektronik ticaret sistemleri, eğlence 

siteleri, haber portalları araç olmaktadır.  
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3-İçsel; çalışanlara ve birlikte çalışılan kurumlara kurumiçi ağ (intranet), 

kurumlar arası ağ (ekstranet) veya şifre korumalı alanlar aracılığıyla ulaşmaya 

yöneliktir.  

 

2.1. Sosyal Medya  

  Telgraf, film, telefon, radyo ve televizyonun kullanılmasıyla birlikte 

iletişimde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlardan en önemlisi eş zamanlı 

bir özellik kazanım olurken bir diğeri ise sınırların aşılması şeklinde açıklanabilir. 

İnternetin sunduğu ileşim olanaklarıyla, teknoloji ilişkileri açısından x, y, z kuşakları 

yeni demografik tanımlamaları tartışmaya açmış, akıl, enformason ve ileri teknolojik 

kullanımı temel şart haline gelmiştir. Toplum, 3G teknolojisi, akıllı telefonlar ve 

tabletlerle iletişim hızı ile  geleneksel medyadaki eğlence ve eğitimin birleşiminden 

yeni bir medya ile tanışmıştır. Buna sosyal medya adı verilmektedir (Peltekoğlu, 

2012:4).  

  Gazete, radyo ve televizyon gibi iletişim araçları geleneksel medya veya eski 

medya olarak adlandırılmaktadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin etkin 

kullanımı ise yeni medyayı ortaya çıkarmıştır (Törenli, 2005:87). 

  Günümüzde insanlar kendileri için ürün veya hizmet satın almadan 

kullanıcıların deneyimlerini içeren, bloglara, sosyal ağ sitelerine, wikiler gibi farklı 

sosyal medya gruplarına bakma ihtiyacı duymaktadır. Bununla da yetinmeyip, ürün 

veya şirketle ilgili farklı deneyimlerini de sosyal medyaya aktarır. Burada bilgi 

aktarımı sadece ürün alıp satma ile ilgili olmayıp, kişiler, kavramlar, kültür ve farklı 

toplumlar içinde  yapılmaktadır (Sevinç, 2012:25). 

 Temel belirleyici farklardan bir diğeri ise geleneksel medyadaki “aynı 

anda’lık gerekliliğinin ortadan kalkmasıdır. Yani “eşzamansızlık”tır. Geleneksel 

medya olarak adlandırılan yazılı ve görsel basında – gazete, televizyon v.b.- iletişim 

tek yönlü olarak gerçekleşmektedir. Yeni medyada ise hedef kitle ile karşılıklı 

iletişim söz konusu olabilmektedir. Kitle yerine bireyi ve bireyin tercihlerini ön plana 

çıkaran yeni medyada alıcı ile vericinin tek ortamda toplanabildiği, “anında”lığın ön 

plana çıktığı bir iletişim süreci söz konusu olmaktadır (Yurdigül ve Zinderen, 2012). 
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  Sosyal ağlar ortamlar veya platformlar üzerine inşa edilmektedir. İnternetin 

kendisi tamamen bir platformdur. Arama motoru ve eklentileri olan Google, fotoğraf 

sitesi olan Flickr, blog sitesi olan WordPress.com, online ödemelerin yapıldıgı 

PayPal, yayıncılık hizmeti veren Lulu.com ve iş yazılım şirketi Salesforce.com gibi 

siteler birer platformdur. Şirketlerin değer inşa etmesine yardımcı olur, insanların 

çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Tüm işletmeler birer platform olabilirler. Bir platform 

gerçekten ciddi olarak insanlara yardım ve işbirliği amaçlı kurulduysa, kullanıcılarda 

ona değer katmaktadır. IBM ve Linux işletim sisteminin yaptığı paylaşımlar gibi 

(Jarvis, 2010:48). 

   

2.2. Sosyal Medyanın Gelişim Süreci 

  İnternet son yıllarda yoğun bir şekilde her alanda kullanılmaktadır. İnternet 

kullanıcıları önce web 1.0 döneminden geçti. Bu dönemde kullanıcılar sadece 

internet sitelerinden bilgi alma amaçlı faydalanmaktaydılar. Bu dönemde 

kullanıcıların aktif bir rolü yoktur. Daha sonra web 2.0 dönemi yaşanmaya başlandı. 

Burada ise kullanıcılar hem bilgi aldılar hem bilgi verdiler. Burada çift yönlü iletişim 

kendisini göstermektedir. Hem eş zamanlı hem de farklı zamanda kullanıcılar etkin 

rol oynamaktadır. Bu web 2.0 dönemi ile birlikte sosyal medya araçları kendisini 

göstermiştir. Bunlar Google, Twitter, Facebook, Skype, Wikipedia gibi araçlardır.  

(Güçdemir, 2012:29). 

  Bilgisayarlar yalnızca okunabilir bilginin paylaşımını ifade eden Web 1.0 

Word Wide Web (WWW) internet teknolojisinin ilk dönemi olarak bilinmektedir. 

Bilgisayar sunucuları tarafından web siteleri yayına açılır. Bu siteler durağan 

sitelerdir, dinamik değildir. İnternet siteleri kullanıcının içeriğe erişmesine izin verir 

fakat, veri girişine izin vermez. Bö dönemin genel özellikleri şu şekilde sıranalabilir 

(Okur, 2013:130): 

 Sitelerde etkileşim tek yönlü yapılmaktadır 

 Kullanıcıların bilgiye erişimi sınırlıdır.  

 İçerik sadece okunabilir, veri girişi yapılamaz, tartışılamaz, paylaşım yoktur. 

 Kullanıcılar ziyaretçi rolündedir. Aktif olarak katılamazlar. 

 Bilgilere erişim bağlantılarla sağlanır. 
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 Siteler durağandır, dinamik değildir.  

 

  2000 ve 2002 yılları arasında internet balonunun patlaması adı verilen 

internet krizinden sonra, internet ekonomisi tekrar canlandı. Gelişen internet 

teknolojileri sayesinde kullanıcıların etkinliği artırıldı. Daha önce internet kullanımı 

okuma ve alış veriş yapma ile  sınırlıyken, teknolojik özellikler sayesinde 

genişleyerek maksimuma çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu sayede çok fazla teknik 

bilgiye ihtiyaç duyulmaksızın kullanıcılar kolay bir şekilde içerik oluşturabilmekte 

ve rahatça paylaşabilmektedir. İletişim tarzını değiştiren bu teknolojinin adını“web 

2.0” olarak 2004 yılında O’Reilly Media ‘nın sahibi Tim O’Reilly koymuştur 

(Kahraman, 2013:19).  

  Üçüncü nesil internet ağı ise Web 3.0 olarak ifade edilmektedir. Bu teknoloji 

sayesinde internet siteleri sadece sayfa olarak değil kelime ve cümle olarak ayrı bir 

anlam ifade etmektedir. Arama motorları sayfa içerisindeki cümlelerin ve kelimelerin 

neyi ifade ettiğini anlayabilmekte  ve kullanıcıya ona göre yardım etmektedir. Özne, 

yüklem, sıfat gibi değereleri daha iyi analiz edebilmektedir. Ayrıca yapay zekâlı 

robotlar ile web 3.0 teknolojileri beraber kullanılarak internet kullanıcıların 

zevklerine, davranışlarına göre onların  ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Örneğin; bir 

şehirde restorana gidip yemek yemek ve devamında bir film seyretmek istediğinizde, 

bunun için kişinin fazla vakit ayırmasına gerek yok, arama motorlarına bunların 

yazılması yeterli olacaktır. Sonrasında kullanıcı karşısına gelen seçeneklerden birini 

seçebilir (Güçdemir, 2012:34). 

  Web 2.0’da bilgisayarlar ve kullanıcılar ön plandadır, web 3.0’da ise 

bilgisayarlar ya da makinelerin arasındaki etkileşim ön plandadır. bilgisayarlar veri 

kaynaklarında elde ettiği verileri analiz ederek yorumlamaya çalışır, anlamlar 

çıkararak en uygun içeriği üretir. Bu açıdan kullanıcların kendilerin özgü bir internet 

yapısına sahip olmaktadır. Kullanıcıların ürettiği bilginin makineler tarafından 

anlamlandırılarak isteğe göre sonuç çıkarması için bilginin nasıl anlamlı hale 

getirildiği incelenmektedir. Bu noktada semantik web (anlamsal web) devreye 

girmektedir. Bu anlamsal web teknolojisinin amacı, bilgileri anlamlandırarak, bilgiler 

arasındaki ilişkileri kurarak, kullanıcılara standartlar sunmaktır   (Okur, 2013:143). 
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  Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere sosyal medyanın etkinliği haberleşme 

açısından bakıldığında dört farklı dönemde kendini göstermektedir. Bu iletişim 

aracının özelliklerden biri olan işaretle haberleşme eski çağ döneminde 

başlamaktadır. Sonrasında posta sistemi ve telgrafın kullanımı ve devamında 

elektronik posta sistemi devreye girmektedir. 20.yy.’da internetin ortaya çıkışı ile 

sosyal medya araçları aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Aşağıdaki şekilde farklı 

dönemlerde bulunan tüm haberleşme türleri sosyal medya araçlarında yer almaktadır  

(Baruah, 2012). 

 

  Şekil 1.İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya  

 

 

 

Kaynak: Baruah, 2012. 
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  Daha detaylı olarak büyük sosyal medya sitelerinin kuruluş tarihi kronolojik 

olarak aşağıda verilmektedir (Boyd & Ellison, 2007). 

 

Şekil 2.Büyük Sosyal Medya Sitelerinin Kuruluş Tarihi 
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 SixDegrees.com 

  

  

  

 

98 

 

  

  

  

 

99 

LiveJournal 

AsianAvenue BlackPlanet 

  

  

  

00 

 

LunarStorm  

 MiGente 

  

  

01 

 

 

 

Ryze Cyworld 

  

  

Fotolog  

02 

 

 Friendster 

Skyblog  

  

  

03 

Courchsurfing 

LinkedIn MySpace 

Tribe.net, open BC/Xing Last.FM 

 Hi5 

Orkut, Dogster 04  

Multiple, aSmallWorld Flickr, Piczo, Mixi, Facebook (Harward 

Ün.) 

 Dodgeball, Care 2 

Catster Hyves 

Yahoo!360 05 

 

 

Cyworld (Çin) Youtube, Xanga, Bebo 

Ning Facebook (Liseler) 

 Asian Avenue 

 06 BlackPlanet 

 Facebook (Kurumsal ağlar), Cyworld 

(Amerika) 

Twitter  

 MyChurch, Facebook (Herkes için) 

Kaynak: Boyd ve Ellison 2007. 



66 

 

 

 

   Büyük sosyal medyanın araçlarının kuruluşu, şekil 2’de görüldüğü üzere, ilk 

olarak SixDecrees.com ile 1997  başlamaktadır. LinkedIn 2003, Facebook ise 2004 

yılında kurulmuştur.  

 İnternet sitelerinin ilk çıktığı dönemlerde web sayfaları statik olarak 

sergileniyordu. Daha sonraları veri tabanlarında yer alan bilgiler web sayfalarından 

ulaşilabilir hale geldi. Dolayısıyla buna da dinamik web sayfaları adı verilmektedir. 

Her iki durumda da temel taş web sayfasıdır ve bu bilgiler web sayfaları kurallarına 

uyularak işlev görmektedir. Web 3.0 yada semantik web de ise bilgilerin bir araya 

getirilmesi boş bir web sayfasına yazılması yerine veriler doğrudan orijinal yerlerden 

birbirleri ile etkileşimli işlem göreceklerdir. Başka bir deyişle birbirleriyle uyumlu 

çalışacaklardır  (Türkoğlu, 2010:83). 

 

2.3. Sosyal Medyanın Özellikleri  

   Sosyal medya, en iyi paylaşımın yapıldığı online medyanın yeni bir türü 

olarak en yeni kavramdır. Sosyal medyada aşağıdaki özellikler bulunmaktadır 

(Mayfield, 2008:5; Aydeniz, 2012:46 ): 

  Katılımcılık: Sosyal medya katılımcıları cesaretlendirir ve her ilgili kişiden 

geri bildirim alır. O medya ve izleyiciler arasındaki çizgiyi görünmez hale getirir. 

  Açıklık: Sosyal medya servislerinin çoğu katılıma ve geri bildirime açıktır. 

Onlar oy verme, yorum yapma ve bilgi paylaşımını teşvik eder. İçerik kullanımı ve 

erişimi için nadiren engeller koyarlar. İçerik koruma şifrelerini uygun 

görmemektedirler.  

Konuşma: Geneleksel medya tek yönlü bilgi verirken sosyal medya iki yönlü 

konuşmaya olanak tanımaktadır. 

  Toplum: Sosyal medya topluluklara çabuk ve etkili bir iletişim için izin verir. 

Topluluklar veya toplumdaki insanlar da böylece sevdiği fotograflar, politikal 

değerler, beğenilen TV showlar gibi beğenilen şeyleri ve yorumları paylaşırlar.  

  Bağlanabilirlik: Sosyal medyanın bir çoğu  site bağlantı işleri gerçekleştirir 

veya başka sitelere link verir. Diğer siteler, araştırmalar ve insanlar için link 

verilmesini sağlar.  
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  Etkileşime uygundur. Kullanıcılarla anında iletişim kurabilir. İletişimi eş 

zamanlı ve eş zamansız olabilir. Ayrıca herkese açık iletişim inmkanıda sunabilir. 

  Kullanıcıların hepsi içerik belirleyicisi olabilir. Özellikle bireyler, küçük 

topluluklar ve geleneksel medyada kendisine yer bulamayan topluluklar için 

alternatif bir medyadır.  

  Ulaşılabilirliği yüksektir. Ücretsiz olarak veya düşük ücretle dünyadaki bütün 

içeriklere ulaşılabilir.  

  Filtreleme imkanı ile yayınlara müdahale olmasına rağmen denetimi veya 

sansürleme işlemi oldukça az olan medya ortamıdır.  

  Sosyal medyada etkili olmak için örgütsel yapılanmaya ihtiyaç 

duyulmamaktadır. İnternet kullanıcılarının hepsi kendi başına bir medya kuruluşu 

gibi yayın yapabilir.  

Yeni medya araçları arasında sayılan sosyal medya, geleneksel medyada 

gerçekleşen iletişimlerin yapısı gereği asimetrik olarak işleyişinin dışında bir iletişim 

içeriğine sahiptir. Sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen iletişimlerin simetrik 

olarak gerçekleşmesi, etkileşime olanak sağlaması, geleneksel medyada içerik 

belirleyici olarak görev yapan eşik bekçilerinin içerik denetimindeki etkinliklerini de 

en aza indirgeyerek iletişime katılan tüm bireylerin içerik oluşturabilme ve 

denetleyebilmelerine imkan sağlamaktadır. Böylece iletişimde denge unsurunun 

sağlanabildiği görülmektedir. Bu temel ayrımların yanısıra geleneksel medya ve yeni 

medya arasındaki farklılıklar aşağıda açıklanmaktadır.  

  Geleneksel medya ve yeni medya karşılaştırıldığında yeni medyanın sahip 

olduğu üç işlevi vardır. Bunlar: Etkileşim, kitlesizleştirme ve eş zamansız 

olabilmedir (Aktaran;  İspir, 2013:18). İlk olarak etkileşimli özellik ile internet 

kullanıcılarını pasif olmaktan uzak birer aktif kullanıcı konumundadır. Geleneksel 

medyada izleyici, okuyucu, dinleyici olarak tanımlanan kullanıcılar yeni medyada 

paylaşımcı, yorum yazabilen, eleştiri yapabilen, etkin bir kullanıcı olarak 

bilinmektedir. Bu ortamda birey, kişilerle ve kitle ile etkileşim halindedir. 

Kitlesizleştirme de ise, geleneksel medyada mesajlar tüm kitleye hitap ederken, yeni 

medyada mesajlar tüm kitle haricinde kişinin isteğine göre birebir mesaj gönderme 

olanağı bulunmaktadır.  Yeni medya kullanıcısı medyayı kendi ihtiyaçlarına göre 

düzenleyerek beklentileri karşılayabilecek içeriği alabilir veya oluşturabilir. Son 
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olarak eş zamansız olabilme ise, yeni medyada eş zamanlı iletişim zorunluluğu 

yoktur. Kişi iletişim kurarken karşı tarafın o anda hatta olmasına gerek yoktur. Daha 

sonra iletişim sürecine katılabilir. Bu da yeni medyadaki farklardan biridir.  

  Sosyal medya ortamına ait yedi temel özellik bulunmaktadır. Bu özellikler; 

kimlik, sohbet, paylaşım, konum, ilişkiler, itibar ve gruplar olarak ifade edilebilir. 

Bunların hepsi bütün sosyal medya araçlarında bulunmayabilir.  Farklı sosyal medya 

araçlarında farklı özellikler bulunabilmektedir. Çoğunda bir özellik diğerine göre 

daha baskındır (H.Kietzmann ve diğerleri, 2011). 

  Geleneksel medya ile sosyal medyanın özellikleri karşılaştırıldığında, 

aşağıdaki temel farklar ortaya çıkmaktadır.  (Çetinöz, 2013:152): 

 Geleneksel medya tek yönlü iletişim kurarken, sosyal medya kişilerle ve  

kurumlarla çift yönlü iletişime olanak verir. 

 Sosyal medyada algıların yönetilmesi ile ilgili uzmanlık alanı ortaya 

çıkmaktadır. Aynı zamanda paylaşıma açık olma, ölçümlenebilir olma ve  

sürdürülebilir olma özelliği ile geleneksel medyadan farklıdır. 

 Geleneksel medyada yayınlar genellikle denetlenir. Fakat sosyal medyada 

  yazı, resim, videonun yayınlanması sadece kullanıcının isteğine kalmış bir   

  olaydır. Çok az bir denetim mekanizması vardır. Bu da sosyal medyanın 

veri akışına yetişememektedir. 

 Geleneksel medyada bilgi aktarımı, kurumlardan topluma yani tanıtım 

amaçlı  olurken, sosyal medyada bilgi aktarımı, kurumdan – topluma, 

toplumdan –kuruma ve kurumdan kuruma olarak farklılık göstermektedir.  

 Sosyal medyada geçmiş bilgi veya habere ulaşmak daha kolaydır. Bunun 

yanı sıra yayınlanan bilgi veya haberin değiştirilmesi yine sosyal medyada 

daha kolaydır.  

 Sosyal medyada internet kullanıcısının etkinliklerinin ölçümü daha kolay ve  

  kısa zamanda yapılabilir. Buna bağlı olarak yayın stratejileri de kısa sürede  

  planlanabilmektedir.  

 Sosyal medyada yayınlanan dokümanlara yorum sınırı bulunmamaktadır. 

Bu da üst düzey bir iletişim yapıldığını göstermektedir. Kullanıcılar internet  

yayınlarını izlemenin yanı sıra kendileri de yayıncı konumuna geçip çeşitli 

yayınları rahatlıkla yapabilmektedir. 
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 Geleneksel medyada yayın yapmak için büyük bir sermayeye sahibi olmak 

  gerekmektedir. Fakat sosyal medyada yayın yapmak için sermayeye ihtiyaç  

  duyulmamaktadır. Ya da profesyonel bir yayın yapmak istenirse çok az  

  maliyetle bu yayın da yapılabilmektedir.  

 Geleneksel medya üretimi genellikle uzman kişilerden oluşmaktadır. Fakat 

sosyal medyada herkes içerik üretebilmekte ve yayın yapabilmektedir.   

Artık insanlar kendi bloglarını oluşturabilmekte, videolar çekip yayınlayabilmekte, 

materyallere içerikler üretebilmektedir. Dolayısıyla herkes medyanın bir parçası 

halindedir.  Ancak iyi bir içerik üreterek kişilerarası iletişimde ve kurumsal 

iletişimde daha kaliteli ve aktif rol alınabililir. Bunun içinde sanal ortamda özellikle 

sosyal medyada içerik üretmenin on bir temel kuralları vardır (Handley ve Chapman, 

2013:46-52).  Bunlar şu şekilde sıralanabilir:  

 Yayıncı olmayı kacaklama: Dijital ortamı benimseme, yenilikleri 

öğrenmeye ve uygulamaya çalışma esastır. 

 Bilgi orjinalliğine ilham verme: İlk olarak kişinin kendisini tanıması 

gerekmektedir. Kişinin kendisinin marka hikayesini net bir şekilde 

açıklaması gerekir. Özellikleri, diğer insanlardan farklarının neler olduğu 

açıkça ifade edilmeli. Çalışılan kişilerin ve kurum müşterilerinin 

özelliklerini tanımak ve bilmek gerekir.  

 Harekete geçin: Neden böyle bir işe girişildiği düşünülmeli. İçeriğin bir 

hedefi olmalıdır. Devamında eylem tetikleyicileri ortaya çıkmaktadır. 

 İnsanca konuşun: Hangi materyallerle ilgili içerik üretirseniz üretin 

markalaşmaya çalışmak gerekir. İçeriğin misyonu, felsefesi, değerleri karşı 

tarafın anlayacağı şekilde açıklanmalı. 

 Geri dönüştürmeyin yeniden tasarımlayın: İyi bir içerik başlangıçta farklı 

biçimlerde tekrar tasarımlanabilir, farklı platformlarda farklı şekillerde 

görünebilir.  

 Paylaşın ya da çözün; çığırtkanlık yapmayın: İyi içerikte satış yapma 

kaygısı yoktur. Onun yerine üründen bağımsız olarak görününür ve değer 

yaratır. İçerik bir sorunu çözmeli, bir kaynağı paylaşmalı, hedef kitlenin iyi 

yaşamasına yardımcı olmalı, onları daha zeki, daha havalı, daha iyi 
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aydınlanmış yapmalı, yaşamlarını iyileştirmeli. Yani içerik hedef kitle 

açısından yüksek değer taşımalı.  

 Sadece anlatmakla kalmayın gösterin: İyi bir içerik  Jason Fried’ e göre 

vaaz vermez sürekli satış yapmak için çabalamaz. Ününüz nasıl yaşadığını 

gösterir. Hedef kitlenin yaşam tarzına nasıl değer kattığını gösterir, onların 

sorunlarına çözüm bulduğunu gereksinimlerini karşıladığını gösterir. 

Önemli olan iyi bir hikaye anlatmak yerine hikayeyi iyi anlatmaktır.  

 Beklenmedik bir şey yapın: İçerikte bazen sürpriz durumlar olmalı. Biraz 

şov yapılmalı. Bunlar işletmelerin kişiliğinin gelişmesine yardımcı olur. 

 Kamp ateşi hazırlayın: İyi bir kamp ateşi gibi iyi bir içerik işletme ile 

hedef kitle arasındaki kıvılcımların artamasına ve devamında sohbeti 

koyulaştırmaya yardımcı olur.  

 Kanatlar ve kökler yaratın: Oluşturulan içerik web içerisinde rahatça 

dolaşmayı sağlamalı, başka yerlere link vermeyi kolaylaştırmalı, dolayısıyla 

paylaşımı basit hale getirmek için gerekli kanatlar oluşturulmalıdır. 

 Güçlü yönlerinize odaklanın: Her şeyi oluşturup her yerde yayınlamak, ve 

her yerde bulunmak zorunda  olmamak gerekir. Mükemmel blog ve podcast 

yapmak, e-kitap yayınlama ve kukla gösterileri yapma gibi uygulamaların 

hepsi aynı anda çok uyumlu kullanılmayabilir. Bunun yerine en az bir iki 

uygulama yapma ve onları da en iyi şekilde yapma içerik hazırlayan  için 

mecburi kural olmalıdır.   

 

   Özellikle şirketler için sosyal network sitelerinin faydaları şunlardır (Lincoln, 

2009:141):  

 Kişinin dünyasını yeni fikirlere ve yeni insanlara açar. 

 Yaşanılan coğrafyayı ve kişinin kendi sınırlarını aşmasını sağlar. 

 İşletmenin gelirlerini artırır 

 İşletmenin marka değerini yükseltir 

 Pazarlama potansiyelini genişletir. 

 İşletmenin amaçları ile kişinin amaçlarının dengelenmesine yardımcı olur.  

 Üreticilerin ve çalışanaların becerilerinin iyileştirilmesine imkan verir. 
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 Müşterilerle olan ilişkiler değişir. Bu ağlar sayesinde işletme onlarla 

interaktif iletişime  geçer. 

 Sosyal medyanın içeriğine bakıldığında çok az bir orijinal içerik mevcuttur. 

Bunların fazla görünmesi, mevcut içeriğin değiştirilerek çoğaltılıp paylaşılmasıyla 

meydana gelmektedir. İçerik üretenlere genel olarak içerik yaratıcılar denilmektedir. 

Kurumlar hariç içerik yaratıcılar, sanatçılar gibi kendi hareketleri ve düşüncelerini 

çevre ile paylaşan teknolojiye hakim yaratıcı kişilerdir. Video hazırlarlar, ses kaydı 

yapmaktalar, görsel sunumları vardır, metne aktardıkları öyküleri vardır, bunların 

hepsini sosyal platformda paylaşarak diğer kullanıcılarla iletişime girerler. İçerik 

yaratıcıları ile ilgili Forrester pazar araştırma şirketi 2009 yılında Kuzey Amerika’da 

rastgele seçilmiş 4766 kişilik bir örneklem ile araştırma yapmış. Yapılan araştırma 

sonucuna göre gerçek içerik yaratıcıları yaklaşık % 20 olarak tespit edilmiştir. Ancak 

buradaki % 80 pasif içerik yaratıcıları olarak algılanmamalıdır. Çünkü, bu platform 

diyalog ve çeşitli yönlerden içerik üreten bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bu 

ortamdaki küçük bir içerik (video, fikir vb.) bazı durumlarda büyük bir tartışma 

konusu olabilmektedir. Sürekli yeni izleyicilere ulaşarak etki artmaktadır. Ayrıca bir 

tweet bile sanal ortamda kaybolmaz, bu ortamda sonsuz şekilde erişilebilir bir mesaj 

olabilmektedir (Varnalı, 2013:96). 

 

2.4. Sosyal Medya Türleri 

  Sosyal medya siteleri alanları ve işlevselliği açısından bakıldığında şu şekilde 

kategorize edilmektedir (Aktaran: Gönenli ve Hürmeç, 2012:216-218).  Sosyal ağlar, 

fotoğraf ve video paylaşımı, bloglar, mikroblogging, sanal yaşam, podcast’lar, 

oyunlar, uygulamalar, RSS’ler (zengin site özeti), wiki’ler ve sohbet odalarıdır. 

  

2.4.1. Sosyal Ağlar 

  Sosyal ağ, kişileri birbirlerine bağlayan ağ olarak bilinmektedir. MySpace, 

Friendster, Twitter gibi kişisel arkadaşlık sosyal ağlarının yanı sıra; Linkedin, Xing, 

Ryze gibi mesleki amaçlı olan sosyal ağ siteleri de bulunmaktadır. Sosyal ağlar diğer 

çevrimiçi grupların bir birleşimi olarak ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi kişiler sosyal 
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ağ sitelerinde kendi sayfalarını oluşturabilirler, ayrıca video, fotoğraf paylaşımı 

yapabilirler, başka gruplara bağlanarak bilgi alış verişinde bulunabilirler (Alikılıç, 

2011:36).  

  Sosyal medyada kullanıcılar aktivitelerini, kimliklerini, bulundukları yerleri 

paylaşarak, diyalog kurarlar ve yeni olaylardan birbirlerini haberdar ederler. Sosyal 

medya içerisinde değişik iletişim türleri mevcuttur (Furht, 2010:63-64) 

 Mesaj: Özellikle Myspace ve Facebook gibi sitelerin kullanıcıları 

tarafından kendi arkadaşlarına gönderdiği mesajlardır. Ayrıca duvar 

yazıları da tipik bir mesaj ve diğer kişilere gönderilen yayın türüdür.  

 Blog yorumları/cevapları: Yorumlama ve cevaplama, Engadget, 

Nuffington Post, Slashdot, Mashable veya MetaFiltre gibi farklı blog 

siteleri tarafından sağlanan özelliklerdir  

 Medya aktivitelerini paylaşma: Birçok sosyal medya sitesi, iletişim kurma 

veya yerel olaylar ile medya yapımlarınnı paylaşmaya izin vermektedir. 

Örneğin Filckr kullanıcısı kendi iletişimi yoluyla bir fotograf yükleyebilir. 

YouTube da kısmen buna benzemektedir.  

 Sosyal aktiviteler: Digg, del.icio.us gibi çeşitli sosyal sitelerin 

kullanıcılara sağladığı farklı bir iletişim şeklidir. Başka bir örnek ise, 

Facebook kullanıcılarının link, video, fotograf paylaşımı ve “beğen” 

komutu gibi medyada sosyal aktiviteler bulunmaktadır.  

 Micro bloglama : Twitter gibi araçlarla sağlanan mikro blog aktiviteleri 

bir iletişim şekli olarak tanımlanmaktadır.  

  En yaygın kullanılan sosyal ağ Facebook’tur. Facebook’ u insanlar en fazla, 

var olan ilişkileri devam ettirmek, yeni insanlarla tanışmak, zaman geçirmek, kendini 

ifade edebilmek ve öğretim amaçlı kullanmaktadır. Facebook’ kullanım haritası  

şekil 3’de verilmektedir (Akyol ve diğerleri, 2012:5-6): 
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   Şekil 3.Facebook Kullanımı Zihin Haritası 

    

 

Kaynak: Akyol ve Diğerleri, 2012:5 

 

  Sosyal ağlar arasında olan sert rekabet ortamında Facebook önemli ölçüde ön 

sıradadır. Çin’de QZone ve Rusya’da V Kontakte gibi bulunduğu yerde ilk sırada 

olanlar hariç hemen hemen tüm dünyada sosyal ağ konusunda liderdir. Lider olması 

dolayısıyla rakiplerini belli alanlara odaklanmaya itmektedir.   (Kahraman, 2013:23). 

  Milyonlarca üyeye sahip olan Facebook’un kendisine ait bir çok avantajları 

ve dezavantajları vardır (Akyol, ve diğerleri, 2012:6-10). Bunlar şu şekilde 

sıranalanabilir:  

 Facebook multimedya özelliği olan çoklu ortamı kullanıcıların hizmetine 

sunarak, değişik araç seçenekleri sunar. 

 Tek bir butonla (paylaş veya share komutu) farklı sitelere bağlantı 

kurmaktadır.  
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 Grup, etkinlik ve uygulama gibi seçenekler ile kullanıcıların özellikleri ve 

ihtiyacına göre değişik topluluklarla iletişim kurmayı kolaylaştırır. 

 Farklı uygulamalar ve farklı paylaşım siteleri ile e-posta hesaplarını ortak 

kullanma imkanı verir. 

 Kullanıcının çevresi ile eş zamanlı ve eş zamansız sohbet imkanı sağlar. 

 Bünyesindeki oyunlar ile kullanıcıların sitede hoş vakit geçirmelerin sağlar.  

 Ticari amaçlı kullanıcıların ihtayaçlarını karşılayabilmektedir. Onların kendi 

sitelerinin tanıtımında yardımcı olmakta, istenildiğinde bağlantı verme 

olanağı sağlamaktadır.  

 Mobil araçlarla kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Kullanıcılar gün geçtikçe 

mobil araçlarla daha fazla bağlanmaktadır. 

 Yazı, video, şekil, fotoğraf gibi dokümanların paylaşılmasını sağlamakta ve 

onlara beğenme, paylaşma, yorum yapma olanakları vererek çift yönlü 

iletişimi daha etkin kılmaktadır. 

 Kullanıcılara arka planı değiştirme fırsatı vererek onların kendilerine ait 

sayfalarını özgürce kullanma olanağı sunmaktadır.  

 Güvenlik düzeyinin iyi olması kullanıcıların bilgilerinin korunmasını 

sağlamaktadır. 

 Kitap okumak, fikir alış verişinde bulunmak, grup tartışmaları sağlamak için 

çeşitli fırsatlar sunar. 

 Türkçe dil desteği verir. 

Facebook’un avantajlarının yanı sıra kullanıcılara çeşitli sınırlılıklar da  

getirmektedir. Bu sınırlılıklar ise şu şekilde verilebilir: 

 Kullanıcılara ait site içerisindeki resimler, videolar ve değişik veriler kötü 

amaçlı olarak kullanılabilmektedir.  

 Site içerisindeki bazı resimler, videolar, reklamlar, cinsel içerikli olabilmekte 

veya madde bağımlılığına yöneltebilmektedir. 

 Özellikle küçük yaş kullanıcıları için olumsuz derecede denecek kadar 

bağımlılık yapabilmektedir. 

 Site üzerindeki bazı güvenlik açıkları bilgisayar uzmanları tarafından 

bilinmesi dolayısıyla kişisel bilgilere ulaşılmaktadır.  
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 MySpace internet ortamında diğer kullanıcılara bağlanarak iletişim ve 

arkadaşlık kurulabilen, kişisel profillerin, resimlerin, müziklerin, grupların, blogların 

ve videoların yerleştirildiği sosyal paylaşım sitesidir. MySpace amatör grup ve 

şarkıcıların bir ücret vermeden şarkılarını siteye yükleyip büyük kitlelere sunma 

olanağı verir. Telif hakkı yine yükleyen kişiye aittir. MySpace Başkanı Mike Jones 

sosyal eğlence platformu olmak istediğini, Facebook ve Twitter’ ın alternatifi değil 

tamamlayıcısı olduklarını ifade etmiştir (Akyol, ve diğerleri, 2012:159). 

  Diğer bir sosyal ağ ise Linkedin sitesidir. 2003 yılında internet yayıncılığına 

başlamış olan Linkedin, 2012 yılında toplam 200 milyon, Türkiye’de ise 1.7 

milyondan fazla meslek sahibi olan bireyi  bir araya getiren bir sitedir. Özellikle iş 

hayatında iletişim halinde olan insanların mesleki bilgilerini paylaşmak ve iş aramak  

amacıyla üyelik yaptığı bir sanal ortamdır. Sadece mesleki bilgileri paylaşmak ve iş 

aramak için değil aynı sektördeki uzman kişilerle tanışmak, iş bağlantıları kurmak 

global tartışmalara katılmak için kullanılan önemli bir sitedir (Kahraman, 2013:24). 

  Sosyal medyanın resmi bireyi olarak bilinen (ağır ağabeyi) Linkedin 

profesyonel iş networkleri arasında en önde olanlarındandır. Bu siteye aile 

fotoğrafları veya müzik videosu konulmamaktadır. Çünkü ortamda resmiyet 

önemlidir. Çalışanlar, çalışmak isteyenler ve farklı meslek öncüleri ile tanışmak 

isteyenler bu siteye üye olmaktadır. Sosyal medyaya uyumlu özgeçmiş veya CV 

(Curriculum Vitae) hazırlayarak sitede yayınlanabilir. Üye sayısı Facebook ve 

Twitter kadar hızlı artmamaktadır, çünkü enlence platformu değildir. Özellikle 

kurumlarda insan kaynakları personeli olarak çalışanlar için bu site idealdir. 

Öncelikle burada kurumsal sayfa oluşturulup, kurumsal video, söylev, duyuru, ilan 

vb. mesleki bilgiler paylaşılabilir ve kurumun ihtiyacı karşılanabilir. Facebook ve 

Twitter hesaplari ile uyumlu da çalışmaktadır. Burada mesleki konular diğer sitelere 

göre daha fazla ciddiye alınmaktadır. Paralı üyeliğe geçildiğinde ayrıcalıklı olarak bu 

site kullanılabilir  (Sevinç, 2012:132).  Özellikle insan kaynakları açısından 

bakıldığında personel alımı, personel özelliklerinin değerlendirilmesi, işlerin 

değerlendirilmesi açısından zengin veri tabanına sahiptir.  
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2.4.2. Bloglar 

   Kullanıcılar tarafından daha çok kişisel olarak kullanılan bloglar, geleneksel 

yayıncılığın denetiminden bağımsız hareket edebilmeleri sebebi ile tercih 

edilmektedir. Bloglarda ifade edilen düşünceler ve yorumlar daha samimi ve güncel 

bulunduğu için, son dönemde geleneksel web kaynaklarından daha az 

faydalanılmakta ve web içerikleri sıklıkla bloglardan takip edilmektedir. Bunun 

yanısıra bloglar sayesinde, kullanıcların bireysel olarak ilgilendiği pek çok konu 

başlığı araştırılabilir bir arşiv halinde webde yer alabilmektedir. Örneğin kimi zaman 

beğenilen bir web sitesinin favori web adresleri listesine eklenmesine rağmen başka 

bir bilgisayardan kişinin bu bilgiye ulaşması zorlaşabilmekte; ancak bu linklere 

bloglarda yer verildiğinde herhangi bir yer ve zamanda bu bilgiye ulaşmak mümkün 

olmaktadır. Kısaca bloglar paylaşımlı bir ortam olmalarına rağmen kişisel olarak da 

bilgi deposu ve bir düşünce arşivi olma özelliği de taşımaktadır (Yılmaz, 2011: 142).  

 Kullanıcı için fazla teknik bir bilgi birikimi gerektirmeyen, kullanıcısının 

istediği veriyi siteye aktaran insanların oluşturduğu, çoğunluğu ücretsiz, günlüğe 

benzeyen internet siteleridir.  “Blog” İngilizce “weblog” kelimesinin kısa ve 

yaygınlaşmış ismidir. Türkçede “açıkgünlük”, “ağ günlüğü”, “e-günlük” gibi bazı 

isimler olsa da genel kabul görmüş bir karşılığı bulunmamaktadır. Kullanımı kolay, 

sahibine hem yazılı, hem görsel verilerini internet ortamından tüm dünyaya ulaştıran 

bir sosyal medya aracıdır (Alikılıç & Onat, 2007:903-904). Bloglar sadece günlük 

olmaktan çıkmış, her geçen gün klasik internet siteleri haline gelmiştir. Öncelikle 

günlük gibi sadece “yazı yazma” işlemi yoktur. Bloglarda görüntü ses ve yazı 

formatında bilgiler kullanıcıya aktarılmaktadır. Devamında sosyal medya ile daha 

uyumlu çalışmaktadır. Kullanımı kolay, güncellenebilir, bir grafik tasarımcıya gerek 

duyulmaz. Son derede etkileşimlidir (Sevinç, 2012:56). 

  İnternetin ilk yıllarından veri varolan “katılım”, özelliği kendini değişik 

şekillerde göstermiştir. Genelde demokratik toplumlara bakıldığında, seçimde aday 

olan kişilerin kendilerini tanıtmak amacıyla sosyal medya araçlarını kullandıkları 

görülmektedir. Adaylar toplulukblogları, sayfa imleme (bookmarking), etiketleme 

(tagging) ya da wikiler gibi çeşitli ve katılıma olanak tanıyan araçlar kullanmışlardır. 

Katılım aracı olarak bloglar ise basit birer web günlüğü değil de, pazarlama, reklam 
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ve halkla ilişkiler alanında kullanılarak siyasetçilere hizmet eden web 2.0 araçlarıdır 

(Karakulakoğlu, 2012:34). 

 Kişilerarası iletişim ve örgütsel iletişim açısından iletişim sürecinin unsurları 

ile blogların özellikleri karşılaştırıldığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır 

(Karcıoğlu ve Kurt, 2009:9-10).  

 

 Tablo 3. İletişim Sürecinde Blogların İşlevi 

İLETİŞİM SÜRECİ 

UNSURLARI 
BLOGLARIN İŞLEVİ 

GÖNDERİCİ 
Verilen yetkiye göre gönderici kişi veya kişiler olabilir. Blogların 

okuyucuları yorum yaparsa bazen yeni bir gönderici olabilir. 

ALGI (FİLTRE) 

Gönderici tarafından gönderilen mesajlar bloğunu okuyan herkes 

tarafından yorum yazılabilmektedir. Hedef alıcının, üçüncü kişilerin de 

yorumlarını okumakla algı yanılması veya seçiciliği gibi yanılgılara düşme 

ihtimali azalacaktır. Kimin hangi bilgiye ne zaman ihtiyacı olabileceğini 

tam olarak tespit etmek, günümüz dünyasında zorlaşmaktadır.  

MESAJ 
İletilecek mesaj, bloglarda zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın 

gönderilmektedir.  

İLETİŞİM KANALI 
Kanal olarak, web tabanlı, web sayfasından daha hızlı ve kolay 

güncellenebilen ve mesajların yüklenebileceği bloglar kullanılmaktadır. 

ÇEVRE 

KOŞULLARI 

(GÜRÜLTÜ) 

İletilerin kronolojik sıraya göre en son iletinin en üstte görülmesinin, çok 

sık ileti yüklenmesi durumunda, eski iletilerin sayfanın altında görülmesi, 

tüm iletilerin aynı önemle gözükmesinde olumsuz etkisi vardır. 

ALICI 
Hedeflenen alıcı yanında iletilerin herkes tarafından görülmesi, potansiyel 

hedeflerin de mesaj alıcısı konumuna geçmesini sağlar. 

GERİ BİLDİRİM 

Web sayfalarına göre etkileşimli (interaktif) olma, blogların iletişim 

sürecinde bir avantajıdır. Diğer kitle iletişim araçlarında iletişim tek 

taraflıdır. Fakat bloglarda iki yönlü bir iletişim mevcuttur. Bu nokta, 

blogların örgütsel iletişim açısından en can alıcı yönüdür.  

Kaynak: Karcıoğlu ve Kurt 2009. 
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2.4.3. İnternet Forum Siteleri 

  İlk açıldığında mesaj panoları olarak bilinen forumlar,  herkesin özgürce 

fikirlerini beyan ettiği tartışma ortamı  ve fikir haricinde dokümanların da paylaşım 

ortamı haline gelmiştir. Forumlar belli bir konu üzerinde odaklanabileceği gibi farklı 

konular üzerinde de oluşturulabilir. Wikiler ve bloglardan çok farklıdır. Çünkü 

kendine ait kuralları ve üyelik sistemi vardır. Yöneticiler tarafından sürekli denetlenir 

ve tartışmaların daha öncesinden belirtilen kurallar çerçevesinde ilerlemesi sağlanır. 

Bazen yeni başlıklar açılır, bazen ise eskileri kapanabilir veya kilitlenebilir. Kilitleme 

denilen ise tartışma konusunun bitmesi ve kimsenin artık o konuya fikir beyan 

etmemesi halidir. Genellikle, siyaset, din, etnik kimlik gibi toplumun hassas olduğu 

konularda tartışmaların kısmen yapılması tavsiye edilir. Bu tür konularda kurallar 

katıdır. Kurallara uymayan üyeler yöneticiler tarafından kaydı silinebilir veya 

engellenebilir  (Eldeniz, 2010:25) 

  Forumlar, haber ve tartışma grupları birer geri bildirim araçlarından 

bazılarıdır. Bu siteleri kullanan çok sayıda kullanıcı bulunmaktadır. Bu kullanıcılar 

çoğunlukla aynı fikir, meslek ve tarz eğilimindeki insanlardır. Ortak özellikleri 

sebebiyle belirli bir platformda toplanarak düşüncelerini paylaşmaktadırlar. Forum 

ve tartışma grupları genellikle niş özellikler taşıdıkları için üyelikler ve paylaşım 

tamamen kullanıcıların isteğine bağlıdır (Alikılıç, 2011:40). Mimarlık avukatlık, 

serbest müşavirlik, gibi meslek gruplarına ait forum siteleri olduğu gibi amator 

fotografçılık, çeşitli araba koleksiyonculuğu gibi farklı konularda da forum siteleri 

oluşturulmaktadır. Forum kullanıcıları fikir alış verişinde bulunmalarının yanı sıra 

kendi aralarında doküman paylaşımı da yapmaktadırlar. 

  Çeşitli internet site sahipleri kendi sitelerinden ayrı bir forum sitesi 

oluşturmak yerine sahip olduğu sitenin içerisinde yeni bir sayfa oluşturarak orada 

kullanıcıların forum site ihtiyacını karşılamaktadırlar. Örneğin: www.memurlar.net  

sitesinde olduğu gibi. Burada kullanıcılar hem bilgi alıp hem de, site içerisinde 

“forum” butonunu kullanarak çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirler.  

  İnternet forumunda kullanılan terimler ve anlamları genel olarak şu şekilde 

açıklanmaktadır (Akar, 2013):  

  Avatar: Kullanıcının bir simge ile gösterilmesidir 

http://www.memurlar.net/
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 Thread: Tek bir konuşma ya da gönderidir. Forumlarda “threads” olarak 

görülmektedir. 

 Conversation Threading: Mesajların hiyerarşik organize edildiği dizidir. 

 Double posting: Kullanıcı tarafından aynı mesajın iki defa gönderilmesi 

durumunda meydana gelir. 

  Emoticon: Heyacan yada duygunun içerikte gösterimidir “”, “:o”  vb.  

 Off Topic: Forumdaki konu dışı bölümüdür.  

  Private Message: Üyeler tarafından birbirine gönderilen özel mesajlardır. 

 Throll: Foruma tahrik edici veya konu dışı mesaj gönderendir. 

 Flaming: Başka bir kullanıcıyı, fırçalamak, aşağılamak ya da ona bağırmaktır.  

 

2.4.4. Vikiler   

   Wiki ismi Hawaii dilindeki çabuk, hızlı anlamında kullanılan Wiki Wiki 

kelimesinden türetilmiştir. Türkçe karşılığı “viki” olarak kullanılmaktadır.  Wiki 

ortamındaki veri tabanları HTML kodları ile işlem yaparken bunu kolaylaştırmak 

amacıyla kullanıcıya bu kodları çalıştırmak üzere hazırlanmış butonlar sunarlar. 

Böylece kullanıcılar site tasarım bilgisine sahip olmasalar bile kolayca, bir site 

oluşturabilirler. Site içerisine de bilgi girişi yapabilirler, resim, video gibi çeşitli 

dokümanları yükleyebilirler. Vikilerin diğer internet sayfalarından ayırt edici 

özellikleri birden fazla yazar tarafından güncellenebilmesi ve sayfa içerisinde diğer 

sitelere köprüler(link) atılabilmesidir  (Akyol, ve diğerleri, 2012:193). 

  Türkiye’de en az ilgi çeken sosyal medya platformu olduğu söylenebilir. 

Yapısı itibariyle ansiklopedi hizmeti veren wikipedia.org dünyanın en çok tanın wiki 

sitesidir. 262 dil ve 12 milyondan fazla başlığı ile insanlık tarihinin en büyük bilgi 

kaynağıdır. Bu sebeple öğrencilerin en çok kullandığı sitelerden biridir. Öğrenciler 

ödev yapmak için ansiklopedileri karıştırmak yerine bu siteyi kullanmaktadır 

(Kahraman, 2013:21). 

  1768 yılından beri yayınlanan Britannica, 2010 yılından itibaren basılı olarak 

yayın yapmamaktadır. İnternet 200 yıllık bir geleneği yok etmiştir. Britannica çevrim 

içi olarak hizmeti olsa da şu anda ansiklopedi denilince ilk akla gelen Wikipedia 

internet sitesidir. Britannica hâlâ ücretli içerik satmasına rağmen Wikipedia’nın gün 
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geçtikçe artan verileri ücretsiz olarak topluma sunulmaktadır. Ansiklopediler için 

artık Wikipedia  devri gittikçe ağır basmaktadır. Editörler, denetçiler, tarihçiler ve 

bilirkişiler  bir araya gelip ansiplopedi yazmamaktadır. Şu anda her yaştan insan, 

kurallarına ve formatına uygun, ilgili başlık altında bilgi ekleyebilmektedir.  Üyelik 

olmasına gerek yoktur. Ayrıca yazılan her makale kabul edilmemektedir. Üst kurul 

ve uzmanlar tarafından kontrol edilerek wikiye ilave edilmektedir (Sevinç, 

2012:149). Biraz bilgisayar bilgisi olan bu sanal ansiklopediye katkıda bulunabilir. 

Ancak yazılan yazının kalitesini de artırmak isteyen site, içerikler için kaynak da 

istemektedir.  

   

2.4.5. Fotograf ve Video Paylaşım Siteleri  

  Kelimeler önemlidir, fakat ses, resim, video gibi hem ses hem de görsel 

kelimelerden daha fazla beğeni toplamaktadır. Sebebi bir resmin bin kelimeye bedel 

olmasıdır, ayrıca insanlar okumayı sever ama, video izlemeye bayılır, çünkü video 

ile sayfalarca yazılan bir metnin mesajı daha kısa sürede izleyiciye verilebilir. Bu 

açıdan bakıldığında müzik video insanlara daha hoş gelmektedir. Sosyal medyada bu 

beğenilerin toplandığı yer ise YouTube internet sitesidir. Video ile ilgili yüzlerce site 

vardır, ama ilk akla gelen YouTube sitesidir. Google ile uyumluluğu ve altyapısı 

sebebiyle bu site diğer sitelere oranla daha fazla yoğundur  (Sevinç, 2012:109). 

İnternet üzerinden bilgi akışı her yıl katlanarak artmaktadır. Günümüzde 

internet kullanım oranı on yıl önceki verilerin birkaç misli durumundadır. Ağ 

omurgalarından geçen verinin büyük bir kısmını büyük alan kaplayan video ve ses 

dosyaları oluşturmaktadır. Özellikle video paylaşım siteleri aracılığıyla videoların 

izlenmesi oldukça yaygınlaşmıştır. Bu siteler aracılığıyla şarkıcılara ait video klipler, 

TV dizileri ve komik videolar gibi farklı türde görüntüler paylaşılabilmektedir. 

Dünya çapında en çok kullanılan paylaşım sitesi YouTube’dir. Bununla birlikte fizy, 

izlesene.com, dailymotion gibi siteler popüler video paylaşım sitelerini 

oluşturmaktadır (Sugözü ve Demir, 2011:58-59).  

  YouTube video paylaşım ve barındırma sitesidir. Üç Amerikalı çevrimiçi 

alışveriş-ödeme sistemi çalışanları tarafından 2005 yılında kurulmuştur. 2006 yılında 
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Google şirketi tarafından satın alınmıştır. Sloganı kendini yayınla (broadcast 

yourself)  olarak bilinmektedir. Sitede kullanıcılar slogandan da anlaşılacağı üzere 

kendi videolarını yükleyebilirler veya sitedeki herhangi bir videoyu izleyebilirler 

(Akyol, ve diğerleri, 2012:107).  

  YouTube’da yüklenen videolara izleyici çekmenin üç temel özelliği 

bulunmaktadır (Akar, 2013:70). Video bunlardan birine sahip ise izleyici bulma şansı 

çok yüksek olacaktır. İlk olarak videonun eğlenceli olması gerekir. Yavru kediler 

olabilir, insanların komik muziplikleri olabilir, gönderilen videoların  eğlence 

değerlerine sahip olması gerekir. Eğlence değerine bakıldığında, bununla ilgili 

herhangi bir kural veya kriter yoktur. Bazı videolar komiklikleri ile bazıları 

dokunaklıkları ile bazi videolar ise motivasyonları ve hikayeleri ile insanları 

eğlendirebilir. Bu hususta önemli olanlardan bir tanesi de yaratıcılıktır. İzleyiciler 

için önemli olan tekrar tekrar izleyecekleri bir video, ses veya multimedya ürünü 

yaratmaktır. İkinci özellik ise bilgidir. İlgili,  yararlı bilgiler ve en son haberler 

izleyiciyi cezbeder. Bu tür videoların çok süslü olmasına gerek yoktur. Sade ve açık 

olabilir. Zamanında yayınlandığında geniş izleyici kitlesine ulaşabilir. İzleyiciyi 

çekecek üçüncü özellik ise eğitici olan dokümanlardır. İnsanların ihtiyaç duyduğu 

herhangi bir şeyi onlara öğretmeye çalışırsanız, bu doküman ilgi çekecektir. Acemi 

sürücülere araba yağının nasıl değişeceği gösterilebilir, kısa sürede lezzetli bir 

yemeğin yapılması anlatılabilir. Eğitici videolar 2-3 dakikadan biraz fazla olabilir. 

Zaman gerektiği kadar kullanılmalı, detaylara gerektiği kadar inilmelidir. Ne kadar 

çok uzmanlık sağlanırsa o kadar çok izleyici çekilebilir.  

 

2.4.6. Sosyal İmleme Siteleri 

  Sosyal imleme sitelerdeki ürün ve/veya hizmet gibi her türlü içeriğe ait sayfa 

bağlantılarını kullanıcıların beğenisine sunmak onlarla paylaşmaktır. Bu sitenin 

mantığı paylaşmaktır. Yaygın olan siteler ise www.digg.com, www.delicous.com, 

www.reddit.com’ dur. (www.sosyalimleme.org, 2013).  

  “Tag”lar (etiketler) ise bookmarklar, blog yazıları gibi bilgilerin 

etiketlenerek kolayca ulaşılabilir olmasını veya arama yapılabilir hale gelmesini 

sağlar. Etiketleme, XML adlı bir teknoloji sayesinde kullanıcıların tanımladığı 

http://www.digg.com/
http://www.delicous.com/
http://www.reddit.com/
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terimler veya anahtar kelimeler sayesinde daha hızlı paylaşım ve bilinirlik imkanı 

verme işidir (Er, 2008:122). 

  Basit bir etiketleme sistemi kullanıcı kaynak ve etiketlerden oluşmaktadır. 

Etiketleme sistemini yapanlara genel olarak kullanıcılar denilmektedir. Onlar 

etiketler oluştururlar, bazen de onlar kaynaklara ekleme yaparlar. Kullanıcılar amaç, 

ilgi ve ihtiyaç gibi farklı özelliklere sahiptir. Kullanıcılar etiketleme işini eğlenceli 

bulmakta ve beğendikleri resim veya dosyayı paylaşmaktadır. Etiketleme 

sistemindeki diğer unsur kaynaktır. Kaynak, kullanıcının etiketlediği öğe veya 

öğelerdir. Bunlar web sayfası, video, kitap olabileceği gibi bir yer de olabilir. 

Etiketler ise kullanıcılar tarafından eklenen anahtar kelimelere verilen isimdir. 

Anahtar kelimeler her tür terim olabilir. Kişisel olarak “eğlenceli” veya deyiş 

“anneden hediye”  gibi  farklı anahtar kelimeler kullanılabilir. Etiketler temelde 

“metadata” olarak da tanımlanabilir. Yani bir nesne veya olguyu herhangi bir şekilde 

ifadelendirmektir. (Smith, 2008:5). 

 

2.4.7. Mikrobloglar 

  Kullanıcısına sınırlı sayıda karakter kulanma imkanı veren sitelerdir. En 

yaygın bilineni Twitter’dır (Aktaran:Gönenli & Hürmeriç, 2012:217).Sınırlı sayıda 

karakterler ile duygu ve düşüncelerin belirtilmesi veya gündemdeki konular hakkında 

yorumların takipçileri tarafından paylaşıldığı sitelerdir.  

   Twitter’de Tweet’lerin gizlenmediği takdirde sayfadaki bilgilere herkesin 

ulaşabildiği ve kullanılan kelime sayısının mesajlarda geçiş yoğunluğuna göre 

listelendiği bir sistem bulunmaktadır. Bu sistem ”Trend Topics” olarak 

adlandırılmaktadır. Bu sistem sayesinde belli zaman diliminde konuşulan konular 

liste halinde kullanıcılara sunulmaktadır (Güçdemir, 2012:42). 

  Kişisel amaclı kullanma haricinde kurumsal amaçlı da kullanılmaktadır. 

Firma ile tüketiciler arasında aracı olmaksızın iletişim aracı olan Twitter’ ın genel 

özellikleri şu şekilde sıralanabilir  (Akyol, ve diğerleri, 2012:58-62): 
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  a-Anlık İleti (Tweet) Paylaşımı:  Twitter; micro-blog  temeline dayanan bir 

paylaşım sitesidir. Tweet cıvıltı, cik, cik anlamında, twitter ise cıvıldamak, ötmek 

anlamında kullanılmaktadır. 1 tweet en fazla 140 karakterden oluşur. 

b-“Tweet” ve Kullanıcı / Takipçi Arama ve Bulma İşlemi: Ana sayfanın en 

üstünde arama yapmak için bir alan vardır. Bu alanı kullanarak arama yapabilir ve 

istenilen twitter kullanıcısı veya takipçileri bulunabilir.  

  c-Video ve Resim Paylaşımı: Temmuz 2011’den itibaren Twitter 

kullanıcısına resim ve video paylaşım olanağı sağlamıştır.  

  Twitter ile ilgili kullanılan terimler ve anlamları şu şekilde sıralanmaktadır 

(Akar, 2013:59): 

  Tweet: Paylaşılan gönderi veya içeriktir. Yazı, şekil, resim veya video 

olabilir. 

  Retweet: Birinin paylaştığı gönderiyi kullanıcının tekrar takipçilerine 

iletmesine (forward etme) denilir.  

  Follower: Takip eden veya takipçi anlamındadır. Sizin siteden 

yayınladıklarınızı takip eden kişiler olarak ifade edilmektedir. 

  Following: Takip edilen anlamı vardır. Kişinin kendisinin takip ettiği 

kullanıcıları gösterektedir.  

  Mention: Bahsedilen anlamındadır. Bir tweetin veya gönderinin önüne “@” 

konularak ilgili kişi veya kuruma ithaf edilerek gönderilmesi işidir. Onunla iletişime 

geçme isteğini belirtir. 

  Hashtag: Etiketleme veya işaretleme olarak kullanılmaktadır. Gönderinin 

önüne “#” simgesi eklenerek gönderinin işaretlenmesi ve sınıflandırılmasıdır.  

  Direct Message: Kullanıcılara doğrudan mesaj gönderme anlamına gelir. 

  Promoted Tweet: Reklam amaçlı gönderilen tweetleri ifade eder.  

 

2.4.8. Podcastlar  

  Podcast’lar ilk defa Apple iPod için geliştirilmiş fakat günümüzde iPod dahil 

çeşitli araçlarda kullanılmaktadır. iPod ile ilgili bir kavram olmaktan da çıkmıştır. 

“Podcast sisteminin internet’ten bir programın ses ya da video kaydını çekmekten 
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farkı RSS veya atom beslemelerinin kullanılması ve böylece her yeni bölümü özel 

yazılımların izleyerek otomatik olarak yükleniyor olmasıdır” (Sayımer, 2012:153).  

  Genellikle internet üzerinden desteklenerek bilgisayar ve akıllı telefonlara 

indirilebilen, dizi şeklinde ses, video gibi ürünlerin yayınlanmasıdır. “iPod” 

kelimesindeki pod (küçük kapsül) ve “broadcast” (yayın) kelimesindeki “cast” 

birletirilerek ortaya çıkmış yeni bir kelimedir. (www.dictionary.com, 2013).   

  Podcast’lar önceleri herkesin kullandığı ve izlediği kaydediciler gibidir. 

Podcast’ı kullanıcılar radyodan, televizyondan veya internetten dinlemek; seyretmek 

istediği içerikleri bir müzik veya video kaydedicisine kaydederek istedikleri taktirde 

tekrar tekrar dinleyebilmektedirler. Ayrıca RSS (Really Simple Syndication) olarak 

bilenen Zengin İçerikli Site Özeti ile beslenen Web sitesine abone olursa, 

kullanıcının MP3 çalarının bilgisayar ortamında senkronize edilmesi ile Podcast’ler 

güncellenmiş olur (Alikılıç, 2011:118). 

  Podcast’ler diziler gibidir, bölüm bölüm hazırlanması gerekir. Kullanım 

kolaylığı açısından audio dosyasısı şeklinde hazırlanmalıdır. Farklı bir tür format 

olursa kullandığı araç uygun olmayabilir. Formatların uzunluğu konusunda herhangi 

bir standart yoktur, fakat genellikle şu şekilde sınıflandırılır (Communications, 

2007:20):  

 Günlük haber yayınları içi: 1-5 dakika 

 Konuğu olan haber programı için : 5-10 dakika 

 Talk-şov programı için: 5-30 dakika 

 Haber programı için: 30-60 dakikalık Podcast’ler olabilir.  

  Podcast’ler aynı zamanda rahatlıkla halkla ilişkiler amaçlı kullanılmaktadır.   

İşletmelerin duyurum ve tanıtım aracıdır. İşletmeler Podcast’ler kullanarak hedef 

kitle için bir iletişim dizisi oluşturabilir. Podcast’lerin halkla ilişkiler amaçlı kullanım 

için şu yöntemler seçilebilir  (Alikılıç, 2011:122): 

 Podcast online topluluk üyelerine otomatik bağlantı kurularak 

gönderilebilir. 

 Hedef kitlenin Podcast ilgisini devam ettirmek artırmak için onlardan 

beğeniler, yorumlar ve eleştiriler alınmalıdır. 

 Podcast’ler diğer sosyal medya ortamları ile uyumlu olarak çalışabilir,  
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 Podcast için akıllı telefon uygulamaları oluşturularak üye ve paydaşlara 

güncel gönderimler yapılabilir.  

 Kısaltılmış içerikler Podcast’ın önemini artırmaktadır. Bu tür içeriğin 

hazırlanmasında iki tür avantaj vardır: İlki içeriği beğenen kişi devamını da 

merak ederek okumak ister, dolayısıyla Podcast yayınına da ulaşır. 

Normalde audio dosyaları arama motorlarında bulunmamaktadır, fakat bu 

içerik sayesinde Podcast’ler de arama motorlarında görünmektedir.  

 Diğer taktik ise hedef kitlenin Podcast formatından beklentisinin bilinmesi 

ve ona göre format hazırlanmasıdır.  

 Podcast şovlarına konuk konuşmacıların çağrılması Podcast’ ın değerini 

artırır. Konuşmacının ünlü olmasına gerek yok, alanında uzman biri de 

olabilir.  

 

2.4.9. Oyunlar 

  Çevrim içi ortamlarda bireyler sanal oyunları kullanarak vakit geçirmekte ve 

çeşitli aktivitelere katılmaktadırlar. Sanal oyunlar ve sanal dünyalar kişilerin aile ve 

iş hayatına paralel olarak onlara yeni bir yaşam tarzı sunmaktadır. Sanal ortamlar ve 

sanal oyuncular günümüzde çok popüler bir şekilde kendini göstermektedir. Bu sanal 

ortamların genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Alikılıç, 2011:50-51): 

Çevrimiçidir, etkileşimlidir, eş zamanlıdır, katılımcıdır, işbirlikçidir, deneyimseldir, 

ölçülebilir, özlenebilir, geliştirilebilir ve ticari pazar ortamlarına açıktır.  

Sosyal medya oyunları artık sadece kişiyi eğlendirmekle kalmamakta, onlara 

bilgi verme, kamuoyu oluşturma, farklı bir kişilik olarak sanal alemde kimlik verme 

gibi işlevleri sunmaktadır. Fakat bireyler kendilerinin oluşturdukları sahte kimliklerle 

oluşturdukları yeni bir dünyada, iletişim halindeki diğer insanları aldatabilmekte, 

yanlış haberlerle kamuoyu oluşturabilmektedirler (Sucu, 2012:60-61).   

Oyunlar birer sanal dünya olarak kendini göstermektedir. Bu sanal 

dünyalarda görünüm ve işlevsellik olarak farklı olabilir ancak, bir çok yönleri ile 

ortak özellikleri vardır (Aktaran, Akar, 2010: 144): 
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 Paylaşılan alan: Oyunlarda insanlar aynı ortak alanı kullanarak oyunlara 

katılım sağlarlar. 

 Yakınlık: Etkileşimler, uygulamalar, aynı ortamda gerçek zamanda ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin, oyun içerisinde ilerledikçe etkileşimdeki insanlar 

sizin durumunuzu görecektir. 

 Üç boyutlu görsel ortam: Büyük oyunların çoğu üç boyutlu 3D ortamlar 

tarzında gösterilmektedir. En beğenilen oyunların çoğu gerçek yaşam 

şekillerini ve görüntülerini anımsatmaktadır. Örneğin, yer çekimi, uydu 

görüntüsü gibi. 

 Kişiselleştirme: Oyuncuların avatarları, kullandığı alanı ve araçları istediği 

şekilde değiştirebilir, geliştirebilir, oluşturabilirler.  

 Süreklilik: Online oyunlardaki yaşam, oturum açılma ve kapanma durumuna 

bakılmaksızın devam etmektedir. 

 Sosyalizasyon ve topluluk: Oyunlar içerisinde insanlar sanal topluluk 

(takımlar, kulüpler, dernekler, komiteler vb.) oluşturabilirler.  

 

  2010 yılında Amerikalı oyun tasarımcısı Jane McGonigal’ın Reality Is 

Broken (Gerçeklik Bozukluk) adlı kitabındaki iddiaya göre; insanlar son yıllarda 

haftada üç milyar saatten fazla sanal oyunlar oynayarak zamanlarını geçirmektedirler 

ve bu rakam gittikçe artacaktır. Özellikle hoşca vakit geçirmek, eğlendirmek ve 

dikkatleri üzerlerine çekmek için dizayn edilmiş sanal ortamlara insanlar daha fazla 

akın etmektedirler. Ayrıca online alanda araştırma yapan Amerikalı Edward 

Castronova ise sanal ortamdaki aktiviteler ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi ifade 

etmek için insanların “zehirli sıvıya dalış ikilemi” ile karşı karşıya kalabileceğini 

iddia etmektedir. İnsanların sanal ortamlarda son derece güzel hazlar alınabileceğini 

ancak bu ortamların toplum üzerinde zehirli bir etki bıraktığını da görmek son derece 

önemlidir (Chatfield, 2012:112). 

 

2.4.10. Görsel Sosyal Paylaşım Platformu   

  Görsel sosyal paylaşım alanlarından en yaygın olanları, Flickr, Picase, 

Pinterest ve akıllı telefonlarda çalışan Instagram’dır.  
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  Flickr  

  Yahoo’nun 2005 yılında 35 milyon dolara Ludicorp’tan satın aldığı fotoğraf 

paylaşım platformudur. 2010 verilerine göre içerisinde 5 milyardan fazla fotoğraf 

bulunmaktadır. Ücret ödeyene sınırsız ücret ödemeyene sınırlı fotoğraf paylaşım 

alanı tanımaktadır. 2008’den itibaren video paylaşımına da izin veren site mimarlık, 

güzel sanatlar, mücevher, takı, aksesuar gibi alanlarla uğraşanlar için ideal bir sitedir 

(Sevinç, 2012:121). 

  Instagram  

 Instagram 2010 yılının sonlarına doğru kurulmuştur. Akıllı telefonlar için 

geliştirilmiş ve kullanımı son derece kolay bir programdır. Telefonunuzla fotoğraf 

çekip kolayca çeşitli efektler uygulanalir. Firma 2010 yılında iPhone ve iPad için 

ücretsiz eklenti geliştirmiştir. 2012 yılında Android versiyonu kullanlmaya 

başlanınca, Facebook onu 1 milyar dolara satın almıştır (Sevinç, 2012:129).  

   Pinterest 

  Pinterest ortak ilgi alanları olan kullanıcıların birbirlerine resim ve video gibi 

görüntülü dokümanları paylaşmak amacıyla kurulan bir sitedir. Kullanıcılar kendi 

yükledikleri resim ve videoları paylaştıkları gibi, başka sitelerden buldukları 

görselleri de paylaşabilmektedirler (Güçdemir, 2012:45).  

 

2.4.11. Diğer Sosyal Medya Siteleri 

  Daha önce açıklanan, Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, Myspace, 

Google Plus, Flicr, Pinterest, Instagram haricinde de kullanılan bir çok sosyal medya 

siteleri vardır. 

  Dünya’da kullanılan farklı sosyal medya sitelerinden bazıları şunlardır 

(www.sosyalsosyal.com , 2013):   

 WordPress: Ücretsiz blog oluşturma sitesidir. Kullanıcıya kendi sitesini 

oluşturma fırsatı veren ve en yaygın kullanılan günce (blok) yazma sitesidir. 

 Windows Live: Mevcut arkadaşlarla iletişim kurulmasını sağlayan bir sitedir. 

Msn kullanan herkesin Windows Live profili vardır. Ama Türkiye’de fazla 

kullanılmamaktadır.  
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 Badoo: Arkadaşlık sitesinin en ünlülerinden biridir. İnsanlar yeni birileriyle 

tanışmak istediğinde bu siteyi kullanabilmektedir. 

 Bebo: ABD, İngiltere ve İrlanda’da 40 milyonu aşan bir kullanıcı sayısı ile 

çok popüler bir şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcılar kendi profilini oluşturabilir, 

kendilerine ait arkadaşlar ve mesajlar bölümü mevcuttur. Ayrıca kullanıcıların foto 

albümleri, blogları, grup listeleri mevcuttur. Mobil hizmet için de Bebo uygun bir 

sosyal ağ sitesidir (Brown, 2009:165). 

 Vkontakte: Rusya’da yaygın olarak kullanılan sosyal medya sitesidir. Ülkede 

Facebook’dan daha fazla bu site kullanılmaktadır. Kişi arkadaşları ile, resim, video, 

fotoğraf paylaşımı yapabilmektedir.  

 Friendster: Yeni online arkadaşlık yapmak ve insanlarla iletişimi sürdürmeye 

yardım etmek için tasarlanmış küresel sosyal ağ sitesidir. 75 milyondan fazla 

kullanıcısı olan sitede, kullanıcılar kişisel profillerini oluştururlar ve sonra kendi 

grubuna veya topluluğa eklemek için arkadaşlarını davet ederler (Brown, 2009:168).  

 Last.fm: İnternet radyo ve müzik topluluğu sitesidir. İnsanları müzikle ve 

sanatçıları dinleyicilerle buluşturan bir sitedir. Bu sitede kullanıcıların profillerinden  

ve en çok dinledikleri müziklerden yola çıkarak onlara uygun müzik oluşturup 

listeleyen bir programdır  (Brown, 2009:173). Site şu anda T.C. Beyoğlu Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 2009/45 sayılı kararı ile erişime kapalı 

durumdadır (www.lastfm.com, 2013).  

 Blogger: Pyra Labs tarafından 1999 yılında San Francisco’da kullanıcıların 

hizmetine sunulmuştur. 2002 yılında Google tarafından satın alınmıştır. Kullanıcılara 

kendi bloğunu oluşturma fırsatı veren bir sitedir ve Google ile etkileşimli çalışan bir 

sitedir (Brown, 2009:171). 

 Digg: İçerik paylaşım ve keyifli vakit geçirme sitesidir. Kullanıcılar 

gönderdiği yazılar, şekil, video, fotoğraf gibi içerikleri sayfasına eklemektedir ve 

Google da bu yazıyı kendi indeksine ekleyerek yayınlamaktadır. Ayrıca kullanıcılar 

bu sitedeki yazılara oy verip bağlantı yapabilmektedir  (Brown, 2009:143).  

 Picasa: Fotograf paylaşım sitesidir. Google tarafından satın alınan bir 

servistir. Binlerce fotoğraf ücretsiz saklanabilir, paylaşılabilir ve fotoğraf sahibi 

tarafından yoruma açılabilir. Ayrıca  gizlilik ayarları yapılabilen bir sitedir.  

http://www.lastfm.com/
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  DailyMotion: Kişi ya da kurumlarca hazırlanan bir çok video, fotoğraf ya da 

çeşitli simgelerin paylaşıldığı ağ mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de Dailymotion’ 

dur.  

  İnternetin önemli markalarından Google’un da sosyal medya araçları 

bulunmaktadır. Kendi içerisinde çok sayıda platformu vardır: Bilgi paylaşım sitesi 

Blogger, işletme çalışanları için Google Docs ve Google Calendar, videolar için 

YouTube, fotoğraflar için Picasa, Sitelerin yoğunluğunu izlemek için Google 

Analytics, topluluklar için Google Groups, para kazanmak için AdSense, harita 

platformu ise Google Map, sanal sürücü ihtiyacı olanlar için Google Drive etkin 

olarak kullanılmaktadır.  (Jarvis, 2010:48).  

  Diğer kullanılan sosyal medya araçlarından bazıları ise şunlardır: 

MyHeritage, Fotolog, Live Journal, Plaxo, Xing,  StumbleUpon, Foursquare, 

DeviantART, Delicious, My Opera, Flixster, Odnoklassniki, Viadeo,  LiveMocha, 

SocialVibe, Muxlim, Tumblr ve My Yahoo dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan 

sosyal medya araçlarıdır. 

 

2.5. Sosyal Medyada Kişilerarası İletişim  

  Sanal topluluk herkesin doküman gönderebildiği bir haber tahtası ya da belirli 

sayıda kişi tarafından gönderi yapılan blog şeklinde olabilmektedir. 2000’li yıllardan 

itibaren web 2.0 temelli sanal topluluklar, Twitter, Facebook, Flickr, MySpace gibi 

sosyal paylaşım ağları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tür sosyal paylaşım 

ağları üzerinden eş zamanlı ve eş zamansız mesaj gönderme-alma, resim, video vb. 

doküman paylaşımı yapılmakta ve kullanıcılar kendi içeriklerini oluşturabilmektedir. 

Bununla birlikte kullanıcılar bu ortamlardaki sanal topluluklar üzerinden görüşlerini 

paylaşabilmektedir. Toplumsal yapı üzerine çalışan Castells, internetin sosyal hayata 

girmesinden itibaren “gerçek dünya” ilişkilerini sarsan, kişiyi yalıtılmışlığa doğru 

götürüp götürmediği sorunsalını tartışmıştır. Howard Rheingold ise, Virtual 

Communities’de bireyleri sanal ortamda bir araya getiren ortak değerler ve çıkarlar 

etrafında toplayan yeni bir cemaatin doğduğu tezini savunmaktadır. Rheingold’un 

tezine göre bu tür sanal cemaatler, ortak çıkarlar ve amaçlar çerçevesinde birleşen 

interaktif gruplardır  (Güçdemir, 2012:65). 
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  Cep telefonları veya GSM akıllı taşınabilir bir teknolojidir. Global System for 

Mobile Communications ya da GSM  olarak ifade edilen teknoloji Türkçe’ye  Mobil 

İletişim olarak geçmiştir. Sistem bir cep telefonu iletişim protokolüdür. Günümüzde 

konuşmanın yanı sıra, mesaj gönderme ve alma, fotograf çekme, müzik dinleme,  

video seyretme, internete girme, e-posta okuma, dosya indirme, internet 

uygulamalarının çoğunu gerçekleştirme gibi birçok özelliğe sahip bir teknolojidir. Bu 

özellikleri ile kitle ve kişilerarası iletişimde zaman ve mekana bağlı olmaksızın eş 

zamanlı ve eş zamansız çalışabilen popüler bir iletişim aracıdır   (Eroğlu ve diğerleri, 

2013:53).  

 

Şekil 4.Yeni Medya-Yeni Deneyimler 

 

 

Yeni Medya: Yeni Deneyimler 

 

 

Araştır, öğren! (Google, Oudora, vd.) 

 

Sosyalleş (Facebook, Twitter, vd.) 

 

İş/İlişki geliştir (Linkedin, FrendFeed, vd). 

 

Pazarla, sat (e-ticaret platformları, AppStore, vd.) 

 

Deneyimlerini paylaş! (Web Sitesi, Blog vd.) 

Kaynak:  Çetinöz, 2013:154. 

 

 Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere bireyler sosyal medya ortamında 

araştırmak, öğrenmek, sosyalleşmek, işini, ilişkilerini geliştirmek, pazarlama yapmak 

ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla bazen kitle iletişimi bazen de bireylararası 

iletişim gerçekleştirmektedir. Bunları gerçekleştirmek içinde Google, Facebook, 
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Linkedin, AppStore ve bloglar gibi çeşitli sosyal medya araçlarından 

yararlanmaktadırlar.   

 

2.6. Sosyal Medya Ortamlarının Kişi ve Toplum Üzerindeki 

Etkileri  

  Günümüzde geleneksel medyanın hızı sosyal medyanın hızının çok gerisinde 

kalmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay, sorun, fikir, 

sosyal medya tarafından bir anda tüm dünyaya duyurulmakta ve sosyal medya 

platformunda tartışılmaktadır. Yeni medya olarak da adlandırılan sosyal medya kısa 

sürede kitleleri etkilemekte ve örgütlenme veya organize bir şekilde hareket 

etmelerini sağlamaktadır. Bunun dünyadaki bilinen örneklerinden Arap Baharı adı 

verilen gösterilerin organizasyonunda görülmektedir. Sosyal medya Tunus’taki 

devrim esnasında yaygınlaşmaya başlamış ve etkileri daha sonra net olarak 

hissedilmiştir. Mısır’da ise Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden çok önce sosyal 

medya kullanıcıları organize olmaya başlamışlardır. Özellikle halk Facebook 

üzerinden organize olmuştur. Halk otuz yıllık hükümetin sona ermesinde başrol 

oynamıştır. Washington Üniversite’si tarafından yapılan araştırmaya göre, Arap 

Baharı sürecinde Tunus ve Mısır’da özgürlük ve demokrasi kavramlarını andıran 

mesajlar ve 3 milyondan fazla da tweet seçilerek değerlendirilmeye alınmıştır. 

Ortaya çıkan sonuca göre de, siyasi isyanların başlamasında ve sonuca ulaşmada 

sosyal medyanın kayda değer bir işlevi olduğu görülmüştür (  (Korkmaz, 2012:2152).   

  Etkileşimli bir ortamın oluşması, politikacıların kısa sürede kitlelere veya 

milyonlarca seçmene hitap edebilmesi ve onların tepkisinin  rahatlıkla ölçülebilmesi 

dolasıyı ile sosyal medya etkili bir politik araçtır. Vatandaşlar sosyal medyayı 

kullanarak görüşlerini rahatlıkla kamuoyuna veya siyasal parti üyelerine 

duyurabilmektedir. Onların yazdığı yazılara veya yaptığı işlere sosyal medya 

platformundan cevap niteliğinde olumlu veya olumsuz yorum yazarak tepkisini 

göstermektedir.  Bunun yanı sıra tüm dünyada bakan ve başkanlar sosyal medyayı 

aktif olarak kullanmaktadır. Vatandaş da birebir sosyal medya ile isteğini  

yetkililerden istemektedir. Politikacıların konuştuğu vatandaşın dinlediği siyaset 
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dönemi kapanmaktadır. Bunu yerine etkileşime dayalı yeni bir siyaset dönemi 

kendini göstermektedir  (Çildan ve diğerleri, 2012).   

  Koçak’ ın (2012:219) yaptığı araştırmaya göre sosyal medyanın avantajları 

eğlence, ekonomik iletişim ve ticari avantajlar, gelişmeleri takip ve uyum, ifade 

özgürlüğü, iletişim sağlama ve bilgiye erişim, örgütlenme  ve sosyalleşme olmak 

üzere yedi ana başlık altında toplanmıştır. Şekil 5’de ana temalar ve alt temalar 

gösterilmektedir.  

   

Şekil 5.Sosyal Medyanın Avantajları 

Ana Temalar                    Alt Temalar 

Eğlence Boş zaman değerlendirme,  

Uğraşı sağlama,  

Rahatlama 

Ekonomik İletişim ve 

Ticari Avantajlar 

Reklam ve ticaret, ürün ve hizmetler hakkında bilgi, para 

tasarrufu, zaman tasarrufu 

Gelişmeleri Takip ve 

Uyum 

Teknolojik gelişmelerin takibi,  

Çağa ayak uydurarak yeniliklere açık olmasını sağlama, 

İfade Özgürlüğü Demokratik ortam, (toplumun ileriye taşınması, bireysel 

görüşlere saygı, görüşlerin özgürce ifade edilmesi)  

İletişim Sağlama ve 

Bilgiye Erişim 

Öğrenme ihtiyacı, farkındalık oluşturma ve güncel 

gelişmelerden haberdar olarak bilgi akışını sağlama, 

İletişim ağlarının yaygınlaşması ve hayatı kolaylaştırarak 

iletişim kolaylığı sağlamak,  

Örgütlenme Tepki verebilmek ve sesini duyurabilmek için benzer 

düşüncelere sahip kişilerin bir araya gelmesi (toplumun 

ileriye taşınması, toplumsal ve siyasal tepkiler, sosyal 

sorumluluk faaliyetleri,  

Sosyalleşme Sohbet konusu sağlama,  

Yeni insanlarla tanışarak ve eski arkadaşlarla iletişime 

geçerek sosyal çevrenin genişlemesini sağlama, 

Kaynak: Koçak  (2012: 219) 
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  Sosyal medyanın olumsuz yönlerine bakıldığında alışkanlık yaratma, bilgi 

kirliliği, etik kaygılar, yalnızlık hissi, yüzeysellik ve zaman kaybı olmak üzere altı 

temel konusu bulunduğu görülmektedir (Koçak, 2012:230). Şekil 6’da ana temalar 

ve al temalar gösterilmektedir.  

 

Şekil 6.Sosyal Medyanın Dezavantajları 

 

 

Ana Temalar                           Alt  Temalar  

Alışkanlık yaratma Kişiyi bağımlı hale getirmekte, 

Bilgi kirliliği Gereksiz bilgi yığını ve bilgi erozyonuna sebep olması, 

Etik kaygılar Taciz, bilgi hırsızlığı, şiddet, duyguların sömürülmesi ve   

   siyasi suçlar gibi sanal suçlar işleme fırsatı verme 

Sahte kimlikler, 

Özel hayatın görünür olması,  

Yalnızlık hissi İnsanların robotlaşması 

İnsanlar arası ilişkilerin zayıflaması ve 

İletişimin sanallaşması, 

Yüzeysellik Yanlış anlaşılmalar, bilgiye güvensizlik, okuma  

 alışkanlığının azalması, tembellik, okuma ve araştırma   

 eksikliği gibi,  

Samimiyetsizlik, sanal dostluklar, yüz yüze iletişime özlem 

gibi sanal ve yapay ilişkiler 

Zaman kaybı Gereksiz kullanım,  

Kaynak: Koçak  (2012: 230)  

 

  Online topluluklar kendi üyeleri ile sürekli iletişim halindeyken ortak bir 

kültür algısı oluşturmaktadır. Ortaya çıkan bu ortak kültürü çoğu zaman diğer 

topluluklar özellikle online olmayan topluluklar farkedemeyebilir. Bu da topluluklar 

arasındaki iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Online topluluklar etkileşime açık 

gruplardır. Sanal ortamda hepsi kayıt halindedir, fiziksel vücutlar yoktur, yer ve 

zaman farklıdır, düşünceler daha özgür bir şekilde ifade edilir. Kültürel açıdan da 
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birtakım iletişim kalıpları oluşmuştur ve bu online topluluk deneyimi olmayanlar bu 

iletişim kalıplarını anlamakta ilk başlarda zorlanmaktadırlar. Örneğin, World of 

Warcaft oyunu oynayanların oluşturduğu normlar tamamen gerçek üstü 

olabilmektedir. Bundan dolayı bu tür topluluklara katılmak isteyen veya gözlemleyen 

kişilerin burada oluşan iletişim biçimlerini anlamazı güçtür ve zaman alacaktır. 

Kelimelerin bir kısmı gerçek anlamı dışında kullanılmaktadır. Bazı imla kurallarına 

farklı anlamlar yüklenmiş olabilir. Bu gibi durumlardan dolayı online topluluklarda 

farklı bir kültür algısı oluşmaktadır (Varnalı, 2013:138). 

  Mobil teknolojiler sayesinde gerçek ortam ve sanal ortamlar içi içe geçmiştir. 

İnternetin temel altyapı olduğu ve farklı yayın araçların (TV, radyo, bilgisayarlar, 

cep telefonları, elektronik eşyalar vb.) bu alt yapı sayesinde entegre olarak tek bir 

çatı altında çalıma özelliğine “yakınsama “ (convergence) denilmektedir. Yakınsama, 

teknolojik gelişmelere neden olmakta ve bilgi iletişim teknolojilerinin şu anki 

kullanım durumunu ve geleceğini etkileyen bir süreçtir. Aynı zamanda psikolojik ve 

sosyolojik bazı sonuçları da kendisi meydana getirmiştir. Bunlardan en ciddi olanı 

teknoloji ile aşırı bir şekilde kaynaşma insan ve insan deneyimlerinin ikinci plana 

itilmesidir (Varnalı, 2013:219-220). 

   Sanal alemin patolojilerine bakıldığında; ilk sırada yalan söylemek vardır. 

Sonrasında ise aşırı hayal kurma, koplekslerin tatmini, farklı kimlikte kendini 

tanıtma ve gerçeğin dışında yaşama olarak sıralanmaktadır. Ayrıca internet ve sosyal 

medya yalnızlık için bir çözüm olarak görünse de uzun vadede yeni sorunların 

oluşmasına sebep olmaktadır. Kişinin uzun süre bilgisayar kullanması onun gerçek 

hayattan kopmasına sebep olmaktadır. Özellikle gençler için melankolik ve ütopik 

aşkların yaşanmasına yol açmaktadır  (Özodaşık, 2001:104). 

 

 

2.7. Türkiye’de Sosyal Medya Konuları 

  Türkiye’de sosyal medya kullanımına ilişkin “biz ve onlar”, komplo teorileri 

ve hızlı gündem değişikliği ön plana çıkmaktadır (Irak ve Yazıcıoğlu, 2012:39). Bu 

kullanıma ilişkin özellikler şu şekilde açıklanabilir:  
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 Türkiye’deki sosyal medya incelendiğinde kullanıcılar sosyal medyadaki 

mesajları “biz ve onlar” olarak algılamaktadır. Bir bakıma “taraftarlık” olarak ifade 

edilen bu durum kullanıcıların çoğu kez beraber hareket etmesine neden olmaktadır. 

Bu hareketin temelinde genelde karşı tarafa siyasi üstünlük sağlama çabası vardır. 

  Sosyal medya, söylentilerin ve komplo teorilerinin kolayca ortaya atılıp 

taraftar bulduğu bir alandır. Sonucu doğrulanmamış herhangi bir bilgi sosyal 

medyaya gönderiliyor ve bir anda birlerce kişi ile paylaşım yapılabiliyor. Türkiye’de 

komplo teorilerinin oluşumuna etki eden sosyal medya haricinde ayrıca çeşitli 

gruplardaki hakim inanırlar vardır. Bunlar, muhafazakarlar için İsrail, Kemalistler 

için İslamcılar, Türk milliyetçileri için Kürtler her konuda komplo teorileri konusu 

haline gelmiştir. Amerika ise bunların hepsini kapsar.  

  Türkiye’deki sosyal medya kullanımına yönelik diğer bir özellik ise hızlı 

değişen gündemdir. Gündeme gelen konular hızlı bir şekilde tüketiliyor. Fikirler 

takip edilmiyor. Yeni gündem ile eski gündemin üzeri tamamen kapatılıyor. Sosyal 

medyaya yansıyan konular editör süzgecinden geçmediği için kulaktan dolma bilgiler 

ve içi boş konular mevcuttur. Ayrıca kullanıcılara aşırı bilgi yüklemeleri onların 

konu ile ilgili uzun süreli ilgilenmemelerine neden olmaktadır. 

 

2.8. Sosyal Medya ve Gençlik 

Gençlerin sosyal medyadaki bağımlılığına bakıldığında, bireylerin 

sosyalleşmek istediği medyayı yani sosyal medyayı kullanma eğiliminde oldukları 

anlaşılmaktadır. Bu sebeple medyanın sosyalleşme sağladığı ifadesini kullanmak 

yanlış olmaz. Çünkü  sosyal hayatta itilip kakılanların bu ortamda daha kolay yer 

edindiği, arkadaş bulduğu bir nevi sosyalleştiği hatta normalleştiği söylenebilir. 

Ayrıca başka bir açıdan bakıldığında, yüz yüze iletişim kurulduğunda ciddiye 

alınmayacağını düşünen kişiler sosyal medya ortamında yeniden ve kolaylıkla kendi 

oluşturduğu hayal evreninde daha fazla mutlu olabilmektedir (Hazar, 2011:162). 

  İnternet siteleri için ayırdığımız zaman, kitap okumak için ayrılan zamandan 

daha fazladır.  Aynı zamanda cep telefonundan yazılan mesajlar için ayrılan zaman, 

cümle ve paragraf oluşturmak için ayrılan zamanın yerini almıştır. İnternet 

kullanımında ve özellikle sosyal medyada gezinirken kullanılan zaman, düşünmek  
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ve yeni bir şey oluşturmak için ayrılan zamanı bitirmektedir. Bu yüzden beyinde 

entelektüel işlevleri ve uğraşıları destekleyen devreler zayıflatmakta ve yavaş yavaş 

kopmaya başlamaktadır. Kısacası internetle yeni bilgiler öğrenirken düşünmeyi, 

üretmeyi ve eski bilgileri kaybediyoruz (Carr, 2012:151). 

  İnsanlardaki yalnızlık duygusu da kişiyi sanal ortama iten bir araçtır. Modern 

dünyada yalnız kalan genç birey bir dost ve arkadaş eksikliğini iletişim araçları ve 

bilgisayarlarla gidermeye çalışmaktadır. Ancak sahip olduğu olumsuz duygular onu 

gerçek hayattan koparır. Bir çıkış yolu olarak gördüğü internet ortamında sosyal 

duygularının tatmin etmeye çalışır. Fakat çoğu zaman hayal kırıklığına uğruyor. 

Aynı anda yüzlerce kişi ile konuşan genç çevresi ile iletişim kuramama ve bir şeyleri 

paylaşamama duygusu ile yalnızlığı devam etmektedir  (Özodaşık, 2001:103). 

  Yine iletişim teknolojileri çok özellikli iletişim araçlarını ortaya çıkardıkları 

ve bu araçlarla bilgiye erişim, bilginin dağılımının kolay olduğu görülmektedir. 

Devamında demokratikleşmeye katkıda bulunmaktadır. Bunlara bağlı olarak 

alternatif medya girişimlerin yeni medya ile zenginleştiği görülmektedir. Ancak 

bilgisayara dayalı iletişim teknolojisi olan internetin henüz çocukluk dönemi 

yaşaması sebebiyle şu anki verilerle geleceğe ilişkin yargılarda bulunma doğru 

değildir (Atabek, 2001:135). 

  İnsan davranışları alışkanlıklar ve normlarla birlikte ortaya çıkmaktadır. Öyle 

ki bu davranışlar birçok grup tarafından yapılıyorsa belli ber zaman sonra kültüre 

dönüşmektedir. Kültüre dünüştüğünde ise nesilden nesile aktarılan büyük bir değer 

olarak kendini göstermektedir. İnternetin insan hayatına girmesi ile insanlar farklı 

kültürlerdeki insalarla iletişim kurmakta, değişik şirketlerin internet sitelerine 

bakmakta, uzaktaki üniversitelerin veri tabanlarına girebilmekte, birçok bilgiyi  kısa 

sürede elde etmektedir. Bu açıdan bakıldığında içinde yaşanılan dünya bilgi olarak 

zengileşmiştir. Her şeyi görmek isteme ve her şeyi bilmek isteme arzusu ile 

insanların merakı da birleşince yüzsüz bir şekilde bilgi avlayarak her bilgiye ulaşmak 

isteyen ve bu konuda sınır tanımayan, bir toplum bir nesil oluşmaktadır. Bu da 

gelecek açısandan kaygı vericidir  (Varnalı, 2013:240). 
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Tablo 4. Farklı Sosyal Medya Araçlarına Göre Kullanılabilecek Performans  

Göstergelerine Örnekler 

 
Sosyal Medya 

Araçları  

Sosyal Medya Performans Göstergeleri  

Marka Bağlılığı Marka Bilinirliği  Ağızdan Ağıza İletişim 

Bloglar -Tekil ziyaretçi sayısı  

-Sayfaya geri dönen  

ziyaretçi sayısı  

-İşaretlenme 

(imlenme)  

sayısı  

- Arama motorundaki 

sıralama  

• Üye sayısı  

• RSS takipçi sayısı  

• Yorum sayısı  

•Tüketiciler tarafından 

yaratılan içeriğin 

miktarı  

•Sitede kalınan 

ortalama süre  

• Anket, yarışma ya da 

oylamalara katılım 

oranı   

• Medyada (çevrimiçi ve  

çevrimdışı) bloğa  

verilen referans  

(bağlantı ya da  

link) sayısı  

• Diğer bloglarda  

konu edilme sayısı  

• “Beğenenlerin”  

Sayısı 

Mikro bloglar 

(Twitter)  

-Marka hakkındaki 

tweetlerin sayısı 

-Takipçi sayısı 

-Takipçi sayısı 

-Yanıt sayısı 

-Yeniden tweet etme sayısı 

Cocreation  

(Örneğin;NIKEiD) 

-Ziyaretçi sayısı -Yaratıcı girişimler 

sayısı  

-Diğer medyadaki projeler 

için kaynakların sayısı 

Sosyal İmleme 

(Örneğin; Stumble 

Upon)  

-Etiketleme sayısı -Takipçilerin sayısı  -Eklenen etiketlerin sayısı 

Forumlar ve 

Tartışmalar Siteleri 

(Örneğin; Google 

Groups) 

-Sayfa Görüntüleme 

sayısı 

-Ziyaretçi sayısı 

-İçeriğin değeri 

 

-İlgili konu 

başlıklarının sayısı 

-Kişisel yanıtların 

sayısı 

-Kayıtlı kullanıcıların 

giriş sayısı 

-Sayfaya verilen linkler 

-Diğer sitelerden yapılan 

yönlendirmeler 

- Sosyal imleme sitelerinden 

etiketleme 

-Çevrimdışı referanslar 

-“Begenilerin” sayısı 

Sosyal Ağlar  

(Örneğin; Bebo, 

Facebook, 

LinkedIn) 

-Üye/takipçi sayısı 

-Yüklenen uygulama 

(apikasyon) sayısı 

-İzlenimlerin sayısı 

-İşaretlemelerin 

(imlemelerin) sayısı 

-Değerlendirme sayısı 

-Yorum sayısı 

-Aktif kullanıcı sayısı 

-“Beğenenlerin sayısı 

-Tüketicilerden gelen 

içerik (fotoğraf vs.) 

sayısı 

-Uygulamaların 

kullanım analizi 

-Üyelerin-takipçilerin 

aktiflik oranı 

-Arkadaşların zaman 

tünelinde görünme sıklığı 

-Duvarda  yayınlanan 

gönderi sayısı 

-Gönderilerin üyeler 

tarafından paylaşılma sayısı 

-Üyelerin/takipçilerin 

arkadaşlarına gönderidiği 

davetlere karşılık verme 

sayısı 

Video ve Fotoğraf 

Paylaşımı  

(Örneğin; Flickr, 

YouTube) 

-Video/fotoğraf 

görüntülenme sayısı 

-Video/fotoğraf için 

yapılan yorumlar (-/+) 

 

-Yönlendirme sayısı 

-Sayfa görüntülenme 

sayısı 

-Yorum sayısı 

-Abone sayısı 

-Sayfalara yerleştirilme 

(embedding) sayısı 

-Sayfalardaki bağlantı sayısı 

-Diğer sosyal medyada ve 

çevrim dışında yer alma 

sayısı 

-Beğenilenlerin” sayısı 

Kaynak: Hoffman, D.L. ve M. Fodor (2010). 

 Tablo 4’ de görüldüğü üzere sosyal medya araçlarındaki performans göstergelerine 

örnekler verilmektedir. Blogların, takipçi sayısı, yanıt sayısı, forumların kullanıcı sayısı, 
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sosyal ağlardaki begenme sayısı, video ve fotoğraf paylaşım sitelerindeki abone ve 

yönlendirme sayısı gibi rakamlar kurumsal iletişimde ve pazarlama tekniklerinde 

kullanılmaktadır. Özellikle işletmelerin tanıtımının yapılmasında ve kalitesinin 

yükseltilmesinde önemli bir iletişim araçlarıdır.  

  İnternet insanların  dikkatini radyo televizyon ve gazetelerden daha fazla 

çekmekte ve insanların beynini yönetmektedir. Arkadaşına mesaj atan bir çocuğun, 

Facebook sayfasında kendisine gelen mesajlara bakma, onlara cevap verme, cep 

telefonundan e-postasını sürekli kontrol eden bir iş adamı ya da arama motorunda bir 

kelimeyi aradıktan sonra karşısına çıkan bağlantılara bakan sayısız insan vardır. 

Bireyler bunları yaparken etrafında olup bitenleri farkedemeycektir. Bu araçlarla ve 

onların ses, görüntü ve metinleri ile meşgul olurken, gerçek dünyadan kopacaklardır 

(Carr, 2012:147).  

  Bilgiye bedava ve kısa sürede ulaşabilen bir toplumun kendini 

göstermektedir. Bu kalaylık da kişi, kurum veya ülke ile ilgili gizli bilgilerin alınması 

gibi  endişe verici isteği de beraberinde getirmektedir.  

  Sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak 500 kişi üzerinde bir araştırma 

yapılmıştır. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırmada katılımcıların 

neredeyse tamamının sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta olduğu, büyük 

çoğunluğunun her gün sosyal medya ortamlarına girdiği ve vaktinin önemli bir 

kısmını burada geçirdiği tespit edilmiştir. Öğrenciler sosyal medyaya eğlenmek, 

rahatlamak, boş vakitlerini geçirmek, mesaj almak ve göndermek, gündemi takip 

etmek ve bilgiye erişmek için girmektedir. Araştırmaya katılanlar en çok facebook ve 

twitter kullanmaktadır (Solmaz ve diğerleri, 2013).   

 

2.9. İletişim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine 

Etkisini  İnceleyen Araştırmalar 

 İletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine Türkiye’de doğrudan 

yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak, iletişim kaygısı ve sosyal medya 

kullanımı ile ilgili ayrı ayrı yapılmış çalışmalar bulunmaktadır (Köseler, 2006). 

 Köseler (2006) tarafından, “Lise Öğrencilerinde İletişim Kaygısı” adlı bir 

çalışma yapılmıştır. Balıkesir ilinde 50 lise öğrencisi ile yapılan çalışmada ölçüm 
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aracı olarak yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda 

kız öğrencilerin iletişim kaygılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu, kız 

ve erkek öğrenci gruplarının iletişim kurmada en fazla zorluk yaşadığı kişilerin aile 

bireyleri olduğu, aile dışında en fazla iletişim zorluğu yaşadığı kişiler ise öğretmenler 

olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca okul eğitim ortamlarının, öğrencilerin topluluklar 

karşısında konuşma yapma becerilerini geliştirmediği bilgilerine ulaşılmıştır. 

  Benzer bir çalışma “Kültürlerarası İletişim Kaygısı: Anadolu Üniversitesi 

Erasmus Öğrencileri Değişim Programı Örneği” adında Bozkaya ve Erdem Aydın 

(2010) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada birey farklı bir kültürde yaşarken başka 

bir kültür ile iletişim kurma süreci incelenmiştir. Araştırmacı çalışmada 

McCroskey’in “Kültürlerarası İletişim Kaygısı” ölçeğini uygulamıştır. Uygulama 

yurt dışından gelen ve yurt dışına giden Türk ve yabancı öğrencilere yapılmıştır. 

Sonuçta öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin okuma, anlama, konuşma ve yazma 

becerilerinin ileri düzeyde olması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca yurt dışına 

gönderilecek öğrencilerin gittikleri ülkelere uyum sağlayabilmeleri için, dışa dönük 

ve sosyal kişiler olmalarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.   

  Türkiye’de “İletişim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Etkileri” 

hakkında herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Ancak, sosyal medya kullanımı 

ile ilgili doğrudan ve dolaylı olarak bir çok tez ve makale bulunmaktadır.  

 Scott ve Rockwell (1997) tarafından  iletişim, yazım ve teknoloji kaygısının 

yeni iletişim teknolojisi kullanımına etkisi ölçmek amacıyla 1977 yılında 178 lisans 

öğrencileri üzerinde bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. 

  Araştırma değişkenlerinden biri olan iletişim kaygısını ölçmek amacıyla 

Kişisel İletişim Kaygısı Raporu (PRCA) kullanılmıştır. Diğer değişkenlerden olan 

yeni iletişim teknolojileri kullanımı için ise 18 adet farklı soru sorulmuştur. Bu 

sorular beşli (5) likert tipi ölçek ile değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmalar 

sonucunda aşağıda tabloda görüldüğü üzere 16 iletişim teknolojisinden 7’ sinde 

önemli bir biçimde negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

  Scott ve Rockwell’ i (1997) göre iletişim kaygısı ile teknoloji kullanımı 

arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Tablo 5’ e göre iletişim kaygısı ile online 

hizmetler, kablo tv, telefon, faks makinesi, çağrı cihazı, video ve ileri yetenekli 

telefon kullanımı arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır (p< .05; p< .01).   
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Tablo 5. İletişim Kaygısı ve Teknoloji Kullanımı İlişkisi 

Sıra 

No 

Teknoloji İletişim 

Kaygısı 

1 Kelime işleme -.123 

2 E-posta -.118 

3 Elektronik Tartışma 

Grupları 

-.035 

4 Bir Bilgisayar Programı +.001 

5 Online Hizmetler -.132* 

6 Kablo TV -.134* 

7 CD-ROM Aracı -.100 

8 Uydu TV -.078 

9 Elektronik Video Oyunları -.086 

10 Telefon -.164* 

11 Faks Makinesi -.149* 

12 Çağrı Cihazı -.171* 

13 Video -.146* 

14 İleri Yetenekli  Telefonlar -.239** 

15 Bilgisayar/Video 

Konferans 

-.059 

16 ISDN (Integrated Services 

Digital Network) Birleşik 

Hizmetler Veri Şebekesi 

-.038 

17 Konuşma yapma -.288** 

18 Yazı yazma -.258** 

Kaynak: Scott ve Rockwell (1997). 

Not: *p< .05; **p< .01. 

   Allen ve Bourhis (1996)  iletişim kaygısı ile iletişim davranışları arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Bu araştırmayı yaparken meta analiz yöntemi 

kullanmışlardır. Çalışmada 3742 katılımcı ve toplam 36 araştırma kullanmışlardır. 

Çalışmanın sonucu olarak iletişim kaygısının seviyesi ile iletişim becerileri arasında 

negatif bir ilişki (r: -.220) olduğu sonucuna varmışlardır. Yazarlar bu ilişkiyi  çok 
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fazla kaygının hem nitel hemde nicel iletişim davranışlarını azalttığını tespit 

etmişlerdir.  Meta analizi  (Akgöz, Ercan, & Kan, 2004) aynı konu ile ilgili olarak bir 

çok çalışmanın birleştirilerek yeniden gözden geçirilmesi yöntemidir. Bunun özgün 

olması tek başına bir sonuca varılması yerine nicel yöntemler kullanılarak bir sonuca 

varılmasıdır. Burada yazar değişik sınıflandırmalara gidebilmektedir.  

  Öztürk (2014) ise sosyal kaygı üzerine bir çalışma yapmıştır. Yapılan 

çalışmada sosyal kaygıyı biyolojik, kültürel, psikolojik, beceri eksikliği ve kendini 

sunma yaklaşımlarına göre açıklamaktadır. Özellikle kendini sunma yaklaşımına 

ağırlık vererek, insanların başka insanlar üzerinde istedikleri izlenimi barakmaya 

çalışmaları sonucunda başarısız olmaları onların kaygılandığını belirtilmektedir. 

Ayrıca sosyal kaygıya sahip bireylerin sosyal ortamlarda iletişim kurmakta 

zorlandığı ifade edilmektedir. Yoğurtçu ve Yoğurtçu’nun  (2013) “Yabancı Dil 

Olarak Türkçe’nin Öğreniminde Kaygının Akademik Başarıya Etkisi” adlı çalışmada 

hazırlık sınıflarındaki akademik başarının yükselmesi veya düşmesi yabancı dil kaygı 

düzeyinin seviyesine bağlı olduğu vurgulamaktadır. Çözüm önerisi olarak da yüksek 

kaygılı öğrencilerin tespit edilerek kaygı seviyelerinin normal düzeye indirilmesi 

öngörülmektedir.  
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BÖLÜM III: YÖNTEM 

    

  Bilimsel yöntem, araştırmalarda bilimsel topluluğun bilimsel tutumla 

kullandığı kuralları, teknikleri ve yaklaşımları içine alan bir süreçtir. Bilimsel tutum 

dünyaya bakış açısını ifade eder. Bilimsel yöntem ise, gerçeği elde etmek için, 

tutulması gereken ideal yolu ya da yöntemi  gösterir. Bu yolun şüpheye yer 

bırakmayacak şekilde mantıksal ve uygulamalı tutarlılığa sahip olması gerekir. 

Olgusal nitelikli problem çözmenin, bilim üretmenin bilinen ve belli süreçleri olan en 

güvenilir yoludur (Karasar: 2012:12; İslamoğlu, 2009:18). Bilimsel yaklaşım 

sorulara cevap arama ve cevaplama mantıksal ve sistematik yöntemlere dayanır ve 

aynı zamanda diğer insanların da aynı yöntemi kullanarak verilen cevapların test 

edilmesine imkan sağlar. Bu yaklaşım araştırmalarda geçerli ve sağlam bir araştırma 

yapmak için nelerin gerekli olduğu  ve hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini 

bazı temel varsayımlara dayanarak ifade eder. Tecrübe, akıl yürütme ve araştırma 

bilimsel yaklaşımda en önemli hususlardandır (Böke, 2009:18).  

  Bilimsel yöntem diğer yöntemlere göre uzun ve zahmetlidir. Ancak bu 

yöntem kullanıldığında aynı şartlar altında aynı sonuçların elde edilmesi 

beklenmektedir. Bu yöntemin önemini ülkenin faydası açısından değerlendirmek 

gerekirse; bir ülke bilimsel metodu eğitim sisteminin temel taşları haline getirirse, o 

ülke daha hızlı modernleşebilir ve daha rahat gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir. 

Bilimsel metoda sahip bir ülkedeki eğitim sisteminin temeli “bilgiyi depolayan”  

topluluk yetiştirmek yerine “bilgiyi üreten ve paylaşan” bir topluluk olarak 

belirlenmelidir (Saruhan ve Özdemirci, 2011:16). 

  Bu bölümde araştırmanın ilk olarak araştırma modeli ve verilerin toplanacağı 

ölçüm aracı belirlenmektedir. İkinci olarak evren ve örneklem belirlenerek, verilerin 

toplanması ve analizine ilişkin bilgiler verilmektedir.  

 

 3.1. Araştırmanın Modeli 

       Bir araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için belli modellerin kullanılması 

gerekmektedir. Gerçekte araştırmacıya mutlak bir model empoze etmek yanlış 
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olabilir. Ancak, daha önce denenmiş, tercih edilmiş modellerin kullanılmasında da 

fayda vardır. Her araştırmanın modeli araştırmayı yapanın şahsi damgasını 

taşıyabilir. Fakat, hiçbir kurala tabi olmadan yapılan bir araştırma hedefe ulaşamaz. 

Araştırmalarda konu, amaç, yöntem ve teknikler ve sonuç gibi temel kuralların 

olması gerekir.  (Arslantürk, 2008:39). 

  Araştırmalarda kullanılan en önemli kavramlardan bir tanesi de değişkendir. 

Değişken, herhangi bir deneğe/şeye ait ve birden çok değer alabilen bir 

özellik/kavram demektir. Değişebilen, bir başka deyişle birden çok değer alabilen her 

şey değişkendir. Değişkenler etkilemeleri ve etkilenmeleri itibariyle iki ana gruba 

ayrılır. Bunlar bağımlı ve bağımsız değişkendir. Biri etkilenen diğer ise etkileyen 

olarak ifade edilmektedir. Örneğin, eğitim seviyesinin kişinin gelir düzeyleri 

üzerindeki etkileri araştırılabilir.  (Altunışık ve diğerleri, 2007:20). 

  İletişim kaygısı ve sosyal medya kullanımı ile ilgili yapılan bu çalışmada veri 

toplamak için örneklem yöntemi olarak “küme örnekleme” seçilmiştir. Bu 

doğrultuda veri toplamak için oluşturulan bilgi envanteri formu üniversitelerdeki 

sosyal bilimler ve fen bilimlerinin bazı fakülte öğrencilerine uygulanmıştır.  

  Elde edilen veriler daha sonra Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) programında analiz edilerek yorumlanmıştır.  

 

3.2. Ölçüm Aracının Belirlenmesi 

 Araştırmada kullanılan veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan bilgi 

envanteri formu ile elde edilmiştir. Bilgi envanteri formu, kişisel bilgi formu, İletişim 

Kaygısı Ölçeği (İKÖ-24) ve Sosyal Medya Kullanım Ölçeği olmak üzere üç farklı 

bölümden oluşmaktadır. Bilgi envanteri ile ilgili detaylı bilgiler şu şekildedir:   

1. Öğrencilerin demografik özellikleri hakkında bilgi almak amacıyla Kişisel  

Bilgi Formu kullanılmıştır. Bu forma ek olarak bazı sosyoekonomik düzeyler ve 

internet kullanımına ilişkin bilgi alınması uygun görülmüştür.    

2. Öğrencilerin iletişim kaygıları hakkında bilgi almak için İletişim Kaygısı  

Ölçeği (İKÖ-24) kullanılmıştır. Bu ölçek 1982 yılında McCroskey tarafından 

geliştirilmiş, aynı zamanda 1985 yılında McCroskey ve arkadaşları tarafından tekrar 

geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Güvenirlik katsayısı olan Cronch Alpha 
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değeri 0.94 olarak bulunmuştur.  Kişisel İletişim Kaygısı Raporu (Personal Report of 

Communication Apprehension- PRCA-24) olarak bilinen bu ölçeğin Türkçe’ye 

uyarlanma aşamaları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdadır.  

 

 İletişim Kaygısı Ölçeğinin (İKÖ-24) Geçerlik Güvenirlik Çalışması: 

Toplam 24 maddeden oluşan bu ölçekte, kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, 

kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum şeklinde beşli likert ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçeğin özgün formu grup iletişim kaygısı (1.2.3.4.5 ve 6. sorular),  

toplantı iletişim kaygısı  (7.8.9.10.11 ve 12. sorular), bireylerarası iletişim kaygısı 

(13.14.15.16.17 ve 18. sorular) ve genel iletişim kaygı (19.20.21.22.23 ve 24. 

sorular) olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır.  

  Ayrıca ölçeğin puanlanmasına şu şekilde elde edilmektedir: Kesinlikle 

katılıyorum= 1 puan, katılıyorum= 2 puan, kararsızım=3 puan, katılmıyorum=4 

puan, kesinlikle katılmıyorum=5 puan olarak belirlenmiştir. Toplam puan aşağıdaki 

şekilde elde edilmektedir (McCroskey ve ark. 1985): 

  Grup            = 18 – (1) + (2) - (3) + (4) - (5) + (6) 

 Toplantı       =18 - (7) + (8) + (9) –(10) – (11) + (12) 

  Bireylerarası= 18 – (13) + (14) – (15) + (16) + (17) – (18) 

  Genel            =18 + (19) – (20) + (21) – (22) + (23) – (24) 

  Grup, toplantı, bireylararası ve genel iletişim kaygısı puanlarının düşük, orta 

ve yüksek puanlama türleri aşağıdaki şekilde verilmektedir (McCroskey, 1982):  

 

Şekil 7. Ölçek Puanlama 

 

Toplam Yüksek Düşük 

Toplam Puan  >80 <51 

Grup (alt puan)  >20 <11 

Toplantı (alt puan) >20 <13 

Kişilerarası (alt puan) >18 <11 

Genel (alt puan) >24 <14 

Kaynak: McCroskey, J.C. (1982). 
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  Kaygı düzeylerine bakıldığında  toplam 24 ve 51 (puan <51 ise) arasında olan 

düşük iletişim kaygına sahiptir. 51 ve 80 arasında puana sahip olan orta düzey 

iletişim kaygısına sahiptir. 81 ve 120 (puan > 80 ise)arasında puana sahip olan ise 

yüksek düzey iletişim kaygısına sahiptir. 

 

 Ölçek Amerika’da ve diğer ülkelerde çok sayıda farklı araştırmalarda 

kullanılmıştır. Bu çalışmalardan bazı örnekler aşağıdaki gibidir. 

 

 PRCA 24 ölçeği Payton ve Scoot tarafından (2013) evde eğitim gören ile 

kolejde eğitim gören öğrencilerin iletişim kaygısını araştırmak amacıyla 

kullanılmıştır. Araştırma 404 kişi üzerinde yapılmıştır. Illias, Razak ve Yeop Yunus 

(2013) tarafından Malezya’daki bir üniversitede okuyan muhasebe öğrencilerinin 

iletişim kaygısını ölçmek için kullanılmıştır.  Burk (2001) işletme yönetimi master 

öğrencileri arasındaki iletişim kaygısı ölçmek amacıyla kullanmıştır. Çalışma 

Amerika’daki  Midwest Üniversitesi’nde yapılmıştır. Francis ve Miller (2013) 

üniversite öğrencilerinin iletişim seviyelerini ölçmek için bu ölçeği kullanmıştır.  

  Ölçeğin Türkçeye uyarlanması, ölçek uyarlama işlemleri ile ilgili yayınlar 

incelendikten sonra, işlem sırasına göre yapılmıştır. 

  McCroskey (1982) tarafında geliştirilen ölçek 24 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçeğin uyarlama çalışmasının yapılması için ilk olarak izin alınması gerekmektedir. 

Ölçeğin özgün dili İngilizce’dir. Ölçeğe ait bilgiler makalenin yanı sıra   

www.jamescmccroskey.com adresinde yayınlanmakta olup, herhangi bir izin 

alınmadan ve ücret ödenmeden kullanılabileceği belirtilmektedir. Buna rağmen ölçek 

uyarlama süreci başlamadan önce, bu konuda yetkili olduğu saptanan Dr. Lynda L. 

McCroskey’ den elektronik posta yoluyla izin alınmıştır. Sonra ölçeğin orijinal 

İngilizce formu üç araştırmacı ve çeviri uzmanı tarafından birbirinden bağımız olarak 

Türkçe’ye çevrilmiştir. Elde edilen bu çeviriler bir çeviri uzmanı tarafından 

karşılaştırılarak Türkçe’ye uygun olarak en iyi çalışan maddeler seçilmiştir. Son 

aşamada ölçek formu 84 kişiye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda Türkçe ve 

İngilizce’ye hakim psikolojik danışma alanında çalışan bir öğretim üyesi tarafından 

da gözden geçirilmiş ve bazı değişiklikler yapılarak ölçeğe son hali verilmiştir. 

 

http://www.jamescmccroskey.com/
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 İstatiksel Değerlendirme 

 Çalışmanın tanımlayıcı analizleri ve karşılaştırmalar SPSS 20.00 programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ise LISREL programı kullanılarak 

yapılmıştır. Bu uygulamanın kabul edilmesi için RMSEA değerinin 0,08’ in altında 

olma şartı aranmıştır. 

 

  a-Yapı Geçerliliği 

  İletişim Kaygısı Ölçeği’ nin faktör yapılarını belirlemek amacıyla 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. 

 

  

  Şekil 8. Standart Uyum İyiliği Ölçütleri ile Araştırma Sonuçlarının Karşılaştırılması 

 

 

Kaynaklar: Büyüköztürk ve diğerleri, 2004; Ayyıldız ve diğerleri, 2009; Byrne ve Campell, 1999). 

 

Uyum İndeksleri  Sembol Sınır 

Değer  

Araştırmada Elde 

Edilen Değerler 

Ki Kare (Ci Square)  X2 ≤ 5 (667,68/240) = 

2.78 

Yaklaşım Hatasının Kök 

Ortalama Karesi 

Root Mean Square Error of 

Approximation –              

 

RMSEA 

 

≤0.08 

 

0.077 

Karşılaştırmalı Uyum İyiliği 

İndeksi 

Comperatve Fit Index -        

 

CFI 

 

 

 

≥ 0.80 

 

0.92 

Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi 

Adjusted Goodness of Fit Index 

-                       

AGFI 0.80 

Normlaştırılmamış Uyum 

İndeksi 

Non-Normed Fit Index  

NNFI 0.91 

Artırımlı Uyum İyiliği İndeksi 

Incremental Fit Index -        

IFI ≥0.90 0.92 
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 Doğrulayıcı Faktör Analizi incelendiğinde IFI (Incremental Fit Index) 

Artırımlı Uyum İyiliği İndeksi) 0,90’ın üzerinde olması gerekir (Ayyıldız  ve 

diğerleri 2006; Byrne ve Campbell, 1999). Tabloda görüldüğü gibi araştırmada  0,92 

değer elde edilmiştir. 

  Araştırmada Doğrulayıcı Faktör Analizi modeline ilişkin uyum iyiliği 

indeksleri incelendiğinde  NNFI, CFI, IFI ve indekslerinin 0,90’dan büyük değerler, 

RMSEA’nin ise 0,08’den küçük değer olduğu bulunmuştur. RMSEA değeri için 0.80 

kabul edilebilir uyum ve 0.05 ise mükemmel uyum değeri olarak kabul edilmiştir 

(Byrne ve Campell, 1999).  

 

  İKÖ’nün Türk kültürüne uyarlanması sürecinde yapılan Doğrulayıcı Faktör 

Analizi (DFA) ile yapılan modelin gerçek verilerle uyumunun kabul edilebilir 

düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.   

 

Şekil 9’da görüldüğü üzere İletişim Kaygısı Ölçeği’ nin (İKÖ-24) Dört 

Faktörlü Modeline İlişkin Path Diyagramı ve Faktör Yükleri bulunmaktadır. Birinci 

faktör 0.17 - 0.68 arasında ikinci faktör, 0.42 - 0.61 arasında, üçüncü faktör 0.38 - 

0.67 arasında ve dördüncü faktör ise 0.49 - 0.74 arasındadır.  

Diğer önemli değerlere bakıldığında bulgular aşağıdaki şekilde 

görülmektedir:  

Chi-Square  = 667,68,  

Df  = 240,  

P-value =0,00000,  

RMSEA = 0,077 
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Şekil 9. İKÖ-24 Dört Faktörlü Modeline İlişkin Path Diyagramı ve Faktör Yükleri  

Chi-Square= 667.68, df= 240, P-value= 0.00000, RMSEA= 0.077  
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 b-Güvenirlik Çalışması 

 Araştırmada İKÖ-24’ün güvenirlik katsayısı ölçeğin tümü için 0.85’dir. Alt 

boyutları için ise birinci alt boyut 0.62; ikinci alt boyut 0.70; üçüncü alt boyut 0.71 

ve dördüncü alt boyut ise 0.79 olarak bulunmuştur.  

  Ölçeğin test tekrar test yöntemiyle güvenirliğini belirleyebilmek için 64 kişi 

üzerinde üç hafta arayla test uygulanmıştır. Bu uygulama ile aşağıdaki tabloda 

görüldüğü gibi, ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için 0.81 

ve birinci alt boyut 0.71, ikinci alt boyut 0.72, üçüncü alt boyut 0.47 ve dördüncü alt 

boyut 0.78 olarak bulunmuştur. İletişim Kaygısı Ölçeği’ nin alt ölçeklerinin 

güvenirliği aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

 

Tablo 6. İletişim Kaygısı Ölçeği'nin Alt Ölçeklerinin Güvenirliği 

 

Alt Ölçekler İç Tutarlılık  

(Cronbach Alpha) 

Test Tekrar Test Güvenirliği 

Grup iletişimi .62 .71 

Toplantı iletişimi .70 .72 

Bireylerarası iletişim .71 .47 

Genel iletişim  .79 .78 

 

 

  c- Ölçüt Bağıntılı Geçerlilik 

  İletişim Kaygısı Ölçeği’nin ölçüt ve ayırt edici özelliği İki Boyutlu Benlik 

Saygısı Ölçeği, Olumsuz Değerlendirme Korkusu Ölçeği (ODKÖ) ve Sosyal Kaygı 

Ölçeği ile incelenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için yapılan bu çalışmaya 131 kişi 

katılmıştır.   

  İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği: Ölçek Tafarodi ve Swan (2001) tarafından 

geliştirilmiştir. Kendini Sevme/Öz Yeterlilik Ölçeği olarak da ifade edilmektedir. 

Tayfun Doğan (2011) tarafından Geçerlik ve Güvenirlik çalışması yapılarak 

Türkçe’ye kazandırılmıştır. Ölçek Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucu iki 
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faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Kendini Sevme alt boyutu Cronbach Alfa iç tutarlık 

katsayısı 0.83 ve Özyeterlik alt boyutu ise 0,74 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test 

güvenirlik katsayısı ise genelinde 0.72’ dir. Yapılan analizler sonucunda bu ölçeğin 

kişilerin Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeği’nin benlik saygısını ölçmede 

kullanılabilecek düzeydedir. Geçerlik ve güvenirliği yeterli seviyededir.  

  Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (ODKÖ): Ölçek Leary (1983) 

tarafından kişinin başkaları tarafından olumsuz ya da düşmanca değerlendirilmeye 

karşı toleransını ölçmek için geliştirilmiştir. Çetin, Doğan ve Sapmaz (2010) 

tarafından kısa formu Türkçe’ye uyarlanmıştır. 12 maddelik ölçek analiz sonucunda  

11 maddelik ölçüm aracı haline getirilmiştir. Ölçeğin Cronbach’s Alpha iç tutarlık 

katsayısı 0.84 olarak bulunmuştur. Test tekrar test güvenirlik katsayısı 0.82’ dir. 

ODKÖ ve SGKÖ arasında 0.60 ilişki olduğu saptanmıştır. Ölçeğin Türkçe formu 

geçerlilik ve güvenirlik açısından ölçek yeterli düzeydedir.  

  Sosyal Kaygı Ölçeği: Ölçek Özbay ve Palancı (2001) tarafından 

üniversitedeki öğrencilerin yaşadığı sosyal kaygıyı ölçmek amacıyla Türkçe’ye 

uyarlanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.83 olarak bulunmuştur. 

30 maddelik bir ölçektir. Sosyal kaçınma, kritize edilme ve bireysel değersizlik 

olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 0-4 aralığında 5’li likert tipi 

değerlendirmeye sahiptir. Alınan puanların yükselmesi sosyal kaygı düzeyinin 

yükseldiğini göstermektedir. 

 

Tablo 7. İKÖ-24’ ün İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği ve ODK Ölçeği ile Ölçüt 

Bağıntılı İlişkisi 

 

 İki Boyutlu  

Benlik Saygısı 

(Genel)  

Kendini Sevme 

(alt boyut 

Özyeterlik (alt 

boyut) 

ODKÖ  

İKÖ 24 

Sig. (2-tailed) 

N 

-.546(**) 

.000 

131 

-.441(**) 

.000 

131 

-.529(**) 

.000 

131 

.403(**) 

.000 

131 
** p<0.01,  * p<0,05 

  Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere İKÖ-24 ‘ün ölçüt bağıntılı geçerliğini 

ortaya koymak üzere 131 üniversite öğrencisi üzerinde İki Boyutlu Benlik Saygısı 

Ölçeği’nin korelasyonu incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar İKÖ 24 ile İki Boyutlu 
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Benlik Saygısı arasında  .54  (p<0.01) düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

olduğunu göstermiştir.  

Şekil 10. Korelasyon Katsayısının (r) Değerlendirilmesi 

 

-1 -0,7 -0,3 0 0,3 0,7      +1 

      

 

 

  Korelasyon katsayısı ( r ) , -1 ile +1 arasında bir değerdir. Katsayının 1’e 

yakınlığı iki değişken arasındaki pozitif ilişkiyi, katsayının -1’ e yakınlığı ise iki 

değişken arasında negatif ilişki olduğunu gösterir (Saruhan ve Özdemirci, 2005:139). 

 

 

Şekil 11. İKÖ-24 ve Sosyal Kaygı Ölçeği Ölçüt Bağıntılı İlişkisi 

 

 Sosyal Kaçınma Kritize Edilme Bireysel 

Değersizlik 

İKÖ 24 

Sig. (2-tailed) 

N 

.664(**) 

.000 

131 

.320(**) 

.000 

131 

.437(**) 

.000 

131 

 

  Aşağıda İletişim Kaygısı Ölçeği, İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği, Olumsuz 

Değerlendirilme Korkusu Ölçeği ve Sosyal Kaygı Ölçeği ölçüt bağıntı korelasyonu 

verilmiştir.  

Tablo 8. İKÖ-24, Benlik Saygısı, ODKÖ ve SKÖ Arasındaki Ölçüt Bağıntılı İlişkisi 

 

 1 2 3 4 

1.İKÖ -24 -    

2.Benlik Saygısı -.546 (**) -   

3.ODKÖ .403(**) -.466 (**) -  

4.SKÖ .618(**) -.571(**) 0.578 (**) - 

**p<0,01   ve * p<0,05 
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  3.Öğrencilerin sosyal medya kullanımına ilişkin Sosyal Medya Kullanım    

Ölçeği’  nden (Koçak 2012: 261) yararlanılarak veriler elde edilmiştir. Bu çalışmada 

kullanılan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik katsayıları Soru 15 için (sosyal medya 

ortamlarını kullanma sıklığı)  0.890,  soru 19 (sosyal medya eylemlerini 

gerçekleştirme sıklığı) için 0.914 ve soru 20 için (sosyal medya kullanım nedenleri)   

0.930 olarak bulunmuştur. Güvenirlik Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı Saruhan 

ve Özdemirci’ye göre (2005:118) 0.70’ten büyük olması faktörün güvenilirliğini 

göstermektedir. Fakat bazı durumlarda sosyal bilimlerde 0.50 değeri de yeterli kabul 

edilir. 

  Çalışma ile ilgili olarak elde edilen veriler ışığında güvenirlik analizi yapılmış 

ve tespit edilen sonuçlar şekil 12’ de gösterilmiştir.  

 

Şekil 12.Sosyal Medya Güvenirlik Testi  

 

 Cronbach’s Alpha N of Items 

1.Sosyal Medya Ortamları 

Kullanım Sıklığı 

0,816 11 

2.SosyalMedya Eylemlerini 

Gerçekleştirme Sıklığı  

0,927 20 

3.Sosyal Medya Kullanım 

Nedenleri 

0,935 26 

 

 Araştırmada kullanılan sosyal medya ölçeği için gerçekleştirilen güvenirlik 

analizi sonucunda Cronbach Alpha katsayının 11 alt ifadenin yer aldığı 1.grup için 

(α=0,816); 20  alt ifadenin yer aldığı 2. Grup için (α=0,927); 26 alt ifadenin yer 

aldığı 3.grup için ise ( α=0,935) gibi yüksek bir oran bulunmuştur.  

 

3.3. Evren ve Örneklem  

  Araştırma evreni olarak Aksaray Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini ise seçilen 

bu üniversitelerin sosyal bilimler alanı olarak Selçuk Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin iletişim fakültelerindeki  halkla ilişkiler ve 
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tanıtım, radyo televizyon ve sinema ile gazetecilik bölümü dördüncü sınıf öğrencileri 

ile Aksaray Üniversitesi’nden ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin işletme 

yönetimi ve kamu yönetimi dördüncü sınıf öğrencileri seçilmiştir, fen bilimleri alanı 

olarak Aksaray Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Selçuk 

Üniversitesi’nin mühendislik fakültelerindeki 9 farklı bölümde okuyan dördüncü 

sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.  Araştırma örneklemini oluşturan üniversite ve 

fakülteler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.  

 

Tablo 9.  Araştırmanın Örneklemini Oluşturan Fakülteler  

 

Üniversite Fakülte 

Aksaray Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi  

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

Selçuk üniversitesi İletişim Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi 

 

3.4.Verilerin Toplanması 

  Araştırma için geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan, evren ve örneklemi 

belirlenen bilgi envanteri formu çoğaltılarak saha çalışması için hazır hale 

getirilmiştir. Araştırmacı bilgi envanteri formunu Aksaray Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin bulunduğu illere 

giderek, araştırmanın örneklem kısmında belirlenen öğrencilere yüz yüze görüşme 

yöntemiyle uygulamıştır.  

  Veri toplama süreci 02 Aralık 2013 tarihinde başlayarak 05 Ocak 2014 

tarihinde sonlanmıştır. 
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BÖLÜM IV: BULGULAR VE YORUM 

  Teknoloji ve iletişim alanında meydana gelen gelişmeler toplumun her 

seviyesini farklı şekillerde etkilemekte ve beraberinde problemleri de getirmektedir. 

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sosyal medya ağları ortaya çıkmıştır. Bunun 

yanında sosyal medya kullanımına bağlı olarak artan iletişim ve bilgi paylaşımı 

bireyler üzerinde farklı boyutlarda kaygının çıkmasına yol açmıştır.  

 Çalışmanın uygulama kısmında, iletişim kaygısı ve sosyal medya arasındaki 

ilişkinin boyutları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda araştırmaya 

katılanların demografik özellikleri, frekans dağılımları ve çeşitli istatistik analizleri 

ele alınmaktadır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen sonuçlar araştırmacı 

tarafından yorumlanmaktadır.  

 Araştırmalarda bağımlı değişken üzerinde etkisi gözlemlenecek değişken 

sayısı tek ise, tek faktörlü analizler (örneğin, t-testi, tek faktörlü ANOVA, basit 

regresyon analizi) yapılır, bağımlı değişken üzerinde iki ya da daha fazla değişkenin 

etkisinin eş zamanlı olarak tespit edilmesi söz konusu ise çok faktörlü analizler 

(örneğin, iki faktörlü ANOVA, çoklu regresyon analizi vb.) yapılır  (Büyüköztürk, 

2007:8).  

  Değişkenler arasındaki ilişki incelenmek istendiğinde, değişkenlerin ölçme 

yapısına, dağılım özelliklerine, aralarındaki ilişkinin doğrusal olup olmamasına, 

değişken sayısına ve kontrol durumuna bağlı olarak çeşitli istatiksel teknikler 

kullanılmaktadır. İki değişken arasındaki ilişki, ikili ya da basit korelasyon teknikleri 

ile yapılır. Korelasyon katsayısı değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini, miktarını 

ve yönünü açıklar (Büyüköztürk, 2007: 31).  

 

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri  

 Araştırma kapsamında katılımcılara, üniversite, cinsiyet, bölüm, yaşadığı yer, 

telefon kullanımı, ikamet ettiği yerler gibi demografik sorular yöneltilmiş ve bu 

sorulara verilen cevaplara göre frekans tabloları oluşturulmuştur.   
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4.1.1. Katılımcıların Üniversite, Cinsiyet ve Bölüme Göre Dağılımı  

  Katılımcıların okudukları üniversitelere göre sayısal ve oransal dağılım 

aşağıdaki tabloda alfabetik olarak gösterilmektedir.   

Tablo 10. Araştırmaya Katılanların Üniversite ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 

Üniversite 

Aksaray Üniversitesi 262 23,0 

Ankara Üniversitesi 226 19,8 

İstanbul Üniversitesi 284 24,9 

Selçuk Üniversitesi 367 32,2 

Toplam 1139 100 

Cinsiyet Kız 539 47,3 

Erkek 600 52,7 

Toplam 1139 100 

  Araştırmaya Aksaray Üniversitesi’nden 262 kişi, Ankara Üniversitesi’ den 

226 kişi, İstanbul Üniversitesi’nden 284 kişi ve Selçuk Üniversitesi’nden 367 kişi 

olmak üzere toplam 1139 kişi katılmıştır.  En fazla % 32,2 oranında Selçuk 

Üniversitesi’nden katılım sağlanmıştır. Araştırmaya katılanların % 47,3’ü (539 kişi) 

kız, % 52,7’ si (600 kişi) erkektir.  

Tablo 11. Katılımcıların Bölümlere Göre Dağılımı  

 Bölümler F % 

Sosyal Bilimler 

 

Gazetecilik 135 11,9 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 172 15,1 

Radyo Televizyon ve 

Sinema 

129 11,3 

İşletme Yönetimi 81 7,1 

Kamu Yönetimi 60 5,3 

Toplam 577 50,6 

Fen Bilimleri  Bilgisayar Mühendisliği 71 6,2 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

36 3,2 

Jeoloji Mühendisliği 160 14,0 

Çevre Mühendisliği 83 7,3 

Harita Mühendisliği 45 4,0 

Kimya Mühendisliği 88 7,7 

Makine Mühendisliği 45 4,0 

Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği 

15 1,3 

Jeofizik Mühendisliği 19 1,7 

Toplam  562 49,4 

Genel Toplam  1139 100 
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  Tabloda 11’de araştırma dört farklı üniversitenin sosyal ve fen bilimleri 

alanındaki 14 farklı bölümünde yapıldığı görülmektedir. Bunlardan sosyal bölümler 

Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, RTV ve Sinema, İşletme Yönetimi ve Kamu 

Yönetimi bölümü olarak ele alınmaktadır. İletişim fakülteleri ile iktisadi ve idari 

bilimler fakülteleri çatısı altında bulunmaktadır. Diğerleri ise teknik bölümler olup, 

mühendislik fakülteleri çatısı altında bulunmaktadır. Sosyal bilimler alanında 

öğrenim görenler % 50,6 (577 kişi), fen bilimler alanında öğrenim görenler ise  % 

49,4 (562 kişi) olarak bulunduğu görülmektedir. Sosyal bilimler alanında araştırmaya 

en fazla Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, fen bilimleri alanında ise 

Jeoloji Mühendisliği öğrencileri katılmışlardır. 

 

4.1.2. Katılımcıların Yaşadığı Yer, Akıllı Telefon Kullanımı ve İkamet 

Durumuna Göre Dağılımları 

 Çalışmaya katılanların yaşadığı yer % 57,6’ sının (656 kişi) büyükşehir 

olduğu tespit edilmiştir. En az yaşanılan yer ise % 3,9 (44 kişi) oranıyla köylerdir. 

Öğrencilerin % 70,7’ sının  (805 kişi)  akıllı telefona sahip olduğu görülmektedir. 

 

 Tablo 12. Katılımcıların Çoğunlukla Yaşadığı Yere, Akıllı Telefon Sahiplik 

Durumuna ve İkamet Edilen Yere Göre Dağılımları 

  F % 

Çoğunlukla Yaşanılan Yer 

Köy 44 3,9 

İlçe 149 13,1 

İl 290 25,5 

Büyükşehir 656 57,6 

Toplam 1139 100 

 

Akıllı Telefona Sahip Olma 

Durumu 

Evet 805 70,7 

Hayır 334 29,3 

Toplam 1139 100 

İkamet Edilen Yer 

Ailenin yanında 440 38,6 

Arkadaşlar ile 

birlikte 
354 31,1 

Yalnız 58 5,1 

Yurt 267 23,4 

Diğer 20 1,8 

Toplam 1139 100 
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  İkamet edilen yere bakıldığında en fazla % 38,6 (440) oranıyla aile yanında 

ikamet ettikleri, arkadaşlarla beraber kalma oranı ise % 31,1 (354 kişi), yalnız 

kalanlar %5,1 (58 kişi), yurtta ikamet edenler ise %23,4 (267 kişi) olduğu tablo 

12’de gösterilmektedir. 

 Akıllı telefon kullananların % 70,7’ sinin bu telefonları % 76,4 oranında 

internet için kullandığı ve % 67,8’ inin ise sosyal medya için kullandığı 

görülmektedir. Sonuç olarak akıllı telefon kullanımı ile sosyal medya kullanımı 

artmaktadır.  

 Bu bağlamda teknolojik gelişme ile sosyal medya kullanımı arasında doğru 

bir ilişki olduğu görülmektedir.   

 

4.1.3. Katılımcıların İnternet ve Sosyal Medya Kullanımına Göre 

Dağılımları 

 

  Öğrencilerin internete en fazla bağlandığı yer %51,9 oranıyla ev ortamı 

olduğu, ikinci olarak ise %22,8 ile cep telefonu olduğu belirlenmiştir. Üçüncü sırada 

ise % 18, 4 ile yurtlar olduğu tablo 13’de görülmektedir.  

  Öğrencilerin günlük internet kullanım sıklığı en fazla % 44,9 (511 kişi) 

oranıyla 2-5 saat olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların % 23,7’si  (270 kişi) aklına 

geldiğinde,  %11,1 ‘ (126 kişi) 1 saatten az, % 20,4 ‘ü ise (232 kişi) ise 6 saatten 

fazla günlük internet kullanmaktadırlar. Araştırmaya katılanların % 76,4’ü günde en 

az 1 saat internet kullanmaktadır.  

  Bilgi envanteri formunu cevaplayanların günlük sosyal medya kullanımına 

bakıldığında,  katılımcıların  % 34,9’ u (398 kişi) 2-5 saat, %32,1’ i (366 kişi) aklına 

geldiğinde sosyal medyayı kullanmaktadır. Katılımcıların % 11,5 ‘i (131 kişi) günlük 

6 saatten fazla sosyal medya kullandığı belirlenmektedir. Araştırmaya katılanların % 

67,8’ i günde en az  bir saat sosyal medya kullanmaktadır.  
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Tablo 13.  Katılımcıların İnternet ve Sosyal Medya Kullanımına Göre Dağılımı  

En Fazla İnternete Bağlanma Yeri 

Okul 31 2,7 

Ev 591 51,9 

Yurt 210 18,4 

İnternet 

Kafeler 
15 1,3 

İş Yeri 20 1,8 

Cep 260 22,8 

Diğer 12 1,1 

Toplam  1139 100 

Günlük İnternet Kullanım Sıklığı  

Aklıma 

Gelince 
270 23,7 

1 Saatten Az 126 11,1 

2-5 Saat 511 44,9 

6 Saatten Fazla 232 20,4 

Toplam 1139 100 

Günlük Sosyal Medya Kullanma 

Sıklığı 

Aklıma 

Gelince  
366 32,1 

1 Saatten Az 244 21,4 

2-5 Saat 398 34,9 

6 Saatten Fazla 131 11,5 

Toplam 1139 100 

Sosyal Medya Takip Zamanı 

1 Yıldan Az 67 5,9 

1-2 Yıldır 94 8,3 

3-4 Yıldır 375 32,9 

5 Yıl ve üzeri  603 52,9 

Toplam  1139 100 

 

    

  Tabloya 13’e göre katılımcıların sosyal medya takip zamanına bakıldığında, 

% 52,9 (603 kişi) oranıyla katılımcılar en az 5 yıldır sosyal medyayı takip ettiği 

görülmektedir.  

 

4.2. Araştırmaya Katılanların İletişim Kaygısına İlişkin  

Katılım Durumu 

  Araştırmaya katılanlara grup iletişim kaygısı, toplantı iletişim kaygısı, yüz 

yüze iletişim kaygısı ve genel iletişim kaygısına ilişkin sorulara katılım durumu 

sıklık olarak verilmektedir.  
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  Tablo 14’ de öğrencilerin yaklaşık % 52’si grup tartışmalarına katılırken rahat 

ve sakin olduğunu ifade ettiği görülmektedir. Öğrencilerin % 27 si grup 

tartışmalarına katılırken gergin ve sinirli olduklarını belirtmişlerdir.  Bilgi formunu 

cevaplayanlar  grup tartışmalarına katılmayı sevmediği konusunda  % 17,6’ si  

kesinlikle katılmadığını ve % 30,9’ u katılmadığını belirterek konu ile ilgili olarak 

herhangi bir kaygının olmadığı ortaya çıkmıştır.  Bu bağlamda araştırmaya 

katılanların % 48,5’ i kendini kalabalık ortamlarda ifade edebilmekte ve her hangi bir 

iletişim kaygısı taşımamaktadır.  

  

Tablo 14. Araştırmaya Katılanların İfadelere Göre Grup ve Toplantı İletişim Kaygısı 

Katılım Durumu 
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 Grup Kaygısı 

 

f % f 5 f % F % f % 

1 Grup tartışmalarına katılmayı sevmem 140 12,3 285 25 161 14,1 352 30,9 201 17,6 

2 Grup tartışmalarına katılırken kendimi genellikle 

rahat hissederim 

192 16,9 422 37,1 229 20,1 225 19,8 71 6,2 

3 Grup tartışmalarına katılırken gergin ve sinirli 

olurum 

79 6,9 234 20,5 245 21,5 420 36,9 161 14,1 

4 Grup tartışmalarına dahil olmayı severim 195 17,1 386 33,9 233 20,5 225 19,8 100 8,8 

5 Yeni insanlarla bir grup tartışması içinde olmak 

beni gergin ve sinirli yapar 

105 9,2 223 19,6 232 20,4 418 36,7 161 14,1 

6 Grup tartışmalarına katılırken rahat ve sakinimdir 159 14,0 437 38,4 25 22,4 210 18,4 78 6,8 

 Toplantı Kaygısı           

7 Bir toplantıya katılmak zorunda olduğumda, 

genellikle gerginimdir 

93 8,2 282 24,8 275 24,1 365 32,0 124 10,9 

8 Çoğunlukla, toplantılara katılırken sakin ve rahat 

olurum 

140 12,3 425 37,3 260 22,8 239 21,0 75 6,6 

9 Bir toplantıya bir fikri ifade etmek için davet 

edildiğimde çok sakin ve rahatımdır 

145 12,7 410 36,0 308 27,0 217 19,1 59 5,2 

10 Toplantılarda kendimi ifade etmekten korkarım 56 4,9 154 13,5 216 19,0 467 41,0 246 21,6 

11 Toplantılarda iletişim kurmak genellikle beni 

rahatsız eder 

50 4,4 127 11,2 177 15,5 537 47,1 248 21,8 

12 Bir toplantıda soruları cevaplarken çok rahat 

olurum 

132 11,6 411 36,1 359 31,1 193 16,9 44 3,9 
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  Katılımcıların % 33’ ü bir toplantıya katılmak zorunda olduklarında, 

genellikle kendilerini gergin hissetmektedir. Katılımcıların bir toplantıya bir fikri 

ifade etmek için davet edildiğinde çok sakin ve rahat olanların oranı yaklaşık % 

48’dir.  

  Katılımcıların toplantılarda iletişim kurmaları esnasında rahatsız olma 

durumları yaklaşık % 15 civarındadır. Bu da düşük bir oran olup, katılımcıların 

çoğunluğu toplantı veya resmi ortamlarda kendilerini rahat bir şekilde ifade ederek 

çevresi ile iyi bir iletişim kurduğunu göstermektedir.   

  Tablo 14’ de araştırmaya katılanların % 54’ü grup tartışmalarında kendini 

rahat hissettiğini, bu tartışmalarda % 51’ i gergin ve sinirli olmadığını; grup 

tartışmalarına katılmaktan hoşlanmadığını veya tercih ettiğini ifade etmiştir. Bu 

bağlamda teknoloji ve sosyal medya kullanımı üniversite öğrencileri üzerinde 

kendini ifade etme, öz güvenine sahip olma ve bilgi paylaşımında fikirlerini özgürce 

ifade etme yeteneği üzerinde etkili olduğu görülmektedir.   

 Tablo 15’ de araştırmaya katılanların yüz yüze görüşme iletişim kaygısı 

(diyalog kaygısı) ve genel iletişim kaygısı ile ilgili olarak frekanslar ve yüzdeler 

verilmektedir. Yeni tanıştığı biriyle sohbet ederken kendini gergin hissedenler 

yaklaşık % 18 oranındadır.  Bir konuşma yaparken kendini rahat hissedenlerin oranı 

yaklaşık % 57 olarak bulunmuştur.  Konuşma yaparken aklı karışan ve düşünceleri 

karmakarışık olanların oranı ise yaklaşık % 18 olarak tespit edilmiştir.  

   Tablo 15’ de araştırmaya katılanların % 54,6’ sı ilk kez karşılaştığı veya 

tanıştığı biri ile sohbet etme konusunda gerginlik hissetmediğini, % 66,1’ i ise 

kendini ifade etme konusunda korkmadığını, % 72,8’ i ise kesinlikle gergin ve sinirli 

olmadığını tam tersine sakin ve rahat olduğunu ifade etmişlerdir.  

  Bu durum yeni neslin kapalı toplumdan açık topluma geçişin başka bir ifade 

ile teknoloji kullanımına bağlı olarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin 

başladığını göstermektedir. 
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Tablo 15. Araştırmaya Katılanların İfadelere Göre Yüz Yüze Görüşme ve Genel 

Kaygı Katılım Durumu 

 

   

 Bir gruba veya kitleye konuşma esnasında % 57,5’i rahat olduğunu, %59’1’i 

herhangi bir akıl karışıklığı  yaşamadığı, %53,4’ü kendine güvendiği ifade etmiştir.  
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 Yüzyüze Görüşme Kaygısı 

 

F % f % F % F % f % 

13 Yeni tanıştığım birisiyle sohbet 

ederken kendimi çok gergin 

hissederim 

70 6,1 143 12,6 190 16,7 451 39,6 285 25,0 

14 Diyaloglarda kendimi açıkça ifade 

etmekten korkmam 

275 24,1 478 42,0 170 14,9 155 13,6 61 5,4 

15 Diyalog kurma esnasında 

genellikle sinirli ve gerginimdir 

44 3,9 80 7,0 163 14,3 570 50,0 282 24,8 

16 Diyalog kurma esnasında 

genellikle sakin ve rahatımdır 

250 21,9 580 50,9 169 14,8 100 8,8 40 3,5 

17 Yeni tanıştığım birisiyle diyalog 

kurarken kendimi oldukça rahat 

hissederim 

225 19,8 483 42,4 246 21,6 146 12,8 39 3,4 

18 Diyaloglarda kendimi açıkça ifade 

etmekten korkarım 

50 4,4 117 10,3 161 14,1 542 47,6 269 23,6 

 Genel Kaygı           

19 Konuşma yapmaktan 

çekinmem/korkmam 

245 21,5 460 40,4 224 19,7 150 13,2 60 5,3 

20 Bir konuşma yaparken 

vücudumun bazı bölgelerini çok 

gergin ve kasılmış hissederim 

70 6,1 216 19,0 239 21,0 421 37,0 193 16,9 

21 Bir konuşma yaparken kendimi 

rahat hissederim 

 

192 16,9 462 40,6 271 23,8 169 14,8 45 4,0 

22 Konuşma yaparken aklım karışır 

ve düşüncelerim karmakarışık olur 

60 5,0 149 13,1 257 22,6 462 40,6 211 18,5 

23 Kendine güvenen bir şekilde 

konuşma yapabilirim 

224 19,7 495 43,5 270 23,7 107 9,4 43 3,8 

24 Konuşma yaparken o kadar 

kaygılı olurum ki aslında bildiğim 

gerçekleri unuturum 

63 5,5 147 12,9 219 19,2 471 41,4 239 21,0 
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4.3. Araştırmaya Katılanların Sosyal Medya Kullanım 

Özellikleri   

 Araştırmaya katılanların sosyal medya ortamlarını kullanım sıklığı, sosyal 

medyadaki eylemleri gerçekleştirme sıklığı ve sosyal medya kullanım nedenlerine 

ilişkin durumları analiz edilmiştir.   

 

Tablo 16. Sosyal Medya Ortamlarının Kullanım Sıklıkları 
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 f    % f % f  % f % f % F % 

Sosyal ağ siteleri  486 42,7 356 31,3 188 16,5 61 5,4 42 3,7 6 0,5 

Mesleki ağ siteleri  76 6,7 130 11,4 334 29,3 262 23,0 197 17,3 140 12,3 

Video paylaşım siteleri  381 33,5 407 35,7 223 19,6 91 8,0 28 2,5 9 0,8 

Fotoğraf paylaşım siteleri  143 12,6 131 11,5 222 19,5 228 20,0 298 26,2 117 10,3 

Müzik paylaşım siteleri  153 13,4 171 15,0 245 21,5 205 18,0 247 21,7 118 10,4 

Mikroblog uygulamaları 296 26,0 226 19,8 202 17,7 137 12,0 227 19,9 51 4,5 

Sosyal imleme siteleri  38 3,3 29 2,5 105 9,2 168 14,7 372 32,7 427 37,5 

Forumlar 122 10,7 211 18,5 343 30,1 266 23,4 142 12,5 55 4,8 

Bloglar 116 10,2 201 17,6 375 32,9 259 22,7 135 11,9 53  

Wikiler 235 20,6 379 33,3 286 25,1 108 9,5 87 7,6 44 3,9 

Podcastlar 115 10,1 100 8,8 162 14,2 203 17,8 350 30,7 209 18,3 

 

 

  Tablo 16’ da görüldüğü üzere sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı 

gösterilmiştir. Sosyal ağ sitelerini her zaman kullananlar % 42,7 olarak yüksek bir 

oran tespit edilmiştir. Bununla beraber sıklıkla kullananlar % 31,3, ara sıra 

kullananlar ise % 16,5 olarak bulunmuştur. Bu durum araştırmaya katılanların 

%74’ünün sosyal ağları aktif olarak kullandığını ifade etmektedir. Mesleki ağ 

sitelerini kullananlar incelendiğinde ise % 29,3 ara sıra girildiği görülmektedir. 

Video paylaşım sitelerine bakıldığında % 35,7 oranıyla sıklıkla girildiği, fotoğraf 



123 

 

 

 

paylaşım sitelerine ise % 26,2 oranıyla hiçbir zaman girilmediği görülmektedir. 

Öğrencilerin müzik paylaşım sitelerine % 21,7 hiçbir zaman girilmediği, %21,5 ise 

ara sıra girildiği; twitter gibi microblog uygulamalarına ise % 26 oranında her zaman 

girildiği belirtilmektedir.  

 Sosyal imleme sitelerine hakkında öğrencilerin  % 37,5’nin; forum siteleri 

hakkında ise % 4,8’inin haberi olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin % 17,6’ının 

blogları sıklıkla, % 10,2’ inin her zaman kullandığı sonucu bulunmuştur. Wiki 

sitelerine öğrencilerin % 33,3’nün sıklıkla girdiği, fakat podcast kullanımının ise % 

30,7’ sinin hiçbir zaman olmadığı, % 18,3’ ünün ise bilgisi olmadığı elde edilen 

bulgular arasındadır.  

 Tablo 17’de sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklıklarına 

bakıldığında özellikler katılımcıların % 41,6’sının her zaman, % 35,8’ inin sıklıkla 

video izlediği görülmektedir.  Öğrencilerin % 36,7’ si sıklıkla, % 31,1’i her zaman 

sosyal medya ortamlarındaki fotoğraflara baktığını ifade etmektedir. Aynı şekilde 

öğrencilerin % 48,8’i her zaman, % 28,9’u ise sıklıkla sosyal medya ortamlarında 

müzik dinlediği görülmektedir. Fakat fotoğraf ve video paylaşımına bakıldığında bu 

oranlarda ciddi azalmalar olduğu görülmektedir. Öğrencinin hoşuna giden videonun 

paylaşımı % 18,7’ si her zaman, % 23,7 si sıklıkla, kendi çektiğim videoları 

paylaşırım diyenlerin oranı ise %  40,7 ile hiçbir zaman cevabı verilmiştir.         

  Tablo 17’ de bir diğer önemli nokta ise katılımcıların % 42,9 her zaman, 

39,8’inin ise sıklıkla ilgisinin çektiği konularda yazıları okuduğu, % 31,1’ inin ise ara 

sıra içeriklere (video, müzik, fotoğraf, görüş, metin gibi) yorum yazdığı 

görülmektedir.       

  Öğrencilerin fotoğraf paylaşımına bakıldığında % 21,1’inin her zaman % 

23,2’ nin sıklıkla fotoğraf paylaştığı görülmektedir. Öğrencilerin içeriklere yaptığı 

yoruma bakıldığında % 15,4’ nin her zaman ve % 15,5’ inin sıklıkla yorum yaptığı 

görülmektedir. Vural ve Bat’ın  (2010) sosyal medya üzerine yaptığı araştırmaya 

göre katılımcıların % 53,6 sı video paylaştığını, % 32,9’ unun fotoğraf paylaştığı, % 

69’ unun içeriklere yorum yazdığı elde edilen bulgular arasındadır.     
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Tablo 17. Sosyal Medya Eylemleri Gerçekleştirme Sıklıkları 
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 f % f % f % f % F % 

Video izlerim  474 41,6 408 35,8 218 19,1 33 2,9 6 0,5 

Kendi çektiğim videoları paylaşırım  86 7,6 80 7,0 222 19,5 287 25,2 464 40,7 

Hoşuma giden videoları paylaşırım  213 18,7 270 23,7 352 30,9 186 16,3 118 10,4 

Fotoğraflara bakarım  354 31,1 418 36,7 258 22,7 87 7,6 22 1,9 

Kendime ait fotoğrafları paylaşırım  211 18,5 226 19,8 364 32,0 215 18,9 123 10,8 

Hoşuma giden fotoğrafları 

paylaşırım  

240 21,1 264 23,2 350 30,7 185 16,2 100 8,8 

Müzik dinlerim  556 48,8 329 28,9 170 14,9 61 5,4 23 2,0 

Hoşuma giden müzikleri paylaşırım  317 27,8 256 22,5 303 26,6 142 12,5 121 10,6 

Kendi ürettiğim müziği paylaşırım  86 7,6 55 4,8 87 7,6 125 11,0 786 69,0 

İlgimi çeken konularla ilgili yazıları 

okurum  

489 42,9 453 39,8 158 13,9 27 2,4 12 1,1 

Yazılarımı/görüşlerimi paylaşırım  217 19,1 262 23,0 308 27,0 217 19,1 135 11,9 

İçeriklere (video, müzik, fotoğraf, 

görüş, metin vb.) yorum yazarım  

175 15,4 177 15,5 354 31,1 291 25,5 142 12,5 

İlgimi çeken konulardaki 

tartışmalara katılırım  

169 14,8 196 17,2 325 28,5 288 25,3 161 14,1 

İlgilendiğim kişilerin sayfalarını 

(yazdıklarını, yükledikleri içerikleri 

vb.) takip ederim  

300 26,3 380 33,4 294 25,8 116 10,2 49 4,3 

Chat (çevrimiçi sohbet) yaparım  211 18,5 246 21,6 269 23,6 256 22,5 157 13,8 

Hoşuma giden gruplara üye olurum  240 21,1 292 25,6 305 26,8 204 17,9 98 8,6 

Durumumu/ruh halimi/konumumu 

belirtirim  

126 11,1 123 10,8 262 23,0 274 24,1 354 31,1 

Etkinlik sayfalarını takip ederim  179 15,7 254 22,3 359 31,5 239 21,0 108 9,5 

Kişisel/mesleki bilgilerimi düzenli 

olarak güncellerim  

141 12,4 205 18,0 315 27,7 324 28,4 154 13,5 

Sosyal medyada yer alan oyun 

uygulamalarına katılırım  

131 11,5 139 12,2 218 19,1 256 22,5 395 34,7 

 

  Tablo 17’ de araştırmaya katılanlar sosyal medyanın sunduğu bilgi ve 

görselleri incelemeyi tercih ederken, bilgi ve görsel paylaşımı konusunda çekimser 

oldukları görülmektedir. Ayrıca oyun, sohbet ve gruplara üyelik konusunda dikkatli 

ve özenli bir kullanımı tercih ettikleri görülmektedir. 
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Tablo 18. Sosyal Medya Kullanma Nedenlerine Göre Katılım Durumu 

 

 

Sosyal Medya Kullanım Nedenleri  
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 f % F % f % f % F % 

Eğlenceli zaman geçiriyorum  242 21,2 568 49,9 206 18,1 95 8,3 28 2,5 

Boş zamanlarımı değerlendiriyorum  195 17,1 613 53,8 151 13,3 140 12,3 40 3,5 

Günlük yaşamın stresinden 

uzaklaşıyorum  

178 15,6 458 40,2 236 20,7 193 16,9 74 6,5 

Popüler şeyler ilgimi çekiyor  202 17,7 514 45,1 206 18,1 157 13,8 60 5,3 

Kendimi özel ve önemli 

hissediyorum  

93 8,2 201 17,6 222 19,5 401 35,2 222 19,5 

Arkadaşlarım ve tanıdıklarımla 

sürekli iletişim içinde olabiliyorum  

297 26,1 619 54,3 97 8,5 84 7,4 42 3,7 

Yeni insanlarla tanışabiliyorum  158 13,9 414 36,3 183 16,1 231 20,3 153 13,4 

Kendimi bir gruba ait hissediyorum  93 8,2 171 15,0 218 19,1 405 35,6 252 22,1 

Yalnızlık hissinden kurtuluyorum  100 8,8 199 17,5 198 17,4 377 33,1 265 23,3 

Yüzyüze iletişime göre kendimi daha 

rahat hissediyorum  

112 9,8 264 23,2 190 16,7 305 26,8 268 23,5 

Arkadaşlarımla bir araya geldiğimde 

sohbet konusu sağlıyor  

141 12,4 446 39,2 211 18,5 196 17,2 145 12,7 

Sosyal medya kullanmamak çevrem 

tarafından bir eksiklik olarak 

algılanıyor  

115 10,1 275 24,1 171 15,0 324 28,4 254 2,3 

 

  Tablo 18’ de ise katılımcıların sosyal medyayı kullanma nedenleri 

görülmektedir. Bu tabloya göre, eğlenceli zaman geçiriyorum diyenlerin oranı 

yaklaşık % 71 oranındadır. Boş zamanlarını değerlendirenlerin oranı ise yaklaşık  % 

70 oranındadır. Yeni insanlarla tanışıyorum diyenlerin oranı ise % 50 civarındadır.  

  Yalnızlık hissinden kurtuluyorum diyenler % 26 civarında olumlu yanıt 

vermişler, % 56 civarında katılımcı da olumsuz yanıt vermiştir. Kendimi bir gruba ait 

hissediyorum yargısına katılımcıların yaklaşık % 57’si olumsuz cevap vermişlerdir.  

  Bu verilerden hareketle katılımcıların sosyal medya kullanımında eğlenceli 

vakit geçirdikleri, arkadaşları ve tanıdıkları ile sürekli iletişim halinde oldukları 

görülmektedir. Diğer taraftan %34,2’si ise sosyal medyayı çevre baskısı ile 
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kullandığını, 54,7’si sosyal medyanın kişisel özellikleri üzerinde etkisinin 

olmadığını, 50,3’ü iletişim konusunda yüz yüz görüşmeye göre daha rahat 

olmadığını ifade etmiştir.  

    

  Tablo 19. Sosyal Medya Kullanma Nedenlerine Göre Katılım Durumu 

 

 

 

 

Sosyal Medya Kullanım Nedenleri 
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 f % f % f % f % f % 

Yakın çevremde olup bitenlerden 

haberdar oluyorum  

267 23,4 642 56,4 111 9,7 71 6,2 48 4,2 

Güncel gelişmeleri sürekli takip 

edebiliyorum  

347 30,5 602 52,9 105 9,2 56 4,9 29 2,5 

Çeşitli etkinliklerden kolaylıkla 

haberdar oluyorum 

326 28,6 610 53,6 117 10,3 56 4,9 30 2,6 

Diğerlerinin hayatında olup bitenleri 

takip edebiliyorum  

217 19,1 519 45,6 169 14,8 160 14,0 74 6,5 

Merak ettiğim konularda görüş ve 

tavsiyelere başvurabiliyorum  

245 21,5 550 48,3 171 15,0 114 10,0 59 5,2 

Durumları ve olayları farklı bakış 

açılarından değerlendirebiliyorum  

243 21,3 538 47,2 208 18,3 110 9,7 40 3,5 

Kendim gibi düşünen insanlarla 

biraraya gelebiliyorum  

201 17,6 432 37,9 250 21,9 186 16,3 70 6,1 

Düşüncelerimi özgür bir şekilde ifade 

edebiliyorum  

217 19,1 450 39,5 247 21,7 148 13,0 77 6,8 

Kendime güvenim artıyor   115 10,1 229 20,1 254 22,3 342 30,0 199 17,5 

Potansiyelimi keşfetmemi sağlıyor  126 11,1 234 20,5 262 23,0 331 29,1 186 16,3 

Kendimi farklı bir kimlikle 

tanıtabiliyorum   

87 7,6 140 12,3 159 14,0 402 35,3 351 30,8 

Fikirlerimin dikkate alındığını 

düşünüyorum   

102 9,0 284 24,9 298 26,2 273 24,0 182 16,0 

Tepkilerimi özgürce ifade ederek bir 

değişim yaratabileceğime inanıyorum  

123 10,8 291 25,5 273 24,0 272 23,9 180 15,8 

Toplumsal/siyasal konularda inançlarım 

ve değerlerim doğrultusunda tepki 

verebiliyorum  

193 16,9 439 38,5 226 19,8 153 13,4 128 11,2 

 

  Sosyal medyayı kullanma nedenlerine göre diğer frekanslar ve yüzdeler tablo 

19’ da verilmektedir. Buna göre, güncel gelişmeleri sürekli takip ediyorum 

diyenlerin oranı yaklaşık % 83 olarak bulunmuştur. Diğer insanların hayatında olup 
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bitenleri takip edebiliyorum diyenlerin oranı ise % 65 civarındadır. Bu durum sosyal 

medya kullanıcılarının toplumsal ve kişisel olaylar konusunda aktif bir izleyici 

olduğunu göstermektedir. Bu durumu sosyal medyanın toplumsal ve siyasal 

konularda tepkilerini % 55,4’ü  kullanmakta olduğu için desteklemektedir.  

  Araştırmaya katılanların yaklaşık % 20’si kendisini farklı bir kimlik ile 

tanıtmaktadır. Ayrıca katılımcıların yaklaşık % 34’ü oranındakiler fikirlerinin 

dikkate alındığını düşünmektedir.  

  Sosyal medyanın temel araçlarından olan Facebook’ un kullanım amaçları 

araştırıldığında, katılımcıların % 78’ i arkadaşları ile iletişim kurma, % 53’ ü eski 

arkadaşlarını bulma, % 46’sı etkinliklerden haberdar olma, %37’si sevdiği video, 

müzik, fotoğraf vb. paylaşma, % 32’si arkadaşlarını daha yakından tanıma, % 18’i de 

oyun oynamak olduğunu tespit edilmiştir (Kaya, 2013:175). 

  Katılımcıların sosyal medyayı kullanma nedenleri olarak yakın çevresinde 

olup bitenlerden haberdar olmak istemesi % 80 civarındadır.  Durumları ve olayları 

farklı bakış açılarından değerlendirmek için sosyal medya kullananlar ise yaklaşık % 

68 oranındadır. Düşüncelerimi özgür bir şekilde ifade edebiliyorum diyenlerin oranı 

ise % 59 oranındadır. Yani katılımcıların çoğunluğu sosyal medyayı fikirlerini 

paylaşmak, yakın çevresinden haber almak ve farklı bakış açılarından bakabilmek 

için kullanmaktadır.  

  Sosyal medya kullanımında kendilerine güveni artanların oranı % 30 

civarındadır. Tepkilerini özgürce ifade ederek bir değişim yaratabileceğine inanların 

oranı ise yaklaşık % 35 olarak tespit edilmiştir. Toplumsal/siyasal konularda 

inançları ve değerleri doğrultusunda tepki verebileceğini ifade edenlerin oranı ise 

yaklaşık % 55 olarak tespit edilmiştir.  

  Katılımcıların cevaplarına bakıldığında özellikle güncel gelişmeleri takip 

etmek, çeşitli etkinliklerden kolayca haberdar olmak, merak ettiği konularda görüş 

alış verişinde bulunmak ve çevresinden olup bitenlerden haberdar olmak isteyenlerin 

oranı çoğunluktadır. Araştırmaya katılanların 1/5 i farklı bir kimlikte sosyal medya 

ortamlarına girdiği elde edilen bulgular arasındadır. 
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4.4. Katılımcıların İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya 

Kullanımının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri  

  Araştırmaya katılanlar birinci soru için 3'e yakın olduğu dolayısı ile 

"kararsız" şeklinde cevap verme eğiliminde oldukları ve bu kararlarının 1.31 

değerinde sapma gösterdiği söylenebilir. Beşli likert olduğu için 1.31 değerinin biraz 

yüksek olduğu söylenebilir. 9. soru olan bir toplantıya bir fikri ifade etmek için davet 

edildiğinde sakin olma durumu ile ilgili soruda katılımcıların ortalaması 2.68 olduğu, 

“katılıyorum” ve “kararsızım” şeklindeki cevapların ağırlıklı olduğu görülmektedir 

 

Tablo 20. Katılımcıların Grup İletişim ve Toplantı İletişim Kaygısı Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri  

 

 

    

   

 

Grup Kaygısı 

 

 

 

 

Ort.  

 

 

 

Ss. 

 

 

 

Mod 

1 Grup tartışmalarına katılmayı sevmem 3,16 1,31 4 

2 Grup tartışmalarına katılırken kendimi genellikle 

rahat hissederim 

2,61 1,16 2 

3 Grup tartışmalarına katılırken gergin ve sinirli 

olurum 

3,31 1,15 4 

4 Grup tartışmalarına dahil olmayı severim 2,69 1,22 2 

5 Yeni insanlarla bir grup tartışması içinde olmak beni 

gergin ve sinirli yapar 

3,27 1,19 4 

6 Grup tartışmalarına katılırken rahat ve sakinimdir 2,65 1,13 2 

 Toplantı Kaygısı    

7 Bir toplantıya katılmak zorunda olduğumda, 

genellikle gerginimdir 

3,13 1,15 4 

8 Çoğunlukla, toplantılara katılırken sakin ve rahat 

olurum 

2,72 1,12 2 

9 Bir toplantıya bir fikri ifade etmek için davet 

edildiğimde çok sakin ve rahatımdır 

2,68 1,08 2 

10 Toplantılarda kendimi ifade etmekten korkarım 3,61 1,11 4 

11 Toplantılarda iletişim kurmak genellikle beni rahatsız 

eder 

3,70 1,06 4 

12 Bir toplantıda soruları cevaplarken çok rahat olurum 2,65 1,01 2 
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Katılımcıların iletişim kaygısına yönelik “grup iletişim kaygısı” alt 

boyutundaki “Grup tartışmalarına katılırken gergin ve sinirli olurum” (X=3,31) 

ifadesinin ortalama değeri daha fazla yüksektir. Dolayısıyla katılımcılar diğer 

ifadelere oranla en çok bu ifadeye katılmadığını belirtmiştir. Bu ifadeyi sırasıyla; 

“Yeni insanlarla bir grup tartışması içinde olmak beni gergin ve sinirli yapar” 

(X=3,27), “Grup tartışmalarına katılmayı sevmem” (X=3,16), “Grup tartışmalarına 

dahil olmayı severim” (X=2,69), “Grup tartışmalarına katılırken rahat ve sakinimdir” 

(X=2,65), “Grup tartışmalarına katılırken kendimi genellikle rahat hissederim” 

(X=2,61) takip etmektedir. Bu bulgulardan hareketle katılımcıların genel anlamda 

grup tartışmalarında gergin ve sinirli olmadıkları ve grup tartışmalarına katılmayı 

sevdikleri ifade edilebilir.  

Tablo 21. Katılımcıların Yüzyüze Görüşme ve Genel İletişim Kaygısı Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri 

 Yüzyüze Görüşme Kaygısı    

  Ort. Ss. Mod 

13 Yeni tanıştığım birisiyle sohbet ederken 

kendimi çok gergin hissederim 

3,65 1,16 4 

14 Diyaloglarda kendimi açıkça ifade etmekten 

korkmam 

3,75 1,06 2 

15 Diyalog kurma esnasında genellikle sinirli ve 

gerginimdir 

3,85 0,99 4 

16 Diyalog kurma esnasında genellikle sakin ve 

rahatımdır 

2,21 0,99 2 

17 Yeni tanıştığım birisiyle diyalog kurarken 

kendimi oldukça rahat hissederim 

3,64 1,16 2 

18 Diyaloglarda kendimi açıkça ifade etmekten 

korkarım 

3,75 1,06 4 

 Genel Kaygı   2 

19 Konuşma yapmaktan çekinmem/korkmam 2,40 1,11 2 

20 Bir konuşma yaparken vücudumun bazı 

bölgelerini çok gergin ve kasılmış hissederim 

3,39 1,15 4 

21 Bir konuşma yaparken kendimi rahat hissederim 2,48 1,06 2 

22 Konuşma yaparken aklım karışır ve 

düşüncelerim karmakarışık olur 

3,53 1,09 4 

23 Kendine güvenen bir şekilde konuşma 

yapabilirim 

2,34 1,01 2 

24 Konuşma yaparken o kadar kaygılı olurum ki 

aslında bildiğim gerçekleri unuturum 

3,59 1,12 4 
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   Diyaloglarda kendini açıkça ifade etmekten korkmayanların “katılmıyorum” 

şeklinde cevap verdikleri, fakat diyalog kurma esnasında genellikle sakin ve rahat 

olanlar ise “katılıyorum” şeklinde cevap verme eğiliminde oldukları, konuşma 

yaparken çok fazla kaygılanarak bildiklerini unutanlar ile ilgili soruda ise ortalama  

“katılmıyorum” şeklinde cevap verme eğiliminde oldukları görülmektedir.  

Katılımcılar en çok “diyalog kurma esnasında genellikle sinirli ve gerginimdir” 

yargısına olumsuz cevap vermişlerdir (X= 3,85 ve Ss.= 0.99). 

  Tablo 22’ye bakıldığında sosyal medya kullanım sıklıklarının ortalama, 

standart sapma ve mod değerleri verilmektedir. Buradaki sosyal ağ siteleri 

(Facebook, MySpace, Friendfeed, Google plus, gibi) ve mikroblog (Twitter) 

sitelerinin mod değerlerine göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu uygulamaları 

her zaman kullandıklarını ifade etmişlerdir. Video paylaşım ve wiki sitelerini ise 

katılımcıların sıklıkla kullandığın görülmektedir. Mesleki ağ siteleri, forumlar ve 

blogları da ara sıra ve sıklıkla kullandığı elde edilen bilgiler arasındadır.  

  Toplumsal bir varlık olan insan, diğer insanlarda ayrı olarak uzun süreli 

yaşayamaz. Toplumsal yaşamın işleyişi iletişimi zorunlu hale getirir. Her fert 

kuracağı ilişkiler sayesinde kendini göstermektedir. Toplumun en küçük kurumsal 

yapısı olan aileden ulusal ya da uluslararası gruplara kadar her grup kendi iletişim 

sistemini ve kurallarını oluşturmaktadır. Genelde bireyler içinde yaşadıkları 

toplumun kurallarına uyarak toplumsallaşmaktadır. Bununla yanı sıra insanoğlu 

geçmişten günümüze hem çevresinde hem de dünya da olup bitenlerden haberdar 

olmak istemektedir. Bu ilgi bitmek bilmeyen isteklerden kaynaklanmaktadır. Bu 

istek öğrenmenin ve haberleşmenin aracısı iletişim ile mümkün kılmaktadır (Bıçakçı, 

2004: 13). Son yıllarda haberleşme, bilgi alışveriş, film, video ve resim gibi 

dokümanların paylaşımının  yoğun olarak yapıldığı yer sosyal medyadır.  

  Video izlerim sorusuna katılımcıların ortalaması ”sıklıkla” cevabına yakın 

olduğu, kendi çektiği videoları paylaşırım diyenlerin ortalaması ise “nadiren” 

cevabına daha yakın olduğu görülmektedir. Müzik dinleme ve ilgili olan konularda 

yazı yazma eylemlerinin ortalaması “her zaman” ve “ sıklıkla” cevapları arasındadır. 

Dolayısı ile bu eylemlerin yoğun bir şekilde yapılmakta olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 22. Sosyal Medya Ortamlarına ve Sosyal Medya Kullanım Eylemlerine İlişkin 

Ortalama ve Standart Sapmalar 

Sosyal Medya Ortamları  Ort. Ss.  Mod 

Sosyal ağ siteleri (Facebook, MySpace, Friendfeed, 

Google plus, vb.) 

1,97 1,10 1 

Mesleki ağ siteleri (LinkedIn, XING, Academia vb.) 3,69 1,38 3 

Video paylaşım siteleri (YouTube, Dailymotion, vb.)  2,12 1,08 2 

Fotoğraf paylaşım siteleri (Flickr vb.) 3,66 1,53 5 

Müzik paylaşım siteleri (Jamendo, LastFM vb.) 3,50 1,55 5 

Mikroblog uygulamaları (Twitter vb.) 2,93 1,59 1 

Sosyal imleme siteleri (Digg, di.icio.us., 

Stumbleupon, Linkibol vb. ) 

4,83 1,27 6 

Forumlar 3,22 1,31 3 

Bloglar 3,22 1,28 3 

Wikiler (Wikipedia vb.) 2,61 1,32 2 

Podcastlar (Apple iTunes vb.) 4,05 1,56 5 

Sosyal Medya Eylemleri    

Video izlerim  1,85 0,87 1 

Kendi çektiğim videoları paylaşırım  3,85 1,24 5 

Hoşuma giden videoları paylaşırım  2,76 1,23 3 

Fotoğraflara bakarım  2,13 1,00 2 

Kendime ait fotoğrafları paylaşırım  2,84 1,24 3 

Hoşuma giden fotoğrafları paylaşırım  2,69 1,22 3 

Müzik dinlerim  1,83 1,00 1 

Hoşuma giden müzikleri paylaşırım  2,55 1,30 1 

Kendi ürettiğim müziği paylaşırım  1,79 1,25 5 

İlgimi çeken konularla ilgili yazıları okurum  1,89 0,84 1 

Yazılarımı/görüşlerimi paylaşırım  2,81 1,27 3 

İçeriklere (video, müzik, fotoğraf, görüş, metin vb.) 

yorum yazarım  

3,04 1,23 3 

İlgimi çeken konulardaki tartışmalara katılırım  3,06 1,26 3 

İlgilendiğim kişilerin sayfalarını (yazdıklarını, 

yükledikleri içerikleri vb.) takip ederim  

2,33 1,10 2 

Chat (çevrimiçi sohbet) yaparım  2,91 1,31 3 

Hoşuma giden gruplara üye olurum  2,68 1,23 3 

Durumumu/ruh halimi/konumumu belirtirim  3,53 1,32 5 

Etkinlik sayfalarını takip ederim  2,86 1,19 3 

Kişisel/mesleki bilgilerimi düzenli olarak güncellerim  3,12 1,22 4 

Sosyal medyada yer alan oyun uygulamalarına katılırım  3,57 1,37 5 
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Tablo 23. Sosyal Medya Kullanım Nedenlerine İlişkin Ortalamalar ve Standart 

Sapmalar 

Sosyal Medya Kullanım Nedenleri  Ort. Ss Mod 

Eğlenceli zaman geçiriyorum  2,20 0,95 2 

Boş zamanlarımı değerlendiriyorum  2,31 1,00 2 

Günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyorum  2,59 1,13 2 

Popüler şeyler ilgimi çekiyor  2,43 1,09 2 

Kendimi özel ve önemli hissediyorum  3,40 1,21 4 

Arkadaşlarım ve tanıdıklarımla sürekli iletişim içinde olabiliyorum  2,08 0,98 2 

Yeni insanlarla tanışabiliyorum  2,83 1,28 2 

Kendimi bir gruba ait hissediyorum  3,44 1,26 4 

Yalnızlık hissinden kurtuluyorum  3,44 1,26 4 

Yüzyüze iletişime göre kendimi daha rahat hissediyorum  3,30 1,32 4 

Arkadaşlarımla bir araya geldiğimde sohbet konusu sağlıyor  2,79 1,23 2 

Sosyal medya kullanmamak çevrem tarafından bir eksiklik olarak 

algılanıyor  

3,29 1,31 4 

Yakın çevremde olup bitenlerden haberdar oluyorum  2,11 0,97 2 

Güncel gelişmeleri sürekli takip edebiliyorum  1,96 0,91 2 

Çeşitli etkinliklerden kolaylıkla haberdar oluyorum 2,00 0,91 2 

Diğerlerinin hayatında olup bitenleri takip edebiliyorum  2,43 1,40 2 

Merak ettiğim konularda görüş ve tavsiyelere başvurabiliyorum  2,30 1,08 2 

Durumları ve olayları farklı bakış açılarından değerlendirebiliyorum  2,27 1,01 2 

Kendim gibi düşünen insanlarla biraraya gelebiliyorum  2,56 1,14 2 

Düşüncelerimi özgür bir şekilde ifade edebiliyorum  2,49 1,14 2 

Kendime güvenim artıyor   3,25 1,24 4 

Potansiyelimi keşfetmemi sağlıyor  3,19 1,25 4 

Kendimi farklı bir kimlikle tanıtabiliyorum   3,70 1,24 4 

Fikirlerimin dikkate alındığını düşünüyorum   3,13 1,21 3 

Tepkilerimi özgürce ifade ederek bir değişim yaratabileceğime 

inanıyorum  

3,08 1,25 2 

Toplumsal/siyasal konularda inançlarım ve değerlerim doğrultusunda 

tepki verebiliyorum  

2,63 1,23 2 

 

  Katılımcıların “arkadaşlarım ve tanıdıklarımla sürekli iletişim içinde olabiliyorum” 

diyenlerin ortalaması, “güncel gelişmeleri sürekli takip edebiliyorum”, “çeşitli etkinliklerden 

kolaylıkla haberdar oluyorum” diyenlerin ortalaması 2’ye yakın olduğu için çoğunlukla 

“katılıyorum” şeklinde cevap verme eğiliminde oldukları görülmektedir. Kendini farklı bir 
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kimlikte tanıtanların ortalamasına göre  (X=3,70)   katılımcıların bu yargılara genelde 

olumsuz cevap verdiği elde edilen bulgular arasındadır.  

 

4.5. Üniversitedeki Öğrencilerin Cinsiyet ve Bölüme Göre 

Dağılımı  

  Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerinin üniversitelere göre dağılımı 

tablo 24’ de gösterilmektedir. .  

 

Tablo 24. Üniversite ve Cinsiyete Göre Katılımcı Dağılımı 

 

Üniversite Cinsiyet Toplam 

Kız  Erkek  

Aksaray Üniversitesi 126 136 262 

Ankara Üniversitesi 103 123 226 

İstanbul Üniversitesi 150 134 284 

Selçuk Üniversitesi  160 207 367 

Toplam  539 600 1139 

 

 

  Tablo 24’ e bakıldığında genelde erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin 

sayısından daha fazladır, ancak sadece İstanbul Üniversitesi katılımcılarından kız 

öğrencilerin sayısı (150 kişi) erkeklerin sayısından (134 kişi)  daha fazla olduğu 

görülmektedir. Toplamda 539 kız ve 600 erkek olmak üzere araştırmaya 1139 kişi 

katılmışlardır.  

  Araştırmada toplanılan veriler bölüm ve üniversiteye göre tablo 25’de 

gösterilmektedir. Buna göre, sosyal bilimlerden toplam 577 kişiye anket uygulanmış, 

bunlardan 141’ i Aksaray Üniversitesi’nden 82’si Ankara Üniversitesi’nden, 135’i 

İstanbul Üniversitesi’nden ve 219’u Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden 

oluşmaktadır. 
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Tablo 25. Bölüm ve Üniversiteye Göre Öğrenci Dağılımı 

 

 

BÖLÜM 

ÜNİVERSİTE 
Aksaray 

Üniversitesi 

Ankara  

Üniversitesi 

İstanbul 

Üniversitesi 

Selçuk 

Üniversitesi 

 

Toplam  

Gazetecilik  17 41 77 135 

HİT    53 39 80 172 

RTV  12 55 62 129 

İşletme Yönetimi 81    81 

Kamu Yönetimi 60    60 

Sosyal Bilimler  

Toplam 

141 82 135 219 577 

Bilgisayar Müh.   42  29 71 

Elektrik-Elek. M.  36   36 

Jeoloji Müh. 42 46 36 36 160 

Çevre Müh. 30   53 83 

Harita Müh. 15   30 45 

Kimya Müh.  20 68  88 

Makine Müh.  34  11  45 

Deniz Ul. Ve İ.M.   15  15 

Jeofizik Müh.   19  19 

Fen Bilimleri 

Toplam 

121 144 149 148 562 

      

Toplam  262 226 284 367 1139 

 

  Ankara Üniversitesi sosyal alanda okuyan katılımcı sayısının az olması sebebi 

öncelikle bölümlerin ikinci öğretiminin olmamasıdır.  Fen bilimleri bölümüne 

bakıldığında Aksaray Üniversitesi’ den 121, İstanbul Üniversitesi’nden 144, Ankara 

Üniversitesi’ n den 149 ve Selçuk Üniversitesi’nden 148 öğrenci araştırmaya 

katılmışlardır.  Sosyal bilimler alanında en fazla katılımcı 219 kişi ile Selçuk 

Üniversitesi’nden olmuştur. Fen bilimlerinden ise en az Aksaray Üniversitesi’nden 

(121 kişi) en fazla İstanbul Üniversitesi’nden (149 kişi) katılım sağlanmıştır. 
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4.6. Öğrencilerin Üniversite, Cinsiyet ve Bölüme Göre Sosyal 

Medya Kullanım Sıklıkları  

  Öğrencilerin sosyal medya kullanım sıklıkları üniversite, cinsiyet ve bölüme 

göre dağılımları incelenmiştir.  

 

Tablo 26. Öğrencilerin Üniversitelere Göre Günlük Sosyal Medya Kullanma Sıklığı 

 

Aklıma gelince 1 saatten az 2-5 saat 

6 saatten 

fazla Toplam 

Aksaray Üniversitesi 106 50 84 22 262 

 40,5% 19,1% 32,1% 8,4% 100,0% 

Ankara Üniversitesi 65 58 81 22 226 

 28,8% 25,7% 35,8% 9,7% 100,0% 

İstanbul Üniversitesi 82 69 98 35 284 

 28,9% 24,3% 34,5% 12,3% 100,0% 

Selçuk Üniversitesi 113 67 135 52 367 

 30,8% 18,3% 36,8% 14,2% 100,0% 

Toplam 366 244 398 131 1139 

 32,1% 21,4% 34,9% 11,5% 100,0% 

 

  Tablo 26’ya göre günlük sosyal medya kullanım sıklığına açısından 

üniversiteler incelendiğinde, Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin % 40,5’ i aklına 

geldiğinde, % 19,1’ i bir (1) saatten az,  % 40,5’ i 2-5 saat ve fazla  sosyal medya 

kullanıma sahip olduğu görülmektedir.  

  Ankara Üniversitesi öğrencilerinin % 45,5’i günlük 2-5 saat ve daha fazla 

sosyal medyayı kullandığını ve % 28,8’ i ise aklına geldiğinde günlük  sosyal medya 

kullanmaktadır. 

  İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 46,8’i 2-5 saat ve daha fazla sosyal 

medyayı kullandığını ve % 28,9’ u ise aklına gelince sosyal medya ortamlarını 

kullanmaktadır. 

Selçuk Üniversitesi’ne bakıldığında ise katılımcıların %51’igünlük 2-5 saat 

veya daha fazla sosyal medyayı kullandığını ve % 30,8’ ise aklına geldiğinde sosyal 

medya kullanmaktadır.  
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  Katılımcıların günlük sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak en fazla tercih 

ettiği seçenek Aksaray Üniversitesi öğrencileri için “aklıma gelince”, Ankara, 

İstanbul ve Selçuk Üniversitesi öğrencileri için ise “2-5 saat” olmuştur.  

 

Tablo 27. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Günlük Sosyal Medya Kullanma Sıklığı 

 

Günlük Sosyal Medya Kullanma Sıklığı 

Toplam Aklıma gelince 1 saatten az 2-5 saat 

6 saatten 

fazla 

Cinsiyet   

Kadın 

 199 108 170 62 539 

 36,9% 20,0% 31,5% 11,5% 100,0% 

Erkek  167 136 228 69 600 

 27,8% 22,7% 38,0% 11,5% 100,0% 

Toplam  366 244 398 131 1139 

 32,1% 21,4% 34,9% 11,5% 100,0% 

 

  Tablo 27’ye göre kadınlarda en fazla %36,9’u aklına geldiğinde, erkeklerde 

ise % 38’i günlük 2-5 saat sosyal medyaya girmekte olduğu tespit edilmiştir. Her 

ikisinde de 6 saatten fazla girenlerin oranı % 11,5 olarak bulunmuştur. Kadınların en 

fazla günlük sosyal medyayı aklına geldiği zaman kullanmakta olduğu, erkeklerin ise 

2-5 saat sosyal medyayı kullanmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

  Kadınların % 43’ ü erkeklerin ise % 49,5’i sosyal medyayı 2-5 saat veya daha 

fazla kullandıklarını belirtmişlerdir.  

  Tablo 28’e göre sosyal medyayı bir saatten az veya aklına geldiğinde 

kullananlar Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 63,9, Makine  Mühendisliği %64,4, 

İşletme Yönetimi % 67,9 ve Kamu Yönetimi % 68,3 olduğu görülmektedir. Bu 

durum öğrencilerin teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmelerinden uzaklaştıkça 

sosyal medya kullanımının azaldığını göstermektedir. Tabloda istisnai durum 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’dür.  

  Tablo 28’ de görüldüğü üzere günlük sosyal medya kullanımı Gazetecilik, 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, RTV ve Sinema, Bilgisayar Mühendisliği ve   Harita 

Mühendisliği günlük en fazla 2-5 saat sosyal medya kullanırken, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, 

İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerinin ise aklına 

geldiği zaman günlük sosyal medya ortamlarını kullandıkları belirlenmiştir.   
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Tablo 28. Öğrencilerin Bölüme Göre Günlük Sosyal Medya Kullanma Sıklığı 

 

Günlük Sosyal Medya Kullanma Sıklığı 

Toplam 

Aklıma 

gelince 1 saatten az 2-5 saat 

6 saatten 

fazla 

 Gazetecilik  33 24,4% 28 20,7% 51 37,8% 23 17,0% 135 100,0% 

 HİT 42 24,4% 33 19,2% 66 38,4% 31 18,0% 172 100,0% 

 RTV ve Sinema 30 23,3% 29 22,5% 56 43,4% 14 10,9% 129 100,0% 

Bilgisayar Mühendisliği 14 19,7% 20 28,2% 31 43,7% 6 8,5% 71 100,0% 

Elektrik-Elektronik Mh. 12 33,3% 11 30,6% 11 30,6% 2 5,6% 36 100,0% 

Jeoloji Mühendisliği 60 37,5% 34 21,3% 52 32,5% 14 8,8% 160 100,0% 

Çevre Mühendisliği 29 34,9% 17 20,5% 27 32,5% 10 12,0% 83 100,0% 

Harita Mühendisliği 15 33,3% 8 17,8% 19 42,2% 3 6,7% 45 100,0% 

Kimya Mühendisliği 28 31,8% 23 26,1% 26 29,5% 11 12,5% 88 100,0% 

Makine Mühendisliği 20 44,4% 9 20,0% 13 28,9% 3 6,7% 45 100,0% 

Deniz Ulaştırma İ.Mh. 7 46,7% 1 6,7% 5 33,3% 2 13,3% 15 100,0% 

İşletme Yönetimi 39 48,1% 16 19,8% 21 25,9% 5 6,2% 81 100,0% 

Kamu Yönetimi 29 48,3% 12 20,0% 16 26,7% 3 5,0% 60 100,0% 

Jeofizik Mühendisliği 8 42,1% 3 15,8% 4 21,1% 4 21,1% 19 100,0% 

Toplam 366 32,1% 244 21,4% 398 34,9% 131 11,5% 1139 100,0% 

   Tablo 28’e göre 2-5 veya daha fazla sosyal medya kullanımı Gazetecilik % 

54,8, HİT % 56,4 RTV ve Sinema % 54,3, Bilgisayar Mühendisliği % 54,2 en 

yüksek olarak tespit edilmiştir.  

 

Tablo 29. Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Sosyal Medya Ortamı Takip Zamanı 

Dağılımı  

Sosyal Medya Takip zamanı 
Cinsiyet 

Toplam Kadın Erkek 

  1 yıldan az 33 34 67 

6,1% 5,7% 5,9% 

1-2 yıldır 45 49 94 

8,3% 8,2% 8,3% 

3-4 yıldır 210 165 375 

39,0% 27,5% 32,9% 

5 yıl ve üzeri 251 352 603 

46,6% 58,7% 52,9% 

Toplam 539 600 1139 

100,0% 100,0% 100,0% 
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 Cinsiyete göre sosyal medya takip zamanına bakıldığında kadınların % 

46,6’sı, erkeklerin ise % 58,7’si 5 yıl ve üzerinde sosyal medyayı takip ettikleri 

görülmektedir. Dolayısıyla kadınların neredeyse yarısı, erkeklerin ise çoğunluğu 5 yıl 

ve üzerinde sosyal medyayı takip ettikleri anlaşılmaktadır.  Bu durum öğrencilerin  

üniversite yaşamı öncesinde sosyal medyayı kullanmaya başladıklarını 

göstermektedir. % 32,9’ u ise, üniversite yaşamının başında kullanmaya başlarken % 

12,2’ si ise üniversite sonunda sosyal medyayı kullanmaya başlamıştır.  

 

4.7. Öğrencilerin İletişim Kaygı Düzeyleri 

  İletişim Kaygısı Ölçeği’ ne (İKÖ-24) ’ göre her öğrencinin kendisine ait 

iletişim kaygı puanı bulunmaktadır. Bu puanlara göre her öğrencinin  düşük düzey 

iletişim kaygısı (1.düzey), orta düzey iletişim kaygısı (2.düzey) ve yüksek düzey 

iletişim kaygısı (3.düzey) olmak üzere üç farklı düzeyden birisine sahip olması 

gerektiği belirtilmiştir.    

  Tablo 30’ da görüldüğü üzere kadınların orta düzeyde iletişim (düzey 2) 

kaygısı taşıyanların oranı % 69,2 oranında iken, erkeklerin % 63,5 oranında 

bulunmuştur. Kadınların yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3) oranı (% 10,2) 

erkeklere göre (% 7,2)  daha fazladır.   Her iki cinsiyette de iletişim kaygısı en fazla 

orta düzeyde olduğu görülmektedir. Erkeklerin düşük düzey iletişim kaygısı oranı 

kadınlardan daha fazladır. Kadınların orta ve yüksek düzey iletişim kaygısı  

erkeklere göre daha fazladır.  

 

Tablo 30. Öğrencilerin İletişim Kaygı Düzeylerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Kaygı Düzeyleri 

Toplam  1,00 (Düşük) 2,00 (Orta) 3,00 (Yüksek) 

Kadın 111 373 55 539 

 20,6% 69,2% 10,2% 100,0% 

Erkek 176 381 43 600 

 29,3% 63,5% 7,2% 100,0% 

Toplam 287 754 98 1139 

25,2% 66,2% 8,6% 100,0% 
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  Aşağıdaki tabloda öğrencilerin iletişim kaygı düzeylerinin üniversitelere göre 

dağılımı verilmektedir 

 

Tablo 31. Öğrencilerin İletişim Kaygısı Düzeylerinin Üniversitelere Göre Dağılımı 

 

Üniversiteler Kaygı Düzeyleri 

Toplam  1,00 (Düşük) 2,00 (Orta) 3,00 (Yüksek) 

Aksaray Üniversitesi 54 179 29 262 

 20,6% 68,3% 11,1% 100,0% 

Ankara Üniversitesi 64 146 16 226 

 28,3% 64,6% 7,1% 100,0% 

İstanbul Üniversitesi 79 184 21 284 

 27,8% 64,8% 7,4% 100,0% 

Selçuk Üniversitesi 90 245 32 367 

 24,5% 66,8% 8,7% 100,0% 

Toplam 287 754 98 1139 

25,2% 66,2% 8,6% 100,0% 

 

  Tablo 31’ e göre, Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin iletişim kaygı düzeyleri 

1.düzey % 20,6, 2. düzey % 68,3 ve üçüncü düzey % 11,1 olarak bulunmuştur.    

  Ankara Üniversitesi öğrencilerinin ise % 28,3’ü 1. düzey, % 64,6’ sı ikinci 

düzey ve % 7.1’i 3. düzey olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 

ise %27,8’ i  1.düzey, % 64,8’ i ikinci düzey ve % 7,4’ü 3.düzey olarak bulunmuştur.  

  Selçuk Üniversitesi öğrencilerine bakıldığında ise öğrencilerin % 24,5’i 

1.düzey, 66,8’i 2.düzey ve % 8,7’si 3.düzey olarak bulunmuştur. 

   Üniversitelerin genel olarak iletişim kaygısı düzeyleri karşılaştırıldığında en 

fazla  2.düzey (orta düzey iletişim kaygısı) olduğu görülmekte ve bunlardan da 

Aksaray Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi’nin kaygı değerleri yaklaşık  % 2 

oranında diğer üniversitelerden yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 32.  Öğrencilerin İletişim Kaygı Düzeylerinin Bölümlere Göre Dağılımı 

 

 

Bölümler 

Düzeyler  

Toplam  1,00 2,00 3,00 

Bölümler  F % F % F % F % 

Gazetecilik 35 25,9% 92 68,1% 8 5,9% 135 100,0% 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 49 28,5% 112 65,1% 11 6,4% 172 100,0% 

Radyo Televizyon ve Sinema 38 29,5% 73 56,6% 18 14,0% 129 100,0% 

Bilgisayar Mühendisliği 17 23,9% 45 63,4% 9 12,7% 71 100,0% 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 25,0% 26 72,2% 1 2,8% 36 100,0% 

Jeoloji Mühendisliği 39 24,4% 110 68,8% 11 6,9% 160 100,0% 

Çevre Mühendisliği 22 26,5% 53 63,9% 8 9,6% 83 100,0% 

Harita Mühendisliği 7 15,6% 34 75,6% 4 8,9% 45 100,0% 

Kimya Mühendisliği 14 15,9% 70 79,5% 4 4,5% 88 100,0% 

Makine Mühendisliği 13 28,9% 27 60,0% 5 11,1% 45 100,0% 

Deniz Ulaştırma 10 66,7% 4 26,7% 1 6,7% 15 100,0% 

İşletme Yönetimi 17 21,0% 54 66,7% 10 12,3% 81 100,0% 

Kamu Yönetimi 11 18,3% 44 73,3% 5 8,3% 60 100,0% 

Jeofizik Mühendisliği 6 31,6% 10 52,6% 3 15,8% 19 100,0% 

Toplam 287 25,2% 754 66,2% 98 8,6% 1139 100,0% 

 
 

 

  Öğrencilerin iletişim kaygı düzeylerinin bölümlere göre dağılımı 

incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: Düşük iletişim kaygısı olarak en 

yüksekten en düşüğe göre sıralandığında ilk üç sırada Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği (% 66,7), Jeofizik Mühendisliği (%31,6) ve Radyo Televizyon ve 

Sinema (% 29,5) bölümü yer almaktadır. Orta düzey iletişim kaygısı olarak en 

yüksekten en düşüğe sıralandığında, ilk üç sırada Kimya Mühendisliği (%79,5), 

Harita Mühendisliği (%75,6) ve Kamu Yönetimi (%73,3) bölümleri görülmektedir. 

Üst düzey iletişim kaygısına bakıldığında ise en yüksekten en düşüğe göre ilk üç 

sırada, Jeofizik Mühendisliği (% 15,8), Radyo Televizyon ve Sinema (%14,0) ve 

Bilgisayar  Mühendisliği (%12,7) yer almaktadır. 
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4.8. İletişim Kaygı Düzeyleri ile Demografik Faktörler 

Arasında Anlamlı Farklılıklar 

 

   İletişim kaygısı düzeyleri ile (1.düşük, 2.orta, 3.yüksek) demografik 

faktörler arasında anlamlı farklılıkları ortaya koymak amacıyla aşağıdaki analizler 

yapılmıştır. 

4.8.1 İletişim Kaygı Düzeyleri ile Cinsiyet Arasındaki Anlamlı 

Farklılıklar (t – Testi)  

H0: Düşük düzey iletişim kaygısı ile cinsiyet ortalaması arasında fark yoktur. 

H1: Düşük düzey iletişim kaygısı ile cinsiyet ortalaması arasında fark vardır. 

Tablo 33. Cinsiyet ile Düşük Düzey İletişim Kaygısı  t- Testi Sonuçları  

 Group Statistics 

 

  Cinsiyet N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

puanlama Kadýn 111 41,8649 7,00582 ,66496 

  Erkek 176 40,7159 7,68665 ,57940 

 

Independent Samples Test

1,107 ,294 1,276 285 ,203 1,14896 ,90071 -,62394 2,92185

1,303 249,893 ,194 1,14896 ,88198 -,58810 2,88601

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

puanlamaa

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

 
 

  İstatistiksel olarak anlamlılık değeri (signum value) yani p değeri 0.203p   

olarak bulunmuştur. % 5 hata düzeyi ile test yapıldığında 0.203 0.05p     

olduğundan H0  hipotezi kabul edilir. Yani iki grubun ortalamaları arasında % 95 

güven düzeyinde fark yoktur (Fark Anlamsızdır). Bu bağlamda sosyal medya 

kullanımına bağlı olarak oluşan iletişim kaygısı cinsiyetler üzerinde aynı etkisi 

meydana getirmektedir.  
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H0: Orta düzey iletişim kaygısı ile cinsiyet ortalaması arasında fark yoktur. 

H1: Orta düzey iletişim kaygısı ile cinsiyet ortalaması arasında fark vardır. 

 

Tablo 34. Cinsiyet ile Orta Düzey İletişim Kaygısı t- Testi Sonuçları 

 

 Group Statistics 

 

  Cinsiyet N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

puanlama Kadýn 373 63,7882 8,15216 ,42210 

  Erkek 381 63,1155 8,07024 ,41345 

 

 

Independent Samples Test

,039 ,843 1,139 752 ,255 ,67272 ,59079 -,48708 1,83252

1,139 751,262 ,255 ,67272 ,59086 -,48721 1,83265

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

puanlamaa

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

 
 

  İstatistiksel olarak anlamlılık değeri (signum value) yani p değeri 0.255p   

olarak bulunmuştur. % 5 hata düzeyi ile test yapıldığında 0.255 0.05p     

olduğundan H0 hipotezi kabul edilir. Yani iki grubun ortalamaları arasında % 95 

güven düzeyinde fark yoktur  (Fark Anlamsızdır). Bu bağlamda sosyal medya 

kullanımına bağlı olarak oluşan orta düzey iletişim kaygısı ile cinsiyetler üzerinde 

aynı etkisi meydana getirmektedir.  

 

H0: Yüksek düzey iletişim kaygısı ile cinsiyet ortalaması arasında fark yoktur. 

H1: Yüksek düzey iletişim kaygısı ile cinsiyet ortalaması arasında fark vardır. 

Tablo 35. Cinsiyet ile Yüksek Düzey İletişim Kaygısı   t- Testi Sonuçları 

 

 Group Statistics 

 

 Cinsiyet N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

puanlama Kadın 55 90,0182 8,86000 1,19468 

  Erkek 43 92,4186 10,19625 1,55491 
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Independent Samples Test

2,198 ,142 -1,245 96 ,216 -2,40042 1,92730 -6,22608 1,42523

-1,224 83,572 ,224 -2,40042 1,96087 -6,30012 1,49928

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

puanlamaa

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

 
 
 

  İstatistiksel olarak anlamlılık değeri (signum value) yani p değeri 0.216p   

olarak bulunmuştur. % 5 hata düzeyi ile test yapıldığında 0.216 0.05p     

olduğundan H0 hipotezi kabul edilir. Yani iki grubun ortalamaları arasında % 95 

güven düzeyinde fark yoktur (Fark Anlamsızdır). 

 

4.8.2. İletişim Kaygısı Düzeyleri ile Günlük Sosyal Medya Kullanma 

Arasında Anlamlı Farklılıklar (Anova Testi) 

 

H0: Düşük Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük Sosyal Medya ortalamaları arasındaki 

fark önemli değildir. 

H1: Düşük Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük Sosyal Medya ortalamaları arasında en 

az bir grup ortalaması diğerlerinden farklıdır. 

Tablo 36.  Günlük Sosyal Medya Kullanma ile Düşük Düzey İletişim Kaygısı   

Anova Testi Sonuçları  

 ANOVA 

 

puanlama 

  

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 

Within Groups 
215,507 3 71,836 1,302 ,274 

15613,120 283 55,170     

Total 15828,627 286       

 

  Tablo 36’ daki sonuçlara göre p değeri    yanılma düzeyi 0.05  ’ten 

büyük olduğu için  0.274 0.05p   H0 hipotezi kabul edilir. Bu durum sosyal 

medya kullanımı ile düşük düzey iletişim kaygısına sahip katılımcılar arasında aynı 

etkiyi meydana getirdiğini ifade etmektedir.  
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H0: Orta  Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük Sosyal Medya ortalamaları arasındaki 

fark önemli değildir. 

H1: Orta Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük Sosyal Medya ortalamaları arasında en 

az bir grup ortalaması diğerlerinden farklıdır. 

Tablo 37. Günlük Sosyal Medya Kullanma ile Orta Düzey İletişim Kaygısı  Anova 

Testi Sonuçları 

 ANOVA 

 

puanlama  

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 

Within Groups 
66,526 3 22,175 ,336 ,799 

49489,957 750 65,987     

Total 49556,483 753       

 

  Tablo 37’deki sonuçlara göre p değeri    yanılma düzeyi 0.05  ’ten 

büyük olduğu için  0.799 0.05p   H0 hipotezi kabul edilir Bu durum sosyal 

medya kullanımı ile orta düzey iletişim kaygısına sahip katılımcılar arasında aynı 

etkiyi meydana getirdiğini ifade etmektedir. 

H0: Yüksek Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük Sosyal Medya ortalamaları arasındaki 

fark önemli değildir. 

H1: Yüksek Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük Sosyal Medya ortalamaları arasında 

en az bir grup ortalaması diğerlerinden farklıdır. 

Tablo 38. Günlük Sosyal Medya Kullanma ile Yüksek Düzey İletişim Kaygısı 

Anova Testi Sonuçları 

 ANOVA 

 

puanlama 

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 

Within Groups 
221,449 3 73,816 ,814 ,489 

8523,051 94 90,671     

Total 8744,500 97       

 

 

 

  Tablo 38’ e göre p değeri    yanılma düzeyi 0.05  ’ten büyük olduğu için 

 0.489 0.05p   H0 hipotezi kabul edilir. Bu durum sosyal medya kullanımı ile 
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yüksek iletişim kaygısına sahip katılımcılar arasında aynı etkiyi meydana getirdiğini 

ifade etmektedir.  

4.8.3. İletişim Kaygı Düzeyleri ile Günlük İnternete Bağlanma Arasında 

Anlamlı Farklılıklar (Anova Testi) 

H0: Düşük  Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük İnternete Bağlanma ortalamaları 

arasındaki fark önemli değildir. 

H1: Düşük Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük İnternete Bağlanma ortalamaları 

arasında en az bir grup ortalaması diğerlerinden farklıdır. 

Tablo 39. Günlük İnternete Bağlanma ile Düşük Düzey İletişim Kaygısı  Anova 

Testi Sonuçları 

 

 ANOVA 

 

puanlama 

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 

Within Groups 
816,650 3 272,217 5,132 ,002 

15011,977 283 53,046     

Total 15828,627 286       

 

  Tablo 39’a göre p değeri    yanılma düzeyi 0.05  ’ten küçük olduğu için 

 0.02 0.05p   H0 hipotezi reddedilir. Bunun anlamı günlük internete bağlanma 

gruplarından en az bir grubun iletişim kaygısı puan ortalaması diğerlerinden farklıdır, 

fark anlamlıdır. Düşük düzey iletişim kaygısına sahip gruplar günlük internete 

bağlanmada homojen bir dağılım göstermemektedir. Bu durum internet kullanım 

sıklığına bağlı olarak kaygı düzeyinin farklılaştığını ifade etmektedir.  

H0: Orta Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük İnternete Bağlanma ortalamaları 

arasındaki fark önemli değildir. 

H1: Orta Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük İnternete Bağlanma ortalamaları arasında 

en az bir grup ortalaması diğerlerinden farklıdır. 
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Tablo 40. Günlük İnternete Bağlanma ile Orta Düzey İletişim Kaygısı  Anova Testi 

Sonuçları 

 

 ANOVA 

 

puanlama 

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 

Within Groups 
16,471 3 5,490 ,083 ,969 

49540,012 750 66,053     

Total 49556,483 753       

 

  Tablo 40’a göre p değeri    yanılma düzeyi 0.05  ’ten büyük olduğu için 

 0.969 0.05p   H0 hipotezi kabul edilir. Bunun anlamı günlük internete bağlanma 

grupları iletişim puan ortalamaları arasında fark yoktur. Orta düzey iletişim kaygısına 

sahip gruplar arasında günlük internete bağlanma homojen bir dağılım gösterdiğini 

ve dolayısıyla internet kaygısına sahip öğrenciler arasında kaygı düzeyi 

farklılaşmamakta, aynı yönde etkilemektedir.   

H0: Yüksek Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük İnternete Bağlanma ortalamaları 

arasındaki fark önemli değildir. 

H1: Yüksek Düzey İletişim Kaygısı ile Günlük İnternete Bağlanma ortalamaları 

arasında en az bir grup ortalaması diğerlerinden farklıdır. 

Tablo 41. Günlük İnternete Bağlanma ile Yüksek Düzey İletişim Kaygısı Anova 

Testi Sonuçları 

Anova 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 

Within Groups 
292,919 3 97,640 1,086 ,359 

8451,581 94 89,910   

Total 8744,500 97       

 

 Tablo 41’e göre p değeri    yanılma düzeyi 0.05  ’ten büyük olduğu için 

 0.359 0.05p   H0 hipotezi kabul edilir. Bunun anlamı günlük internete bağlanma 

grupları iletişim puan ortalamaları arasında fark yoktur. Yüksek düzey iletişim 

kaygısına sahip gruplar arasında günlük internete bağlanma homojen bir dağılım 



147 

 

 

 

gösterdiğini ifade etmekte ve dolayısıyla iletişim kaygısına sahip öğrenciler arasında 

kaygı düzeyi farklılaşmamakta, aynı yönde etkilemektedir.  

  İletişim kaygı düzeyleri ile demografik özellikler (cinsiyet, günlük sosyal 

medya kullanımı ve günlük internet kullanımı) anlam farklılıkları bakımından 

incelenmiştir.  

  İletişim kaygı düzeyleri ile cinsiyet arasındaki anlamlı farklılıkları t – testi 

yapılarak analiz edilmiştir. Yapılan bu analiz sonucunda, yüksek, orta düzey ve 

düşük iletişim kaygısı düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir.  

  İletişim kaygı düzeyleri ile günlük sosyal medya kullanımı arasındaki anlamlı 

farklılıkları Anova testi yapılarak analiz edilmiştir. Yapılan bu analiz sonucunda 

yüksek düzey, orta düzey ve düşük düzey iletişim kaygısı düzeyleri günlük sosyal 

medya kullanımına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

 İletişim kaygı düzeyleri ile günlük internet kullanımı arasındaki anlamlı 

farklılıkları Anova testi yapılarak analiz edilmiştir. Yapılan bu analiz sonucunda 

düşük iletişim kaygısının günlük internet kullanımına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Ancak orta düzey ve yüksek iletişim kaygısı düzeyleri günlük 

internet kullanımına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.  

4.9. İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki 

İlişki Durumu  

“İletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine etkisini” ölçmek 

amacıyla öncelikle ilişki testleri (correlastions) yapılmış sonra ise, bunu desteklemek 

amacıyla regresyon analizi yapılmıştır.  

4.9.1. İletişim Kaygısı (Genel) ve Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki 

İlişki  

H0: İletişim kaygısı (genel) ile sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur.   

H1: İletişim kaygısı ile sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı arasında anlamlı 

bir ilişki vardır.  
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Tablo 42. İletişim Kaygısı (Genel) ve Sosyal Medya Kullanım Sıklığı Arasındaki 

İlişki 

 
 Correlations 
 

    
İletişim 
Kaygısı Sosyal Medya1 

İletişim Kaygısı Pearson Correlation 1 ,127(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 1139 1139 

Sosyal Medya1 Pearson Correlation ,127(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 1139 1139 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 İletişim kaygısı ile sosyal medya kullanım sıklığı arasındaki ilişkiyi test 

etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 42’ye  göre sosyal medya 

kullanımı ile iletişim kaygısı arasında % 95 anlam düzeyinde ilişkinin var olduğu 

tespit edilmiştir. Katılımcıların iletişim kaygısı ile onların kullandığı Facebook, 

Twitter, MySpace, YouTube, Dailymation, Wikipedio, Digg gibi sosyal medya 

ortamlar arasında ilişkinin olduğunu ifade etmektedir. Bireylerin sahip olduğu 

iletişim kaygısı özellikleri onların sosyal ortamlar kullanma durumlarını değiştirdiği 

gözlenmektedir.  

H0: İletişim kaygısı ile sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: İletişim kaygısı ile sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Tablo 43. İletişim Kaygısı (Genel)  ve Sosyal Medyada Eylemleri Gerçekleştirme 

Sıklığı Arasındaki İlişki 

 Correlations 
 

    
İletişim 
Kaygısı Sosyal Medya2 

İletişim Kaygısı Pearson Correlation 1 ,101(**) 

Sig. (2-tailed)   ,001 

N 1139 1139 

Sosyal Medya2 Pearson Correlation ,101(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,001   

N 1139 1139 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 İletişim Kaygısı ile sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı 

arasındaki ilişkiyi test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 43’ e 

göre sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı ile İletişim kaygısı arasında    

% 95 anlam düzeyinde ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. 

  Katılımcıların iletişim kaygısı ile onların sosyal medyada gerçekleştirdiği 

eylemlerden olan video paylaşımı, fotoğraf paylaşımı, müzik dinleme, görüşlerin 

paylaşımı, çevrim içi sohbet etme, kendi ürettiği videoları paylaşma, kişisel ve 

mesleki bilgileri güncelleme  gibi uygulamalar arasında ilişki mevcuttur. Sosyal 

ortamlarda her seviyeden iletişim kaygısına sahip olan insanlar çeşitli uygulamalarda 

bulunmaktadır. Bunlar başkasına ait fotoğraflara, video veya filme baktığı gibi kendi 

oluşturduğu bilgi, belge ve görselleri de çevresindekiler ile paylaşmaktadır.  

 

H0: İletişim kaygısı ile sosyal medya kullanma nedenleri arasında anlamlı bir ilişki 

yoktur.  

H1: İletişim kaygısı ile sosyal medya kullanma nedenleri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

 

Tablo 44. İletişim Kaygısı (Genel) ve Sosyal Medya Kullanma Nedenleri Arasındaki 

İlişki 

 Correlations 
 

    
İletişim 
Kaygısı Sosyal Medya3 

İletişim Kaygısı Pearson Correlation 1 -,045 

Sig. (2-tailed)   ,126 

N 1139 1139 

sosyalmedya3 Pearson Correlation -,045 1 

Sig. (2-tailed) ,126   

N 1139 1139 

 
 

  İletişim kaygısı ile sosyal medya kullanma nedenleri arasındaki ilişkiyi test 

etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 44’ e göre sosyal medya 
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kullanma nedenleri ile iletişim kaygısı arasında % 95 anlam düzeyinde ilişkinin 

olmadığı tespit edilmiştir. 

  Sosyal medya ortamlarını bireyler eğlenceli vakit geçirmek, boş zamanlarını 

değerlendirmek, yeni insanlarla tanışabilmek, güncel gelişmeleri takip edebilmek, 

merak ettiği konularda görüş ve tavsiyelere başvurmak gibi çeşitli nedenlerden 

dolayı kullanmaktadır. Hem iletişim kaygısı yüksek olan kişiler hem de iletişim 

kaygısı düşük olan kişiler söz konusu sebeplerden dolayı sosyal medyayı 

kullanmaktadır. 

 

H0: İletişim kaygısı ile sosyal medya kullanımı arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: İletişim kaygısı ile sosyal medya kullanımı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Tablo 45. İletişim Kaygısı (Genel) ve Sosyal Medya (Genel) 

 Correlations 
 

    
İletişim 
Kaygısı 

Sosyal 
Medya 
(Genel) 

İletişim Kaygısı Pearson Correlation 1 ,054 

Sig. (2-tailed)   ,071 

N 1139 1139 

Sosyal Medya 
(Genel)  

Pearson Correlation ,054 1 

Sig. (2-tailed) ,071   

N 1139 1139 

 
  

  İletişim kaygısı ile sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkiyi test etmek için 

Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 45’ e göre sosyal medya kullanımı ile 

İletişim kaygısı arasında % 95 anlam düzeyinde ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

  İletişim kaygısı ile sosyal medya kullanımı arasında genel olarak ilişkinin 

olmamasının çeşitli nedenleri olabilmektedir. İletişim kaygısının düşük, orta ve 

yüksek olmak üzere 3 düzeyi mevcuttur. Sosyal medya envanteri için kullanılan 

ölçekte de sosyal medya ortamlarını kullanma sıklıkları, sosyal medya eylemlerini 

gerçekleştirme sıklıkları ve sosyal medya kullanma nedenleri olmak üzere üç grup 

oluşturulmuştur. Bu grupların ayrı ayrı incelenmesi büyük bir önem arz etmektedir.  

Bu durum araştırmaya katılanların yasal olmayan iş ve eylemleri tercih etmedikleri, 
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özel hayatı ilgilendiren konuları paylaşmamaları, buna karşılık sosyal medyayı 

iletişim, eğlence ve hayatı paylaşım merkezi olarak algıladıkları için kaygı ile ilişkisi 

ortaya çıkmayabilmektedir.  

    

4.9.2. Düşük Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 1) ve Sosyal Medya 

Kullanımı Arasındaki İlişki 

H0: Düşük düzey iletişim kaygısı (düzey 1) ile sosyal medya ortamlarını kullanma 

sıklığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Düşük düzey iletişim kaygısı (düzey 1) ile sosyal medya ortamlarını kullanma 

sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Tablo 46. Düşük Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 1)  ve Sosyal Medya Ortamlarını 

Kullanma Sıklığı (Sosyal Medya1)
 

  Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı1 Sosyal Medya1 

İletişim 
Kaygısı1 

Pearson Correlation 1 ,050 

Sig. (2-tailed)   ,398 

N 287 287 

Sosyal Medya1 Pearson Correlation ,050 1 

Sig. (2-tailed) ,398   

N 287 287 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 

  Düşük düzey iletişim kaygısı ile sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı 

arasındaki ilişkiyi test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 46’ya  

göre sosyal medya kullanımı ile düşük düzey iletişim kaygısı arasında % 95 anlam 

düzeyinde ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum düşük düzey iletişim kaygısı 

ile sosyal medya kullanımı arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını ifade 

etmektedir.  
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H0: Düşük düzey iletişim kaygısı (düzey 1) ile sosyal medya eylemlerini 

gerçekleştirme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Düşük düzey iletişim kaygısı (düzey 1) ile sosyal medya eylemlerini 

gerçekleştirme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

   

Tablo 47. Düşük Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 1) ve Sosyal Medya Eylemlerini 

Gerçekleştirme Sıklığı (Sosyal Medya2)
 

  
 Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı1 Sosyal Medya2 

İletişim 
Kaygısı1 

Pearson Correlation 1 ,026 

Sig. (2-tailed)   ,661 

N 287 287 

Sosyal Medya2 Pearson Correlation ,026 1 

Sig. (2-tailed) ,661   

N 287 287 

 
 
 

  İletişim Kaygısı (düzey 1) ile sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı 

arasındaki ilişkiyi test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 47’ye 

göre sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı ile iletişim kaygısı (düzey 1) 

arasında % 95 anlam düzeyinde ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum düşük 

düzey iletişim kaygısına sahip bireylerin, sahip oldukları kaygı düzeyi ile sosyal 

medya eylemlerini gerçekleştirme sıklıkları arasında bir ilişki olmadığını 

göstermektedir.  

  İnsanlar bu sosyal medya eylemlerini gerçekleştirebilmek için bazı ortamlara 

üye olabilmekte, bazılarına ise üye olmadan katılım gerçekleştirmektedir. Üye olmak 

için katılımcılar hem vakit ayırmakta hem üyelikler ile ilgili çeşitli istenen bilgiler (e-

mail adresi, isim, vb. ) katılımcıların hoşuna gitmemektedir.  

 

H0: Düşük Düzey iletişim kaygısı (düzey 1) ile sosyal medya kullanma nedenleri 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Düşük Düzey iletişim kaygısı (düzey 1)  ile sosyal medya kullanma nedenleri 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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Tablo 48. Düşük Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 1) ve Sosyal Medya Kullanma 

Nedenleri (Sosyal Medya3) 

  Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı1 Sosyal Medya3 

İletişim 
Kaygısı1 

Pearson Correlation 1 -,091 

Sig. (2-tailed)   ,126 

N 287 287 

Sosyal Medya3 Pearson Correlation -,091 1 

Sig. (2-tailed) ,126   

N 287 287 

 

  İletişim  kaygısı (Düzey 1) ile sosyal medya kullanma nedenleri 

arasında ilişkiyi test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır.  Tablo 48’ e  

göre sosyal medya kullanma nedenleri ile iletişim kaygısı (düzey1) arasında % 95 

anlam düzeyinde ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

 Öğrencilerin sosyal medyayı eğlenceli vakit geçirmek, günlük yaşam 

stresinden uzaklaşmak, arkadaşları ve tanıdıkları ile sürekli iletişim kurmak, yakın 

çevresinde olup bitenlerden haberdar olmak, kendisi gibi düşünenlerle bir araya 

gelmek için kullanmaktadır. Yapılan test sonucunda söz konusu sosyal medya ile 

düşük düzey iletişim kaygısı (düzey 1) arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı 

sonucu elde edilmiştir. Başka bir ifade ile sosyal medyayı kullanım nedenleri kaygı 

seviyesi üzerinde olumsuz bir etki meydana getirmemektedir. Bu durum bireylerin 

hayatını kolaylaştırıcı ve çekici olmasında sosyal medya önemli bir etki meydana 

getirmektedir. 

 

H0: Düşük düzey iletişim kaygısı (düzey 1) ile sosyal medya kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Düşük düzey iletişim kaygısı (düzey 1)  ile sosyal medya kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 
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Tablo 49. Düşük Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 1) ve Sosyal Medya Kullanımı 

(Genel) 

 Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı1 
Sosyal 
Medya 

İletişim Kaygısı1 Pearson Correlation 1 ,027 

Sig. (2-tailed)   ,649 

N 287 287 

Sosyal Medya l Pearson Correlation ,027 1 

Sig. (2-tailed) ,649   

N 287 287 

 

  İletişim kaygısı (düzey 1) ile sosyal medya kullanımı (genel) arasında ilişkiyi 

test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 49’a  göre sosyal medya 

kullanımı ile iletişim kaygısı (düzey1) arasında % 95 anlam düzeyinde ilişkinin 

olmadığı tespit edilmiştir. 

  Sosyal medya kullanımı, sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı 

(Facebook, Youtube, Twitter gibi) sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı 

(video, film ve fotoğrafa bakma ve onları paylaşma gibi) ve sosyal medya kullanma 

nedenleri (durumu güncelleme, tepkisini özgürce ifade etme gibi) olarak 3 ayrı 

bölümden oluşmaktadır. Düşük iletişim kaygısı (düzey 1) ile söz konusu sosyal 

medya (genel) arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı ortaya konulmuştur.  Başka 

bir ifade ile bu kaygı seviyesindeki bireyler üzerinde sosyal medya olumsuz bir etki 

meydana getirmediği anlaşılmaktadır.  

 

4.9.3. Orta Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 2) ve Sosyal Medya Kullanımı 

Arasındaki İlişki 

H0: Orta düzey iletişim kaygısı (düzey 2) ile sosyal medya ortamlarını kullanma 

sıklığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Orta düzey iletişim kaygısı (düzey 2)  ile sosyal medya ortamlarını kullanma 

sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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Tablo 50. Orta Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 2) ve Sosyal Medya Ortamlarını 

Kullanma Sıklığı (Sosyal Medya1)
 

 Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı2 Sosyal Medya1 

İletişim 
Kaygısı2 

Pearson Correlation 1 ,016 

Sig. (2-tailed)   ,663 

N 754 754 

Sosyal Medya1 Pearson Correlation ,016 1 

Sig. (2-tailed) ,663   

N 754 754 

 

  İletişim kaygısı (düzey 2) ile sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı 

arasında ilişkiyi test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 50’ ye  

göre sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı  ile iletişim kaygısı (düzey 2)  

arasında % 95 anlam düzeyinde ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

  Orta düzey iletişim kaygısına sahip öğrencilerin sosyal medya kullanımına 

bağlı olarak kaygılarında bir etki meydana getirmemektedir. Bu durum orta iletişim 

kaygısına sahip öğrencilerin sosyal medya kullanımı konusunda bilinçli olduğunu 

göstermekdir.  

H0: Orta düzey iletişim kaygısı (düzey 2) ile sosyal medya eylemlerini 

gerçekleştirme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Orta düzey iletişim kaygısı (düzey 2)  ile sosyal medya eylemlerini 

gerçekleştirme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

  

Tablo 51. Orta Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 2) ve Sosyal Medya Eylemleri 

Gerçekleştirme Sıklığı (Sosyal Medya2) 

  
 Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı2 Sosyal Medya2 

İletişim 
Kaygısı2 

Pearson Correlation 1 ,012 

Sig. (2-tailed)   ,735 

N 754 754 

Sosyal Medya2 Pearson Correlation ,012 1 

Sig. (2-tailed) ,735   

N 754 754 
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  İletişim kaygısı (düzey 2) ile sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı 

arasında ilişkiyi test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 51’ e 

göre sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı ile iletişim kaygısı (düzey 2)  

arasında % 95 anlam düzeyinde ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Orta iletişim 

kaygısına sahip öğrencilerin sosyal medyada gerçekleştirdikleri eylemleri kaygıları 

üzerinde bir etki meydana getirmemektedir. Bu durum ortaya düzey iletişim 

kaygısına sahip öğrencilerin sosyal medya kullanımında yaptıkları eylemlerin yasal 

sınırlılıklar ve getirdiği yükümlülükler konusunda bilgili ve hassas olduklarını 

dolayısı ile de kaygıya yol açmadığı anlaşılmaktadır.  

 

H0: Orta düzey iletişim kaygısı (düzey 2) ile sosyal medya kullanma nedenleri 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Orta düzey iletişim kaygısı (düzey 2)  ile sosyal medya kullanma nedenleri 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Tablo 52. Orta Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 2) ve Sosyal Medya Kullanma 

Nedenleri (Sosyal Medya3) 

  Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı2. Sosyal Medya3 

İletişim 
Kaygısı2 

Pearson Correlation 1 -,028 

Sig. (2-tailed)   ,449 

N 754 754 

Sosyal Medya3 Pearson Correlation -,028 1 

Sig. (2-tailed) ,449   

N 754 754 

 
 

  İletişim kaygısı (düzey 2) ile sosyal medya kullanma nedenleri arasında 

ilişkiyi test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 52’ye göre 

sosyal medya kullanma nedenleri ile iletişim kaygısı (düzey 2) arasında %95 anlam 

düzeyinde ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 
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H0: Orta düzey iletişim kaygısı (düzey 2) ile sosyal medya kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Orta düzey iletişim kaygısı (düzey 2)  ile sosyal medya kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Tablo 53. Orta Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 2) ve Sosyal Medya Kullanımı 

(Genel) 

  Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı2 
Sosyal 
Medya 

İletişim Kaygısı2 Pearson Correlation 1 -,004 

Sig. (2-tailed)   ,904 

N 754 754 

Sosyal Medya Pearson Correlation -,004 1 

Sig. (2-tailed) ,904   

N 754 754 

 
 
 

  İletişim kaygısı (düzey 2) ile sosyal medya kullanımı (genel) arasında ilişkiyi 

test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 53’e göre sosyal medya 

kullanımı (genel) ile İletişim kaygısı (düzey 2)  arasında % 95 anlam düzeyinde 

ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Orta düzey iletişim kaygısına sahip öğrencilerin 

sosyal medya kullanım nedenleri arasındaki ilişkinin olmamasının temelinde; 

öğrencilerin sosyal medyayı iletişim, eğlence, bilgi, belge ve ortam paylaşımı olarak 

gördükleri içindir.  

  Bu durum genel olarak sosyal medya kullanımının orta düzey iletişim 

kaygısına sahip öğrenciler içerisinde kaygıya yol açacak bir etki meydana 

getirmediğini göstermektedir.  
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4.9.4. Yüksek Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 3) ve Sosyal Medya 

Kullanımı Arasındaki İlişki   

H0: Yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3) ile sosyal medya ortamlarını kullanma 

sıklığı  arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3)  ile sosyal medya ortamlarını kullanma 

sıklığı  arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Tablo 54. Yüksek Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 3) ve Sosyal Medya Ortamlarını 

Kullanma Sıklığı (Sosyal Medya1) 

 Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı3 Sosyal Medya1 

İletişim 
Kaygısı3 

Pearson Correlation 1 -,141 

Sig. (2-tailed)   ,167 

N 98 98 

Sosyal Medya1 Pearson Correlation -,141 1 

Sig. (2-tailed) ,167   

N 98 98 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

  İletişim kaygısı (düzey 3) ile sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı 

arasında ilişkiyi test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 54’ e 

göre sosyal medya kullanımı ile iletişim kaygısı arasında % 95 anlam düzeyinde 

ilişkinin var olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum yüksek düzey iletişim kaygısına 

sahip öğrencilerin sahip olduğu kaygı düzeyi sosyal medya kullanımına herhangi bir 

etki yapmamaktadır.  

 İki değişken arasında negatif bir ilişkinin olması bu iki değişkenden birinin 

değerinin artmasının diğerinin değerinin azaltacağı ya da birinin değerinin 

azalmasının diğerinin değerinin artıracağı anlamını ifade etmektedir (Saruhan ve 

Özdemirci, 2011:184). Yukarıdaki tabloya göre, iletişim kaygısı düzeyi yükseldikçe 

sosyal medya kullanma sıklığı azalmakta şeklinde herhangi bir ilişki yoktur.   

H0: Yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3) ile sosyal medya eylemlerini 

gerçekleştirme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3)  ile sosyal medya eylemlerini 

gerçekleştirme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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Tablo 55. Yüksek Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 3) ve Sosyal Medya Eylemleri 

Gerçekleştirme Sıklığı (Sosyal Medya2) 

 Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı3 Sosyal Medya2 

İletişim 
Kaygısı3 

Pearson Correlation 1 -,256(**) 

Sig. (2-tailed)   ,011 

N 98 98 

Sosyal Medya2 Pearson Correlation -,256(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,011   

N 98 98 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

  İletişim kaygısı (düzey 3) ile sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı  

arasında ilişkiyi test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 55’e 

göre sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı ile iletişim kaygısı (düzey 3) 

arasında % 95 anlam düzeyinde ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. 

   Tablo 55’e bakıldığında korelasyon katsayısının (-0,256) negatif olması 

dolayısıyla iki değişken arasında negatif yönlü doğrusal ilişki vardır. İletişim 

kaygısı düzeyi yükseldikçe sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı 

azalmaktadır. Burada kişinin iletişim kaygısı yükseldikçe, sosyal medya ortamlarında 

o kişi video izleme, fotoğrafa bakma, yorumlar yazma, video, fotoğraf ve doküman 

paylaşımı yapma eylemleri azalmaktadır. Bununla birlikte çevrim içi sohbet yapma, 

içeriklere (video, müzik, fotoğraf, görüş metin vb.) yorum yazma, etkinlik sayfalarını 

takip etme gibi eylemler de yüksek kaygı azaltmaktadır. Mesleki açıdan bakıldığında 

iletişim kaygısı yükseldikçe, kişinin mesleki bilgilerini düzenli olarak güncellemesi 

azalmaktadır. Kaygı araştırıldığında bireyde yüksek olması onun davranışlarını 

olumsuz etkilediği ortaya çıkmaktadır.   

 

H0: Yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3) ile sosyal medya kullanma nedenleri 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3)  ile sosyal medya kullanma nedenleri 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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Tablo 56. Yüksek Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 3) ve Sosyal Medya Kullanma 

Nedenleri (Sosyal Medya3) 

 
 
 Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı3 Sosyal Medya3 

İletişim 
Kaygısı3 

Pearson Correlation 1 -,209(**) 

Sig. (2-tailed)   ,039 

N 98 98 

Sosyal Medya3 Pearson Correlation -,209(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,039   

N 98 98 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

  İletişim kaygısı (düzey 3) ile sosyal medya kullanma nedenleri arasında 

ilişkiyi test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 56’ya göre 

sosyal medya kullanma nedenleri ile iletişim kaygısı arasında % 95 anlam düzeyinde 

ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. 

  Tablo 56’ya göre korelasyon katsayısının (-0,209) negatif olması dolayısıyla 

iki değişken arasında negatif yönlü doğrusal ilişki vardır. Yani öğrencilerin iletişim 

kaygısı düzeyi yükseldikçe onların sosyal medya kullanma nedenlerini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu durumun temelinde ise sanal ortamda iletişim kurulan 

kişilerin gerçek kimliklerinin tam olarak bilinememesi, bir ilişkide en önemli faktör 

olan güven eksikliği, aşırı uçlu bilgi, belge, görsellerin veya özel ve gizli durumların 

paylaşılma ihtimali sosyal medya kullanımında yüksek kaygıya yol açan nedenler 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

  Öğrencinin iletişim kaygısının yüksek olması onun sosyal medya 

ortamlarındaki güncel gelişmeleri takip etmesini, yeni insanlarla tanışmasını, 

çevresinde olup bitenlerden haber almasını olumsuz yönde etkilemektedir. 

  İletişim kaygısı yüksek olan öğrencilerin arkadaş tanıdıkları ile sürekli 

iletişim halinde olması, kendini bir gruba ait hissetmesi, popüler olan şeylerin ilgisini 

çekmesi, günlük yaşam stresinden uzaklaşması gibi bir çok nedenler arasında ilişki 

olduğu elde edilen bulgular arasındadır  
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H0: Yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3) ile sosyal medya kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur.  

H1: Yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3)  ile sosyal medya kullanımı arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Tablo 57. Yüksek Düzey İletişim Kaygısı (Düzey 3) ve Sosyal Medya Kullanma 

(Sosyal Medya Genel) Arasındaki İlişki 

 
 Correlations 
 

    
İletişim 

Kaygısı3  
Sosyal 
Medya 

İletişim Kaygısı3 Pearson Correlation 1 -,249(**) 

Sig. (2-tailed)   ,013 

N 98 98 

Sosyal Medya Pearson Correlation -,249(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,013   

N 98 98 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

  

 İletişim kaygısı (düzey 3) ile sosyal medya kullanımı (genel) arasında ilişkiyi 

test etmek için Pearson Correlations Testi yapılmıştır. Tablo 57’ ye göre sosyal 

medya kullanımı ile İletişim kaygısı (düzey 3) arasında % 95 anlam düzeyinde var 

olduğu tespit edilmiştir. 

 Sosyal medya kullanımı sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı, sosyal 

medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı ve sosyal medya kullanım nedenleri olmak 

üzere üç bölümde ele alınmaktadır.  

  Yüksek iletişim kaygısı ile genel olarak sosyal medya kullanımı arasında       

(-0,249) negatif yönlü doğrusal bir ilişki vardır. Yüksek iletişim kaygısı sosyal 

medya ortamlarını kullanma sıklığını (Facebook, Twitter, YouTube, bloglar, forum 

siteleri, LinkedIn gibi) azaltmaktadır. Yüksek iletişim kaygısı sosyal medya 

eylemlerini gerçekleştirme sıklığını (video ve fotoğraflara bakma, onları paylaşma, 

içeriklere yorum yapma, durumu güncelleme gibi) azaltmaktadır. Yüksek iletişimi 

kaygısı sosyal medya kullanma nedenlerini  (potansiyeli keşfetme, kendini bir gruba 

ait hissetme, eğlenceli vakit geçirme gibi) olumsuz yönde etkilemektedir  
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4.10. Katılımcıların İletişim Kaygısı Düzeylerine Göre Sosyal 

Medya Kullanımına Etkileri  

  Bu bölümde küçük, orta ve yüksek iletişim kaygı düzeylerine göre sosyal 

medya kullanımı arasında ilişki ve etkiyi ölçmek için regresyon analizi yapılmıştır. 

Analiz üç başlık altında toplanmaktadır. İlk olarak düşük düzey iletişim kaygısı ile 

sosyal medya kullanımı ölçülmeye çalışılmıştır. İkinci olarak orta düzey iletişim 

kaygısı ile sosyal medya kullanımı ölçülmeye çalışılmıştır. Son olarak da yüksek 

düzey iletişim kaygısı ile sosyal medya kullanımı ölçülmeye çalışılmıştır.  

4.10.1. Düşük Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Kullanımı 

Regresyon Analizi 

  Düşük iletişim kaygısına sahip bireylerin sosyal medyayı teorik olarak daha 

aktif kullandığı ifade edilebilir. Uygulamada bu durumun tespiti için düşük iletişim 

kaygısının sosyal medya kullanımına olan etkisini ölçmek amacıyla regresyon analizi 

yapılmıştır. 

  4.10.1.1. Düşük Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Ortamlarını 

Kullanma Sıklığı Regresyon Analizi  

  Analizde ilk olarak düşük düzey iletişim kaygısının sosyal medya ortamlarını 

kullanma sıklığına olan etkisi araştırılmaktadır. Düşük iletişim kaygısı ve sosyal 

medya ortamlarını kullanma sıklığına ilişkin kurulan modelde yer alan değişkenler:  

 

 Bağımlı değişken: Sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı 

 Bağımsız değişken: Düşük düzey iletişim kaygısı (düzey 1) 

Tablo 58. Düşük Düzey İletişim Kaygısı ile Sosyal Medya Ortamlarını Kullanma 

Sıklığı Regresyon Analizi Sonuçları  

 ANOVA (b) 

 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 50.090 1 50.090 .717 .398(a) 

Residual 19921.052 285 69.898     

Total 19971.143 286       

a  Predictors: (Constant), puanlama 

b  Dependent Variable: sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı 
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 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 31.827 2.779   11.451 .000 

Puanlama .056 .066 .050 .847 .398 

a  Dependent Variable: sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı 

 

H0= Düşük düzey iletişim kaygısı sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığını 

etkilemez. 

H1= Düşük düzey iletişim kaygısı sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığını 

etkilemektedir.  
 

Modelin anlamlılığını test etmek için oluşturulan, 

0

1

: 0

: 0

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) 0.398 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   anlam 

düzeyinde test edildiğinde, p > a olduğunda 0H  hipotezi kabul edilir, yani sosyal medya 

ortamlarını kullanma sıklığı ve düşük iletişim kaygısı arasındaki ilişki % 95
 

anlam 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır. 

 Parametrelerin bireysel anlamlılık testi için oluşturulan,  

0

1

: 0

: 0

i

i

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) 0.398 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   

anlam düzeyinde test edildiğinde, düşük düzey iletişim kaygısı katsayısı için p   

(p=0,398>0,05) olduğundan 0H  hipotezleri kabul edilir. Katsayı % 95 anlam 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır.  Yani düşük düzey iletişim kaygısı sosyal 

medya ortamlarını kullanma sıklığını etkilemez. 

Regresyon Modeli  

Sosyal medya kullanım sıklığı puanı= 31.827 + 0.056 x düşük iletişim kaygısı puanı 

  Düşük düzey iletişim kaygısının sosyal medya ortamlarını kullanma 

sıklığına olan etkisi incelendiğinde, bu kaygı seviyesinin herhangi bir etki 
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yapmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda düşük kaygıya sahip bireylerin sosyal 

medya kullanımı konusunda kendilerini ifade etme, bilgi, belge vb paylaşımı 

konusunda daha aktif oldukları ifade edilebilir. Günümüzde iletişim ve teknolojinin 

gelişimine bağlı olarak büyük şehir ve taşra ayrımını ortadan kalkmış olduğu 

görülmektedir. 

 

  4.10.1.2. Düşük Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Eylemlerini 

Gerçekleştirme Sıklığı Regresyon Analizi 

  Düşük düzey iletişim kaygısının sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme 

sıklığına olan etkisi araştırılmaktadır. Yapılan bu araştırma sonucu ile ilgili bilgiler 

aşağıdadır:  

 Bağımlı değişken: Sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı 

 Bağımsız değişken: Düşük düzey iletişim kaygısı (düzey 1) 

 

Tablo 59. Düşük Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Eylemlerini 

Gerçekleştirme Sıklığı Regresyon Analizi Sonuçları 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 44.123 1 44.123 .192 .661(a) 

Residual 65410.414 285 229.510     

Total 65454.537 286       

a  Predictors: (Constant), puanlama 

b  Dependent Variable: sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı 

 

 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 51.485 5.036   10.223 .000 

puanlama .053 .120 .026 .438 .661 

a  Dependent Variable: sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı 

 

 

H0= Düşük düzey iletişim kaygısı sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığını 

etkilemez. 

H1= Düşük düzey iletişim kaygısı sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığını 

etkilemektedir.  
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Modelin anlamlılığını test etmek için oluşturulan, 

0

1

: 0

: 0

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) 0.661 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   

anlam düzeyinde test edildiğinde, p   olduğundan 0H  hipotezi kabul edilir, yani 

sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı ve düşük iletişim kaygısı arasındaki 

ilişki % 95 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır. 

 Parametrelerin bireysel anlamlılık testi için oluşturulan,  

0

1

: 0

: 0

i

i

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) sabit parametre için sıfır, iletişim kaygısı 

(düzey bir) katsayısı için 0.661 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   anlam 

düzeyinde test edildiğinde, düşük iletişim kaygısı katsayısı için p   

(p=0,661>0,05) olduğundan 0H  hipotezleri kabul edilir yani katsayı % 95 anlam 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır.  Yani düşük düzey iletişim kaygısı sosyal 

medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığını etkilemez. 

 Regresyon Modeli  

Sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı puanı= 51.485 + 0.053 X düşük 

iletişim kaygısı  

  Düşük iletişim kaygısının sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığını 

etkilemediği tespit edilmiştir.  

  4.10.1.3. Düşük Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Kullanım 

Nedenleri Regresyon Analizi 

  Düşük iletişim kaygısının sosyal medya kullanım nedenlerine etkisi 

araştırılmaktadır. Yapılan bu araştırma ile ilgili elde edilen veriler analiz edilmiştir.   

 Bağımlı değişken: Sosyal medya kullanım nedenleri  

 Bağımsız değişken: Düşük düzey iletişim kaygısı (düzey 1) 
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Tablo 60. Düşük Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Kullanım Nedenleri 

Regresyon Analizi Sonuçları 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 899.769 1 899.769 2.357 .126(a) 

Residual 108808.66
3 

285 381.785     

Total 109708.43
2 

286       

 

a  Predictors: (Constant), puanlama 

b  Dependent Variable: sosyal medya kullanım nedenleri  

 

 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 81.702 6.496   12.578 .000 

puanlama -.238 .155 -.091 -1.535 .126 

a  Dependent Variable: sosyal medya kullanım nedenleri 

 

H0= Düşük düzey iletişim kaygısı sosyal medya kullanım nedenlerini etkilemez. 

H1= Düşük düzey iletişim kaygısı sosyal medya kullanım nedenlerini etkilemektedir.  
 

 

Modelin anlamlılığını test etmek için oluşturulan, 

0

1

: 0

: 0

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) 0.126 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   

anlam düzeyinde test edildiğinde, p   olduğundan 0H  hipotezi kabul edilir, yani 

sosyal medya kullanım nedenleri ve düşük iletişim kaygısı arasındaki ilişki % 95 

anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır. 

 Parametrelerin bireysel anlamlılık testi için oluşturulan,  

0

1

: 0

: 0

i

i

H

H








 

 hipotezi için p value (anlamlılık değeri) 0.126 olarak bulunmuştur. Hipotez, 

0.05   anlam düzeyinde test edildiğinde, düşük düzey iletişim kaygısı katsayısı 
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için p   (p=0,126>0,05) olduğundan 
0H  hipotezleri kabul edilir. Katsayı % 95 

anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır.  Yani düşük düzey iletişim kaygısı 

sosyal medya kullanım nedenlerini etkilemez. 

Regresyon Modeli  

Sosyal medya kullanım nedenleri puanı= 81.702 – 238  X düşük iletişim kaygısı 

puanı 

  Düşük düzey iletişim kaygısının sosyal medya kullanım nedenlerine olan 

etkisi araştırıldığında, bu kaygı seviyesinin sosyal medya kullanım nedenlerini her 

hangi bir şekilde etkilemediği sonucuna varılmaktadır.  

4.10.2. Orta Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Kullanımı 

Regresyon Analizi 

  Orta düzey iletişim kaygısının sosyal medya kullanımına olan etkisi üç farklı 

alt değişkenlerle araştırılmaktadır.  

 

4.10.2.1. Orta Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Ortamlarını 

Kullanma Sıklığı Regresyon Analizi 

  Orta düzey iletişim kaygısının sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığına 

olan etkisi araştırılmaktadır. Yapılan bu araştırma ile ilgili bilgiler ve sonuçlar 

aşağıdaki gibidir:  

 Bağımlı değişken: Sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı  

 Bağımsız değişken: Orta düzey iletişim kaygısı (düzey 2) 

 

Tablo 61. Orta Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Ortamlarını Kullanma 

Sıklığı Regresyon Analizi Sonuçları 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.985 1 15.985 .190 .663(a) 

Residual 63137.946 752 83.960     

Total 63153.931 753       

a  Predictors: (Constant), puanlama 
b  Dependent Variable: Sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı 
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 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 34.964 2.633   13.280 .000 

Puanlama .018 .041 .016 .436 .663 

a  Dependent Variable: sosyal1toplam 

 

H0= Orta düzey iletişim kaygısı sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığını 

etkilemez. 

H1= Orta düzey iletişim kaygısı sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığını 

etkilemektedir.  
 

 

Modelin anlamlılığını test etmek için oluşturulan, 

0

1

: 0

: 0

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) 0.663 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   

anlam düzeyinde test edildiğinde, düşük düzey iletişim kaygısı katsayısı için p   

(p=0,663 >0,05) olduğundan 0H  hipotezleri kabul edilir. Katsayı % 95 anlam 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır.  Yani orta düzey iletişim kaygısı sosyal 

medya ortamlarını kullanma sıklığını etkilemez. 

 

 Parametrelerin bireysel anlamlılık testi için oluşturulan,  

0

1

: 0

: 0

i

i

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) sabit parametre için sıfır, iletişim kaygısı düzey 2 

katsayısı için 0.663 olarak bulunmuştur.  Hipotez, 0.05   anlam düzeyinde test 

edildiğinde, orta düzey iletişim kaygısı katsayısı için p   (p=0,663>0,05) 

olduğundan 0H  hipotezleri kabul edilir. Katsayı % 95 anlam düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamsızdır.  Yani orta düzey iletişim kaygısı sosyal medya kullanım sıklığını  

etkilemez. 
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 Regresyon Modeli  

Sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı puanı= 34.964 + 0.018  X orta iletişim kaygısı 

(düzey 2). 

  Orta düzey iletişim kaygısının sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığına olan 

etkisi araştırıldığında elde edilen sonuç istatistiksel olarak anlamsızdır.  

4.10.2.2. Orta Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Eylemlerini 

Gerçekleştirme Sıklığı Regresyon Analizi 

  Orta düzey iletişim kaygısının sosyal medya eylemlerine olan etkisi 

ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan bu analiz ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki gibidir.  

 Bağımlı değişken: Sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı 

 Bağımsız değişken: Orta düzey iletişim kaygısı (düzey 2) 

 

Tablo 62. Sosyal Medyada Eylemleri Gerçekleştirme Sıklığı ile Orta Düzey İletişim 

Kaygısı Regresyon Analizi Sonuçları 

 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26.752 1 26.752 .114 .735(a) 

Residual 176023.16
3 

752 234.073     

Total 176049.91
5 

753       

a  Predictors: (Constant), puanlamaa 
b  Dependent Variable: Sosyal medya eylemleri  
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 55.536 4.396   12.633 .000 

Puanlama .023 .069 .012 .338 .735 

a  Dependent Variable: Sosyal medya eylemleri 

 

H0= Orta düzey iletişim kaygısı sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığını 

etkilemez. 

H1= Orta düzey iletişim kaygısı sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığını 

etkilemektedir.  
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Modelin anlamlılığını test etmek için oluşturulan, 

0

1

: 0

: 0

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) 0.735 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   anlam 

düzeyinde test edildiğinde, p   olduğundan 0H  hipotezi kabul edilir, yani sosyal medya 

eylemleri ve orta iletişim kaygısı (düzey 2) arasındaki ilişki % 95
 

anlam düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamsızdır. 

 Parametrelerin bireysel anlamlılık testi için oluşturulan,  

0

1

: 0

: 0

i

i

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) sabit parametre için sıfır, orta iletişim kaygısı (düzey 

2) katsayısı için 0.735 olarak bulunmuştur.  Hipotez, 0.05   anlam düzeyinde test 

edildiğinde, orta düzey iletişim kaygısı katsayısı için p   (p=0,735>0,05) 

olduğundan 0H  hipotezleri kabul edilir. Katsayı  anlam düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamsızdır.  Yani orta düzey iletişim kaygısı sosyal medya eylemlerini 

gerçekleştirme sıklığını etkilemez. 

 

Regresyon Modeli  

Sosyal medya eylemleri gerçekleştirme sıklığı puanı= 55.536 + 0.023 X orta iletişim 

kaygısı (düzey 2) 

  Düşük iletişim kaygısının sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığına 

etkisi araştırıldığında, elde edilen sonuç istatiksel açıdan anlamsızdır.  
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4.10.2.3. Orta Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Kullanım Nedenleri 

Regresyon Analizi 

  Orta düzey iletişim kaygısının sosyal medya kullanım nedenleri 

araştırılmaktadır. Yapılan bu araştırma ile ilgili olarak elde edilen bilgiler aşağıdaki 

gibidir:     

 Bağımlı değişken: Sosyal medya kullanma nedenleri      

 Bağımsız değişken: Orta  düzey iletişim kaygısı (düzey 2) 

Tablo 63. Orta Düzey İletişim Kaygısı ile Sosyal Medya Kullanma Nedenleri  

Regresyon Analizi Sonuçları 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 181.106 1 181.106 .574 .449(a) 

Residual 237115.20
8 

752 315.313     

Total 237296.31
4 

753       

a  Predictors: (Constant), Puanlama 
b  Dependent Variable: Sosyal medya kullanma nedenleri 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 74.776 5.102   14.656 .000 

puanlama -.060 .080 -.028 -.758 .449 

 

a  Dependent Variable: Sosyal medya kullanma nedenleri 

 

H0= Orta düzey iletişim kaygısı sosyal medya kullanım nedenlerini etkilemez. 

H1= Orta düzey iletişim kaygısı sosyal medya kullanım nedenlerini etkilemektedir.  
 

Modelin anlamlılığını test etmek için oluşturulan, 

0

1

: 0

: 0

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) 0.449 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   

anlam düzeyinde test edildiğinde, p   olduğundan 0H  hipotezi kabul edilir, yani 
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sosyal medya kullanma nedenleri ve orta iletişim kaygısı (düzey 2) arasındaki ilişki 

% 95 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır. 

 Parametrelerin bireysel anlamlılık testi için oluşturulan,  

0

1

: 0

: 0

i

i

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) sabit parametre için sıfır, iletişim kaygısı 

(düzey 2) katsayısı için 0.449 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   anlam 

düzeyinde test edildiğinde, orta düzey iletişim kaygısı katsayısı için p   

(p=0,449>0,05) olduğundan 0H  hipotezleri kabul edilir. Katsayı % 95 anlam 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır.  Yani orta düzey iletişim kaygısı sosyal 

medya kullanım nedenlerini etkilemez. 

 

 Regresyon Modeli  

Sosyal medya kullanma nedenleri puanı= 74.776 – 0.060 X orta düzey iletişim 

kaygısı puanı (düzey 2) 

  Orta iletişim kaygısının sosyal medya kullanım nedenlerine olan etkisi 

araştırıldığında, elde edilen sonuç istatistiki açıdan anlamsızdır.  

 

4.10.3. Yüksek Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Kullanımı 

Regresyon Analizi Sonuçları  

  Yüksek düzey iletişim kaygısının sosyal medya kullanımına olan etkisi 

araştırılmaktadır. Araştırmada yüksek düzey iletişim kaygısı bağımsız değişkenine 

karşılık üç farklı bağımlı sosyal medya değişkeni ayrı ayrı test edilmektedir.  

  4.10.3.1. Yüksek Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Ortamlarını 

Kullanma Sıklığı Regresyon Analizi 

  Yüksek iletişim kaygısının sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığına olan 

etkisi araştırılmaktadır. Yapılan bu araştırma ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki gibidir:  
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 Bağımlı değişken: Sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı 

 Bağımsız değişken: Yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3) 

Tablo 64. Yüksek Düzey İletişm Kaygısı ile Sosyal Medya Ortamlarını Kullanma 

Sıklığı Regresyon Analizi Sonuçları 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 139.742 1 139.742 1.939 .167(a) 

Residual 6917.891 96 72.061     

Total 7057.633 97       

a  Predictors: (Constant), puanlama 
b  Dependent Variable: Sosyal medya ortamlarını kullanma  
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 50.574 8.312   6.085 .000 

puanlama -.126 .091 -.141 -1.393 .167 

a  Dependent Variable: Sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı 

 

H0= Yüksek düzey iletişim kaygısı sosyal medya kullanım sıklığını etkilemez. 

H1= Yüksek düzey iletişim kaygısı sosyal medya kullanım sıklığını etkilemektedir.  
 

 

Modelin anlamlılığını test etmek için oluşturulan, 

0

1

: 0

: 0

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) 0.167 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   

anlam düzeyinde test edildiğinde, p > a olduğundan 0H  hipotezi kabul edilir, yani 

sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı ve yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3) 

arasındaki ilişki % 95 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır. 

Parametrelerin bireysel anlamlılık testi için oluşturulan,  

0

1

: 0

: 0

i

i

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) sabit parametre için sıfır, yüksek iletişim 

kaygısı (düzey 3) katsayısı için 0.167 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   anlam 
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düzeyinde test edildiğinde, yüksek düzey iletişim kaygısı katsayısı için p   

(p=0,167>0,05) olduğundan 0H  hipotezleri kabul edilir. Katsayı % 95 anlam 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır.  Yani yüksek düzey iletişim kaygısı sosyal 

medya kullanım sıklığını etkilemez. 

 Regresyon Modeli  

Sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı puanı= 50.574  – 0.126 X yüksek düzey 

iletişim kaygısı (düzey 3) 

  Yüksek düzey iletişim kaygısının sosyal medya ortamlarını kullanma 

sıklığına ilişkin yapılan analizde elde edilen sonuçlar istatistiksel açıdan anlamsız 

bulunmuştur.  

  4.10.3.2. Yüksek Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Eylemlerini 

Gerçekleştirme Sıklığı Regresyon Analizi 

  Yüksek düzey iletişim kaygısının sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme 

sıklığı analiz edilmektedir. Yapılan bu analiz ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki gibidir:  

 Bağımlı değişken: Sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı  

 Bağımsız değişken: Yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3) 

Tablo 65. Yüksek Düzey İletişim Kaygısı ile Sosyal Medya Eylemlerini 

Gerçekleştirme Sıklığı Regresyon Analizi Sonuçları 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1742.694 1 1742.694 6.706 .011(a) 

Residual 24946.000 96 259.854     

Total 26688.694 97       

a  Predictors: (Constant), puanlamaa 
b  Dependent Variable: sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme  
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 101.472 15.783   6.429 .000 

puanlama -.446 .172 -.256 -2.590 .011 

 

a  Dependent Variable: : Sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı 

 



175 

 

 

 

H0= Yüksek düzey iletişim kaygısı sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığını 

etkilemez. 

H1= Yüksek düzey iletişim kaygısı sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığını 

etkilemektedir.  
 

Modelin anlamlılığını test etmek için oluşturulan, 

0

1

: 0

: 0

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) 0.011 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   

anlam düzeyinde test edildiğinde, p   olduğundan 0H  hipotezi ret, H1 kabul 

edilir, yani sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme ve yüksek iletişim kaygısı 

(düzey 3) arasındaki ilişki % 95 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Parametrelerin bireysel anlamlılık testi için oluşturulan,  

0
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: 0

: 0

i

i

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) sabit parametre için sıfır, yüksek düzey  

iletişim kaygısı (düzey 3) katsayısı için 0.011 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   

anlam düzeyinde test edildiğinde, her iki katsayı için de p   olduğundan 0H  

hipotezleri reddedilir, yani model parametrelerinin katsayıları % 95 anlam düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Yüksek düzey iletişim kaygısı sosyal medya 

eylemlerini gerçekleştirme sıklığını etkilemektedir.  

 

 Regresyon Modeli  

Sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme puanı= 101.472 – 0.446 X yüksek iletişim 

kaygısı (düzey 3) 

  Yüksek iletişim kaygısının sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığına 

olan etkisi araştırıldığında elde edilen sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır.  Yüksek 

düzey iletişim kaygısı sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığını negatif 

yönde etki yapmaktadır. Öğrencilerin iletişim kaygısı yüksek ise film, fotoğraf ve 
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video gibi dokümanlara bakma ve paylaşma, içeriklere yorum yazma gibi sosyal 

medya eylemlerini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.  

  4.10.3.3. Yüksek Düzey İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya Kullanım 

Nedenleri Regresyon Analizi 

  Yüksek düzey iletişim kaygısının sosyal medya kullanım nedenlerine olan etkisi test 

edilmektedir. Yapılan bu analiz ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki gibidir.  

 Bağımlı değişken:  Sosyal medya kullanma nedenleri  

 Bağımsız değişken: Yüksek düzey iletişim kaygısı (düzey 3) 

Tablo 66. Yüksek Düzey İletişim Kaygısı ile Sosyal Medya Kullanma Nedenleri  

Regresyon Analizi Sonuçları 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1820.650 1 1820.650 4.365 .039(a) 

Residual 40044.626 96 417.132     

Total 41865.276 97       

a  Predictors: (Constant), puanlama 
b  Dependent Variable: sosyal medya kullanma nedenleri  
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 113.423 19.997   5.672 .000 

Puanlama -.456 .218 -.209 -2.089 .039 

a  Dependent Variable: Sosyal medya kullanma nedenleri 

 

H0= Yüksek düzey iletişim kaygısı sosyal medya kullanma nedenlerini etkilemez. 

H1= Yüksek düzey iletişim kaygısı sosyal medya kullanma nedenlerini 

etkilemektedir.  

 

Modelin anlamlılığını test etmek için oluşturulan, 

0

1

: 0

: 0

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) 0.039 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   

anlam düzeyinde test edildiğinde, p   olduğundan 0H  hipotezi ret, H1 kabul 
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edilir, yani sosyal medya kullanma nedenleri ve yüksek iletişim kaygısı (düzey 3) 

arasındaki ilişki % 95 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Parametrelerin bireysel anlamlılık testi için oluşturulan,  

0
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: 0

i

i

H

H








 

hipotezi için p value (anlamlılık değeri) sabit parametre için sıfır, yüksek iletişim 

kaygısı (düzey 3) katsayısı için 0.039 olarak bulunmuştur. Hipotez, 0.05   anlam 

düzeyinde test edildiğinde, her iki katsayı için de p   olduğundan 0H  hipotezleri 

reddedilir, yani model parametrelerinin katsayıları %95 anlam düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Yüksek düzey iletişim kaygısı sosyal medya kullanma nedenlerini 

etkilemektedir. 

 Regresyon Modeli  

Sosyal medya kullanma nedenleri= 113.423 – 0.456 X yüksek iletişim kaygısı puanı 

(düzey 3). 

  Yüksek iletişim kaygısının sosyal medya kullanım nedenlerine olan etkisi 

araştırıldığında, elde edilen bilgiler istatistiki açıdan anlamlıdır. Yüksek düzey 

iletişim kaygısı sosyal medya eylemlerini negatif (olumsuz olarak) yönde 

etkilemektedir.  

 

  İletişim kaygısı düzeylerinin sosyal medya kullanımına (sosyal medya 

ortamlarını kullanım sıklığı, sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı ve 

sosyal medya kullanım nedenleri) olan etkisi analiz edildiğinde elde edilen bilgiler 

doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmaktadır.  

  İletişim kaygısı ve sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak yapılan regresyon 

analizinde, düşük ve orta düzey iletişim kaygısında sosyal medya kullanım sıklığı, 

sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı ve sosyal medya kullanım nedenleri 

arasında belirgin bir etki olmadığı anlaşılmıştır.  

  Yüksek iletişim kaygısı ile sosyal medya kullanımına bakıldığında; yüksek 

iletişim kaygısı ile sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı arasında negatif 
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yönde doğrusal bir etki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani iletişim kaygısı düzeyinin 

artması ile sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığını (video, resim, fotoğraf 

izleme ve paylaşma, çeşitli konularda yazı yazma, görüş belirtme, sohbet etme 

eylemleri) olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca yüksek iletişim kaygısı gruplara 

üye olma, sosyal medyada konum / durum belirtme, etkinlikleri takip etme, kişisel / 

mesleki bilgileri düzenli olarak güncelleme, sosyal medyada yer alan oyun ve 

uygulamalara katılma eylemlerini olumsuz etkilediği elde edilen bulgulardan 

anlaşılmaktadır.  

  Yüksek iletişim kaygısı ile sosyal medya kullanım nedenlerine bakıldığında, 

yüksek iletişim kaygısının sosyal medya kullanım nedenlerine negatif yönde 

doğrusal bir etki yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum, yüksek iletişim kaygısı sosyal 

medyada eğlenceli vakit geçirme, günlük yaşamın stresinden uzaklaşma, arkadaşları 

ve tanıdıkları ile sürekli iletişim içinde olma,  yeni insanlarla tanışabilme, güncel 

gelişmeleri takip edebilme, çeşitli etkinliklerden haberdar olma, durumlara ve 

olaylara farklı bakış açısı ile bakabilme gibi davranışları olumsuz yönde 

etkilemektedir.  
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BÖLÜM V: SONUÇ VE ÖNERİLER  

    

 İnsanlar gerek özel hayatında gerekse iş ortamında iletişim kurmak için çeşitli 

iletişim teknolojilerinden yararlanmaktadır. Günümüzde kurumsal iletişim, 

kişilerarası iletişim ve kitle iletişimi gibi birçok iletişim türünü bünyesinde toplayan 

en önemli iletişim aracı internettir.  

  Sosyal medyada insanlar rahatlıkla konuşabilmekte, yorumlar yazabilmekte, 

kendisi ve çevresi için oluşturduğu yeni bir sayfa ile profillerini düzenleyebilmekte, 

çektiği video veya fotoğrafı paylaşabilmektedir. Farklı bir açıdan bakıldığında 

bireyler bir TV veya radyo aracı gibi yayın yapabilmektedir. Sosyal medya 

kullanıcıya çok yönlü bir iletişim fırsatı da sağlamaktadır.  

  Son yıllarda üniversite öğrencilerinin hemen hepsinde cep telefonu 

bulunmaktadır. Analiz sonuçlarına göre bilgi formuna cevap verenlerin % 70,7’ si 

akıllı telefona sahiptir. Kullandıkları bu telefon sayesinde hem kişilerarası iletişim 

kurabilmekte hem de sosyal medya ortamlarını kullanarak kitle iletişiminde 

bulunabilmekte ve kolaylıkla içerik üretimi yapabilmektedir. Bunun yanı sıra artık 

bireylerin kitle iletişimi için sadece radyo, TV gibi kitle iletişim araçlarına sahip 

olması gerekmemektedir. Sosyal medya ortamlarını kullanan herkesin bir kitle ileşim 

aracı kullandığı ve istediğinde kitlelere hitap edebildiği bilinmektedir.  Bireyler evde, 

yurtta ve okulda internet ortamında veya dünyada herhangi bir noktada sosyal medya 

platformunu kullanarak birçok eylemi gerçekleştirebilmektedir.   

  Bireyler sosyal medyayı farklı iletişim kanalları ile farklı amaçlarla 

kullanabilmektedir. Mesleki olarak ele alındığında bireyler sosyal medya 

ortamlarında araştırma ve inceleme yapmakta, mesleki çevresi ile sanal bir ortamda 

görüşüp bilgi alış verişinde bulunabilmekte, alanıyla ilgili insanların ne düşündüğünü 

öğrenebilmektedir. Kişisel olarak ele alındığında ise bireyler yakın çevresi ile sosyal 

medyada görüşebilme, düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebilme, herhangi bir 

duruma tepki verebilme, günlük yaşantılarından uzak kalabilme ve boş zamanlarını 

geçirme gibi birçok nedenden dolayı sosyal medya ortamlarını kullanmaktadır. 

Bireyler gibi işletmeler de sosyal medya ortam ve araçlarını kullanmaktadır. Onların 

kullanma sebeplerinden en önemlileri ise hedef kitlesi ile iletişim kurarak onların 
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fikirlerini öğrenmek, şikâyetlerini dinlemek ve kurum imajını yükseltmektir. 

İşletmeler aynı zamanda ürün satış işlemini de bu sosyal medya araçları aracılığıyla 

gerçekleştirmektedir. Bu durum sosyal medyayı kullanan işletmeleri işyerinin 

bulunduğu fiziki ortamdan çıkarak tüm dünyayı potansiyel müşteriye 

dönüştürmektedir. Son yıllarda birçok işletme, Facebook, Twitter, LinkedIn, Second 

Life gibi sosyal medya ortamlarında kendileri için oluşturduğu sayfa ve profillerle 

faaliyetlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmektedir.   

  Çok fonksiyonlu olan sosyal medya, sosyal ağlar, bloglar, internet forum 

siteleri, vikiler, fotoğraf ve video paylaşım siteleri, sosyal imleme siteleri, 

mikrobloglar, podcastlar, oyunlar, görsel sosyal paylaşım platformu olarak farklı 

şekillerde sınıflandırılabilir.  

 Bu araştırmada alan çalışması olarak üniversite öğrencileri ele alınmıştır. 

Araştırmanın evrenini Aksaray Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere toplam dört üniversitenin öğrencileri 

oluşturmaktadır.  Araştırmada bu dört üniversitenin mühendislik fakülteleri, Aksaray 

Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, İstanbul ve Selçuk 

Üniversitesi’nin iletişim fakülteleri olmak üzerek toplam sekiz fakültedeki bazı 

bölümler tesadüfi örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmaya katılanların demografik 

özelliklerine bakıldığında, araştırmaya katılanların % 47,3’ ü (539 kişi) kız ve % 

52,7’ si (600 kişi) erkektir. Toplam 1139 üniversite öğrencisi araştırmaya katılmıştır. 

Katılımcıların % 50,6’sı sosyal bilimlerden, % 49,4’ü fen bilimlerindendir. Sosyal ve 

fen bilimleri katılımları dağılım açısından birbirine çok yakındır. Katılımcıların % 

57,6’sının yaşadığı yer büyük şehir olarak tespit edilmiştir.  

 Araştırmaya katılanların ikamet ettiği yerin % 38,6 oranında aile olduğu elde 

edilen bulgular arasındadır.  Öğrencilerin % 51,5 oranında evden internete bağlandığı 

ve öğrencilerin % 44,9’ unun günlük internet kullanım sıklığının ortalama 2-5 saat 

olduğu tespit edilmiştir. Günlük sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak ise 

öğrencilerin % 34,9’ unun günde 2-5 saat sosyal medyayı kullandığı bilgisi elde 

edilmiştir. Öğrencilerin % 52,9’unun sosyal medyayı en az 5 yıldır takip ettiği tespit 

edilen bulgular arasındadır.    

  İletişim kaygısı düzeylerine bakıldığında, öğrencilerin % 25,2 oranında düşük 

düzey iletişim kaygısına, % 66,2 orta düzey iletişim kaygısına ve % 8,6’ i yüksek 
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düzey iletişim kaygısına sahip oldukları görülmektedir. Üniversitelere göre 

karşılaştırma yapıldığında Selçuk ve Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin orta ve 

yüksek düzey iletişim kaygısı derecesine sahip olarak, Ankara ve İstanbul 

Üniversite’si öğrencilerine göre daha yüksek düzeyde iletişim kaygısına sahip 

oldukları tespit edilmiştir.  

 Araştırmada ayrıca iletişim kaygı düzeyleri ile sosyal medya kullanımları 

arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Yapılan korelasyon testi sonucunda genel olarak 

iletişim kaygısı ile sosyal medya kullanım sıklığı ve sosyal medya eylemlerini 

gerçekleştirme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu, iletişim kaygısı ile sosyal 

medya kullanım nedenleri arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca yapılan korelasyon testi sonucunda düşük iletişim kaygısı ile sosyal medya 

ortamlarını kullanma sıklığı, sosyal medyada eylemleri gerçekleştirme sıklığı ve 

sosyal medya kullanım nedenleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna 

varılmıştır.      

  Orta düzey iletişim kaygısı ile sosyal medya ortamlarını kullanma sıklığı, 

sosyal medya eylemlerini gerçekleştirme sıklığı ve sosyal medya kullanım nedenleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulanamamıştır. Ancak, yüksek düzey iletişim kaygısı ile 

sosyal medya kullanımı arasında genelde anlamlı ve negatif yönlü doğrusal bir ilişki 

vardır. Bununla birlikte yüksek iletişim kaygısı ile sosyal medya kullanma sıklığı 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Yüksek düzey iletişim kaygısı ile sosyal medya 

eylemleri gerçekleştirme sıklığı ve sosyal medya kullanım nedenleri arasında negatif 

yönlü doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

  Bulgulara göre yüksek iletişim kaygısına sahip insanların sosyal medya 

kullanma sıklıkları düşük ve orta düzey iletişim kaygısına sahip olanlara göre daha 

azdır. Örneğin, yüksek iletişim kaygısına sahip bireyler nadiren Twitter, LinkedIn 

Facebook, Second Life’ vb. ortamları kullanmaktadır. Ayrıca yine iletişim kaygısı 

yüksek olan gençler sosyal medya eylemlerini daha az gerçekleştirmektedir. Video, 

film, fotoğraflar ve metin gibi dokümanlara bakma, onlarla ilgili yorumlar yazma ve 

onları paylaşma işlemlerini daha az gerçekleştirmektedir. İletişim kaygısı düşük ve 

orta düzey olan gençler, sosyal medya ortamlarını daha sık ziyaret edebilmekte ve 

oradaki paylaşma, yorum yazma, bakma, durum güncelleme, olaylara tepki gösterme 

gibi eylemleri sık sık gerçekleştirdikleri sonucu elde edilmektedir.  
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  Araştırmada iletişim kaygısının sosyal medya kullanımına olan etkisini 

ölçmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizin sonucunun daha 

önce yapılan ilişki testlerini destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Araştırma 

sonucunda yüksek iletişim kaygısının sosyal medya kullanımını olumsuz yönde etki 

yaptığı sonucuna varılmıştır.   

  Araştırmada iletişim kaygısının seviyesine göre insanların iletişim 

becerilerinde değişiklik görülmektedir. Bu değişiklik bireylerin iletişim kurmak için 

kullandığı iletişim teknolojilerine de yansımaktadır. İletişim kaygısı derecesinin 

düşük ve orta düzeyleri bireyler için herhangi bir olumsuzluk göstermemektedir. 

Ancak iletişim kaygısı seviyesinin yüksekliğinin bireylerin iletişim becerilerini 

olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmaktadır. Bu kaygı bazı durumlarda iletişim 

teknolojisinin kendisinden de kaynaklanabilmektedir. Çünkü son yıllardaki iletişim 

teknolojilerinin hızlı gelişimi ve diğer teknolojilerle birleşmesi ile nasıl bir hal 

alacağı başlangıçta tahmin edilememektedir. Bu durum insanların iletişim teknolojisi 

kullanımında kaygıya sebep olmaktadır. 

  Öneriler 

1. İletişim kaygısının bireylerde  yüksek  olması   onun   çevresi  ile   olan  

uyumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bireyler öncelikle aile, okul ve iş ortamında 

çevresi ile güvenli etkileşimde bulunarak iletişim kaygısının seviyesini azaltmalıdır.  

2. Son yıllarda iletişim teknolojisindeki gelişmeler insan hayatına çok büyük  

etki yapmıştır. Özelikle sosyal medya araçlarının ortaya çıkışı ile bireyler 

zamanlarının önemli bir kısmını bu araçları kullanarak geçirmektedir. Teknolojik 

gelişmeler takip edilmediğinde kişinin toplum ile iletişimi yetersiz kalmaktadır. 

Dolayısıyla büyük kolaylık sağlayan bu iletişim araçlarının bireyler tarafından kısa 

sürede öğrenilmesi ve kullanılması gerekmektedir.   

3. Çalışmada kullanılan   24 maddelik İletişim Kaygısı Ölçeği’ nin (İKÖ-24)  

Türkçe’ye uyarlaması yapılmış olup, bu ölçek genç ve yetişkinlerin iletişim kaygısını 

ölçmek üzere farklı araştırmalarda rahatlıkla kullanılabilir.  

4. Araştırmada yapılan analizler sonucunda kadınların erkeklere oranla daha   

yüksek iletişim kaygısına sahip olduğu görülmektedir. Bununla ilgili ayrı bir çalışma 

yapılabilir, sebepleri araştırılabilir.  

5. Araştırmada öğrencilerin   yaklaşık % 10’a yakın bir  kısmının    yüksek 
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iletişim kaygısına sahip olduğu görülmektedir. Bu iletişim kaygı seviyesini düşürmek 

için okul içinde ve okul dışında sosyal etkinlikler düzenlenmeli ve onların katılımı 

sağlanmalı ayrıca, grup çalışmaları özendirilmelidir. 

6. Sosyal medya ortamlarında insanlar rahatlıkla    çeşitli   materyalleri  

paylaşabilmekte, fikirlerini özgürce ifade edebilmekte, yorumlar yazabilmektedir. 

Bununla birlikte işletmeler de sosyal medya aracılığıyla kurumsal iletişimi rahatlıkla 

gerçekleştirebilmektedir. Bu ve benzeri birçok fırsatı içinde barındıran sosyal medya 

hakkında üniversitelerde öğrencilere yönelik eğitimler verilmelidir. İlgili bölümlerde 

konuyla ilgili dersler müfredata eklenebilir.  

7. Sosyal medya kullanıcıları   özellikle     bu platformların       kullanımında  

güvenlik sorunu ve boş vakitlerini gereksiz harcama gibi olumsuz davranışlar 

sebebiyle kaygılanmaktadır. Bununla ilgili olarak bu ortamlarda daha fazla internet 

güvenliği oluşturulmalıdır. Ayrıca bireylerin sosyal medya ortamlarını daha bilinçli 

kullanmalı ve zamanını iyi değerlendirmelidir. 
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1.Bilgi Envanteri Formu 

          Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı’ nda 

yürütülen doktora tezinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Çalışmada, “İletişim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı 

Üzerine Olan Etkisi”  araştırılmaktadır. Sizlerden veri toplama aracındaki maddelerden görüşlerinize en uygun seçeneği 

işaretlemeniz ve tüm bölümleri eksiksiz doldurmanız istenmektedir. Araştırmaya göstereceğiniz  

ilgi ve yardımdan dolayı teşekkür ederim.                                                                                                                                         

                           Veysel ÇAKMAK 

1.Üniversite  : (     ) Aksaray       (   ) Ankara           (   ) İstanbul      (   ) Selçuk   

2.Bölümünüz  :  ……………………………..           (    ) N.Ö.          (    )  İ.Ö.                                                       

3.Cinsiyetiniz  : (    )   Kadın         (    )    Erkek  

BİRİNCİ BÖLÜM – İLETİŞİM KAYGISI  

1-Kesinlikle katılıyorum   2- Katılıyorum  3- Kararsızım   4- Katılmıyorum   5- Kesinlikle katılmıyorum 

   

Lütfen her maddeyi okuyunuz ve duygularınızı ifade eden en uygun 

seçeneği işaretleyiniz. 
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1 Grup tartışmalarına katılmayı sevmem 1 2 3 4 5 

2 Grup tartışmalarına katılırken kendimi genellikle rahat hissederim 1 2 3 4 5 

3 Grup tartışmalarına katılırken gergin ve sinirli olurum 1 2 3 4 5 

4 Grup tartışmalarına dahil olmayı severim 1 2 3 4 5 

5 Yeni insanlarla bir grup tartışması içinde olmak beni gergin ve sinirli yapar 1 2 3 4 5 

6 Grup tartışmalarına katılırken rahat ve sakinimdir 1 2 3 4 5 

7 Bir toplantıya katılmak zorunda olduğumda, genellikle gerginimdir 1 2 3 4 5 

8 Çoğunlukla, toplantılara katılırken sakin ve rahat olurum 1 2 3 4 5 

9 Bir toplantıya bir fikri ifade etmek için davet edildiğimde çok sakin ve 

rahatımdır 

1 2 3 4 5 

10 Toplantılarda kendimi ifade etmekten korkarım 1 2 3 4 5 

11 Toplantılarda iletişim kurmak genellikle beni rahatsız eder 1 2 3 4 5 

12 Bir toplantıda soruları cevaplarken çok rahat olurum 1 2 3 4 5 

13 Yeni tanıştığım birisiyle sohbet ederken kendimi çok gergin hissederim 1 2 3 4 5 

14 Diyaloglarda kendimi açıkça ifade etmekten korkmam 1 2 3 4 5 

15 Diyalog kurma esnasında genellikle sinirli ve gerginimdir 1 2 3 4 5 

16 Diyalog kurma esnasında genellikle sakin ve rahatımdır 1 2 3 4 5 

17 Yeni tanıştığım birisiyle diyalog kurarken kendimi oldukça rahat 

hissederim 

1 2 3 4 5 

18 Diyaloglarda kendimi açıkça ifade etmekten korkarım 1 2 3 4 5 

19 Konuşma yapmaktan çekinmem/korkmam 1 2 3 4 5 

20 Bir konuşma yaparken vücudumun bazı bölgelerini çok gergin ve kasılmış 

hissederim 

1 2 3 4 5 

21 Bir konuşma yaparken kendimi rahat hissederim 

 

1 2 3 4 5 

22 Konuşma yaparken aklım karışır ve düşüncelerim karmakarışık olur 1 2 3 4 5 

23 Kendine güvenen bir şekilde konuşma yapabilirim 1 2 3 4 5 

24 Konuşma yaparken o kadar kaygılı olurum ki aslında bildiğim gerçekleri 

unuturum 

1 2 3 4 5 
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   İKİNCİ BÖLÜM – SOSYAL MEDYA KULLANIMI                                                                                          

  

1. Lütfen aşağıdaki sosyal medya ortamlarını hangi sıklıkla kullandığınızı 

ilgili kutucuğa (X) işaretleyiniz.  
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B
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Sosyal ağ siteleri (Facebook, MySpace, Friendfeed, Google plus, vb.)       

Mesleki ağ siteleri (LinkedIn, XING, Academia vb.)       

Video paylaşım siteleri (Youtube, Dailymotion, vb.)        

Fotoğraf paylaşım siteleri (Flickr vb.)       

Müzik paylaşım siteleri (Jamendo, LastFM vb.)       

Mikroblog uygulamaları (Twitter vb.)       

Sosyal imleme siteleri (Digg, di.icio.us., Stumbleupon, Linkibol vb. )       

Forumlar       

Bloglar       

Wikiler (Wikipedia vb.)       

Podcastlar (Apple iTunes vb.)       

Diğer (Lütfen belirtiniz):    

 

 

 

  

 2.Lütfen sosyal medyada aşağıda belirtilen eylemleri gerçekleştirme 

sıklığınızı ilgili kutucuğa işaretleyiniz 
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Video izlerim       

Kendi çektiğim videoları paylaşırım       

Hoşuma giden videoları paylaşırım       

Fotoğraflara bakarım       

Kendime ait fotoğrafları paylaşırım       

Hoşuma giden fotoğrafları paylaşırım       

Müzik dinlerim       

Hoşuma giden müzikleri paylaşırım       

Kendi ürettiğim müziği paylaşırım       

İlgimi çeken konularla ilgili yazıları okurum       

Yazılarımı/görüşlerimi paylaşırım       

İçeriklere (video, müzik, fotoğraf, görüş, metin vb.) yorum yazarım       

İlgimi çeken konulardaki tartışmalara katılırım       

İlgilendiğim kişilerin sayfalarını (yazdıklarını, yükledikleri içerikleri vb.) takip 

ederim  

     

Chat (çevrimiçi sohbet) yaparım       

Hoşuma giden gruplara üye olurum       

Durumumu/ruh halimi/konumumu belirtirim       

Etkinlik sayfalarını takip ederim       

Kişisel/mesleki bilgilerimi düzenli olarak güncellerim       

Sosyal medyada yer alan oyun uygulamalarına katılırım       

Diğer (Lütfen belirtiniz):  
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 3. Aşağıda SOSYAL MEDYA KULLANMA NEDENLERİNİZE yönelik 

ifadeler yer almaktadır. Lütfen bu ifadelere katılım durumunuzu ilgili 

kutucuğa (X) işaretleyiniz.  
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Eğlenceli zaman geçiriyorum       

Boş zamanlarımı değerlendiriyorum       

Günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyorum       

Popüler şeyler ilgimi çekiyor       

Kendimi özel ve önemli hissediyorum       

Arkadaşlarım ve tanıdıklarımla sürekli iletişim içinde olabiliyorum       

Yeni insanlarla tanışabiliyorum       

Kendimi bir gruba ait hissediyorum       

Yalnızlık hissinden kurtuluyorum       

Yüzyüze iletişime göre kendimi daha rahat hissediyorum       

Arkadaşlarımla bir araya geldiğimde sohbet konusu sağlıyor       

Sosyal medya kullanmamak çevrem tarafından bir eksiklik olarak algılanıyor       

Yakın çevremde olup bitenlerden haberdar oluyorum       

Güncel gelişmeleri sürekli takip edebiliyorum       

Çeşitli etkinliklerden kolaylıkla haberdar oluyorum      

Diğerlerinin hayatında olup bitenleri takip edebiliyorum       

Merak ettiğim konularda görüş ve tavsiyelere başvurabiliyorum       

Durumları ve olayları farklı bakış açılarından değerlendirebiliyorum       

Kendim gibi düşünen insanlarla biraraya gelebiliyorum       

Düşüncelerimi özgür bir şekilde ifade edebiliyorum       

Kendime güvenim artıyor        

Potansiyelimi keşfetmemi sağlıyor       

Kendimi farklı bir kimlikle tanıtabiliyorum        

Fikirlerimin dikkate alındığını düşünüyorum        

Tepkilerimi özgürce ifade ederek bir değişim yaratabileceğime inanıyorum       

Toplumsal/siyasal konularda inançlarım ve değerlerim doğrultusunda tepki 

verebiliyorum  

     

  4.Çoğunlukla yaşadığınız yer  :  (   ) Köy            (   ) İlçe            (   ) İl       (   ) Büyükşehir 

  5.Akıllı telefonunuz var mı?  :  (   ) Evet           (   ) Hayır 

  6.Nerede ikamet etmektesiniz?   :  (   ) Ailemle     (    ) Arkadaşlarımla   (    ) Yalnız   (  ) Yurt  (   ) Diğer  

  7. En fazla internete nereden  bağlanmaktasınız? 

               (   ) Okuldan    (   ) Evden      (   ) Yurttan     (  ) internet kafeden    (  ) iş yerinden  (   ) Cepten   (    ) Diğer 

  8. Günlük internet kullanma sıklığı nedir? 

                   (   ) Aklıma gelince   (   ) 1 saatten az   (   ) 2-5 saat  (   ) 6 saatten fazla 

  9. Günlük sosyal medya kullanma sıklığı nedir? 

                   (   ) Aklıma gelince   (   ) 1 saatten az   (   ) 2-5 saat  (   ) 6 saatten fazla 

  10. Ne kadar zamandır sosyal medya ortamını takip ediyorsunuz? 

                   (   )    1 yıldan az        (   ) 1-2 yıldır       (   ) 3-4 yıldır       (    ) 5 yıl  ve üzeri 

Bilgi Envanteri Formu sona ermiştir. Teşekkür ederiz. 
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2. İstatistik Tablolar  

 
 
2.1.Alt Ölçekler (Grup İletişim Kaygısı, Toplantı İletişim Kaygısı, 

Kişilerarası İletişim Kaygısı ve Genel İletişim Kaygısı) 

 

Tablo 1.Grup İletişim Kaygısı Frekansları 

 

Grup İletişim Kaygısı Frekansları 

 Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

 Düşük 108 9,5 9,5 9,5 

Orta 816 71,6 71,6 81,1 

Yüksek 215 18,9 18,9 100,0 

Toplam 1139 100,0 100,0  

 

Tablo 2.Toplantı İletişim Kaygısı Frekansları 

 

Toplantı İletişim Kaygısı Frekansları  

 Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

  Düşük 304 26,7 26,7 26,7 

Orta  673 59,1 59,1 85,8 

Yüksek 162 14,2 14,2 100,0 

Toplam 1139 100,0 100,0  

 

Tablo 3. Kişilerarası İletişim Kaygısı Frekansları 

 

Kişilerarası İletişim Kaygısı Frekansları  

 Sıklık Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

 Düşük 258 22,7 22,7 22,7 

Orta  719 63,1 63,1 85,8 

Yüksek 162 14,2 14,2 100,0 

Toplam 1139 100,0 100,0  
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Tablo 4. Genel (altboyut) İletişim Kaygısı Frekansları  

 

Genel İletişim Kaygısı Frekansları  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Düşük 491 43,1 43,1 43,1 

Orta  606 53,2 53,2 96,3 

Yüksek 42 3,7 3,7 100,0 

Toplam  1139 100,0 100,0  

 

 

2.2. Alt Ölçeklerin Demografik Değişkenlere Göre Çapraz Tabloları  

 

Tablo 5. Cinsiyetlere Göre Grup İletişim Kaygısı  Dağılımı 

 

Cinsiyetlere Göre Grup İletişim Kaygısı   

 
Cinsiyet 

Toplam Kadın Erkek 

Grup Puan 

ve Düzey 

Düşük Count 37 71 108 

% within Cinsiyet 6,9% 11,8% 9,5% 

Orta Count 381 435 816 

% within Cinsiyet 70,7% 72,5% 71,6% 

Yüksek Count 121 94 215 

% within Cinsiyet 22,4% 15,7% 18,9% 

Toplam Count 539 600 1139 

% within Cinsiyet 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tablo 6.Cinsiyete Göre Toplantı İletişim Kaygısı Dağılımı 

Cinsiyete Göre Toplantı İletişim Kaygısı 

 
Cinsiyet 

Toplam Kadın Erkek 

Toplantı Puan ve 

Düzey  

Düşük Count 118 186 304 

% within Cinsiyet 21,9% 31,0% 26,7% 

Orta Count 318 355 673 

% within Cinsiyet 59,0% 59,2% 59,1% 

Yüksek Count 103 59 162 

% within Cinsiyet 19,1% 9,8% 14,2% 

Toplam Count 539 600 1139 

% within Cinsiyet 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tablo 7. Cinsiyete Göre Kişilerarası İletişim Kaygısı Dağılımı 

Cinsiyete Göre Kişilerarası İletişim Kaygısı  

 Kadın Erkek  

Kişilerarası 

Puan ve 

Düzey  

Düşük Count 113 145 258 

% within Cinsiyet 21,0% 24,2% 22,7% 

Orta Count 351 368 719 

% within Cinsiyet 65,1% 61,3% 63,1% 

Yüksek Count 75 87 162 

% within Cinsiyet 13,9% 14,5% 14,2% 

Toplam Count 539 600 1139 

% within Cinsiyet 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tablo 8. Cinsiyete Göre Genel İletişim Kaygısı Dağılımı 

Cinsiyete Göre Genel İletişim Kaygısı  

 Kadın Erkek  

Alt genel  

Puan ve Düzey 

Düşük Count 216 275 491 

% within Cinsiyet 40,1% 45,8% 43,1% 

Orta Count 308 298 606 

% within Cinsiyet 57,1% 49,7% 53,2% 

Yüksek Count 15 27 42 

% within Cinsiyet 2,8% 4,5% 3,7% 

Toplam Count 539 600 1139 

% within Cinsiyet 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tablo 9.Üniversitelere Göre Grup İletişim Kaygısı Dağılımı 

 

 

Üniversite   

Aksaray 

Üniversitesi 

Ankara 

Üniversitesi 

İstanbul 

Üniversitesi 

Selçuk 

Üniversitesi 

Toplam 

Grup 

düzey 

Düşük Count 21 20 28 39 108 

% within 

Üniversite 

8,0% 8,8% 9,9% 10,6% 9,5% 

Orta Count 179 171 207 259 816 

% within 

Üniversite 

68,3% 75,7% 72,9% 70,6% 71,6% 

Yüksek Count 62 35 49 69 215 

% within 

Üniversite 

23,7% 15,5% 17,3% 18,8% 18,9% 

Toplam Count 262 226 284 367 1139 

% within 

Üniversite 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

Tablo 10.Üniversitelere Göre Toplantı İletişim Kaygısı Dağılımı 

 

Üniversite   

Aksaray 

Üniversite

si 

Ankara 

Üniversite

si 

İstanbul 

Üniversite

si 

Selçuk 

Üniversitesi 

Toplam 

Toplantı 

düzey 

Düşük Count 70 63 75 96 304 

% within 

Üniversite 

26,7% 27,9% 26,4% 26,2% 26,7% 

Orta Count 153 131 168 221 673 

% within 

Üniversite 

58,4% 58,0% 59,2% 60,2% 59,1% 

Yüksek Count 39 32 41 50 162 

% within 

Üniversite 

14,9% 14,2% 14,4% 13,6% 14,2% 

Toplam Count 262 226 284 367 1139 

% within 

Üniversite 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tablo 11.Üniversitelere Göre Kişilerarası İletişim Kaygısı Dağılımı 

 

 

Üniversite   

Aksaray 

Üniversitesi 

Ankara 

Üniversitesi 

İstanbul 

Üniversitesi 

Selçuk 

Üniversitesi 

Toplam 

Kişiler 

arası 

düzey 

Düşük Count 55 56 65 82 258 

% within Üniversite 21,0% 24,8% 22,9% 22,3% 22,7% 

Orta Count 166 137 195 221 719 

% within Üniversite 63,4% 60,6% 68,7% 60,2% 63,1% 

Yüksek Count 41 33 24 64 162 

% within Üniversite 15,6% 14,6% 8,5% 17,4% 14,2% 

Toplam  Count 262 226 284 367 1139 

% within Üniversite 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Tablo 12.Üniversitelere Göre Genel İletişim Kaygısı Dağılımı 

 

Üniversite   

Aksaray 

Üniversitesi 

Ankara 

Üniversitesi 

İstanbul 

Üniversitesi 

Selçuk 

Üniversitesi 

Toplam 

Alt genel 

Düzey 

Düşük Count 107 101 142 141 491 

% within Üniversite 40,8% 44,7% 50,0% 38,4% 43,1% 

Orta Count 142 120 132 212 606 

% within Üniversite 54,2% 53,1% 46,5% 57,8% 53,2% 

Yüksek Count 13 5 10 14 42 

% within Üniversite 5,0% 2,2% 3,5% 3,8% 3,7% 

Toplam Count 262 226 284 367 1139 

% within Üniversite 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.Katılımcıların Günlük İnternet Kullanımı ile Sosyal Medya Kullanımı 

Arasındaki İlişki 

 

Tablo 13. Katılımcıların Günlük İnternet Kullanımı ile Sosyal Medya Kullanımı 

Arasındaki İlişki 

 

Correlations 

 
Günlük internet 

kullanma sıklığı  

Günlük sosyal medya 

kullanma sıklığı 

Günlük internet kullanma 

sıklığı 

Pearson Correlation 1 ,668** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 1139 1139 

Günlük sosyal medya 

kullanma sıklığı 

Pearson Correlation ,668** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 1139 1139 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
  
 


