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ÖZET 

 Bir milletin, kendine özgü olan kültürlerini geliĢtirmesinde ve kuĢaktan kuĢağa 

aktarılmasının sağlanmasında iletiĢim önemli bir araçtır. Kültür, bir milletin maddi ve 

maddi olmayan değerlerini içermektedir. Teknoloji kullanımı, giyim tarzı, dil, din, ahlak 

değerleri, kullanılan araç-gereçler, yapılar gibi birçok unsur kültürü oluĢturmaktadır. 

Kültür, doğuĢtan öğrenilmediği için aktarılması gereken bir konudur. Kültür, eğitim ve 

öğrenme yoluyla öğrenilmektedir. Bu nedenle iletiĢim kültür için önemli bir role sahiptir. 

ĠletiĢim aynı zamanda insanların etkileĢim ihtiyaçları, anlama, anlaĢılma ve aktarma 

ihtiyaçlarının karĢılanmasında kullanılmaktadır. Bu nedenle geçmiĢten günümüze 

kadar iletiĢim yöntemleri geliĢerek devam etmektedir. GeliĢen teknoloji ile birlikte 

iletiĢim araçları zaman içerisinde artmaktadır. En yaygın olarak kullanılan iletiĢim 

araçları içerisinde sosyal medya yer almaktadır. Sosyal medya günümüz toplumunun 

iletiĢim kurmakta sıklıkla kullandığı ve zaman ayırdığı bir platformdur. Sosyal medya, 

iletiĢimi en az maliyete düĢürerek zaman ve mekân kavramlarını ortadan kaldırarak 

istenilen zamanda iletiĢim kurmayı sağlamaktadır. Ayrıca istenilen bilgilere çok kolay 

bir Ģekilde ulaĢmayı sağlayarak istenilen Ģeylerin kolay bir Ģekilde paylaĢımına olanak 

sağlamaktadır. Günümüzde kültürün oluĢmasında gençler önemli bir role sahiptir. 

Bunun yanı sıra sosyal medya da gençler üzerinde çok yaygındır ve neredeyse genç 

nüfusun çoğunluğu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya 

kullanımında eğitim, iletiĢim, kültürel etkileĢim, kendini ifade etme, paylaĢımda bulunma 

gibi birçok amaç bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalıĢmada, sosyal medyanın iletiĢim 

ve kültüre etkisini incelemek için gençler üzerine araĢtırma yapılması amaçlanmıĢtır. 

Bu amaçla anket yöntemiyle gençlerden elde edilen veriler analiz edilerek 

yorumlanmıĢtır. 

         Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, ĠletiĢim, Kültür, Gençlik 
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ABSTRACT 

 Communication is an important tool for a nation to develop its own unique 

cultures and to ensure that it is transferred to the next generation. Culture contains the 

material and intangible values of a nation. The use of technology, clothing style, 

language, religion, moral values, tools and equipment used, constitutes a culture of 

many elements. Culture is a subject that needs to be conveyed because it is not 

learned from birth. Culture is learned through education and learning. For this reason 

communication has an important role for culture. Communication is also used to meet 

the interaction needs of the buildings, understanding, understanding and transfer 

needs. For this reason, communication methods continue to evolve from past to 

present. With the developing technology, communication tools are increasing over 

time. Social media are among the most commonly used communication tools. Social 

media is a platform that a society often uses and spends time in communication. Social 

media is able to communicate at any time by removing the concepts of time and space 

by lowering the communication at the least cost. It also provides easy access to 

desired information and allows easy sharing of desired information. Today, young 

people have an important ole in the formation of cultures. In addition, social media are 

very popular with young people and the majority of young people are actively using 

social media. There are many purposes in social media such as education, 

communication, self-expression, sharing. For this reason, in this study, it is aimed to 

conduct research on young people to examine the communication and cultural 

influence of social media. For this purpose, the data obtained from the youth with the 

questionnaire method will be analyzed and interpreted. 

          Key Words: Social media, Communication, Culture, Youth 
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                                              GĠRĠġ 

 GeçmiĢten günümüze kadar insanlar kendilerini ifade etme, iletileri alma ve 

ileti gönderme amacıyla iletiĢim içerisinde bulunmaktadırlar. Bu nedenle iletiĢim, 

insanların kendilerini ifade etme, anlama ve anlaĢılma gibi ihtiyaçları için önemli bir 

kavramdır ve insanlar etkileĢim amacıyla farklı iletiĢim yöntemleri kullanmıĢtır. 

ĠletiĢimde kelimeler sözlü olarak, vücut hareketleri, yüz ifadeleri gibi yöntemlerle 

olabilmektedir. Ayrıca televizyon, gazete, bilgisayar ve internet gibi uygulamalarla da 

iletiĢim aktivitelerinde bulunulmaktadır. ĠletiĢim aynı zamanda mevcut bilgilerinin 

paylaĢılması ve sonraki kuĢaklara aktarılmasında büyük önem taĢımaktadır. 

           Teknolojik geliĢmelerle ve dijital çapın baĢlamasıyla birlikte iletiĢime farklı 

boyutlar eklenmiĢtir. Ġnternet ortamının yoğun kullanımıyla beraber iletiĢim 

etkileĢimlerinin dijital platformlara taĢındığı gözükmektedir. Ġnternet ortamında 

kullanıcıların paylaĢım yapmasına ve aynı zamanda okuyucuların da paylaĢımlara 

yorum yapmasına imkân sağlayan sosyal medya kavramı geliĢmiĢtir. Sosyal medya 

çok kısa sürede çok geniĢ bir kitleye ulaĢım imkânı sağlamaktadır. Bireyler farklı 

ülkelerdeki birçok kiĢiyle kolaylıkla iletiĢim kurabilmekte ve birçok bilgiye rahatlıkla 

ulaĢabilmektedir. Sosyal medya hem kullanıcıya hem de katılımcıya paylaĢım 

yapma imkânı sunmaktadır.   

 Bireyler sosyal medya yardımıyla zaman ve mekân sınırlamasını kaldırarak 

paylaĢımda bulunabilmektedir. Sosyal medyaya eriĢimin kolay sağlanması ve yoğun 

bir Ģekilde kullanılmasıyla birlikte iletiĢim, dijital ortamlara taĢınmaktadır. Kullanıcılar 

bu sayede istedikleri zaman, istedikleri Ģekilde paylaĢımlarda bulunabilmektedir. 

UlaĢmak istedikleri bilgileri çok daha hızlı ve çok az maliyetlerle elde edebilmektedir. 

Sosyal medya eğitim ve bilgi açısından da çok büyük bir kaynak oluĢturmaktadır. 

Sosyal ve kültürel hareketlerin sağlanmasında da etkili olarak kullanılan bir iletiĢim 

aracıdır. Ayrıca sosyal medya, yüksek kullanıcı kitlesi sebebi ile ekonomik anlamda 

da önemli bir potansiyele sahiptir.  

           Sosyal medya farklı bir açıdan ele alındığında ise insanların kiĢisel 

geliĢimlerine destek olma, bilgi eriĢimi, gündemin takip edilebilmesi bakımından bilgi 

üretim ve paylaĢım kapasitesi çok yüksek bir araçtır. Bu nedenle eğlenme amacıyla 

kullanılabileceği gibi kiĢisel geliĢim ve bilgi konularında da büyük bir öneme sahiptir.  

 ĠletiĢim aynı zamanda kültürlerin kuĢaktan kuĢağa aktarılmasında kullanılan 

bir araçtır. Kültür, toplulukların maddi ve maddi olmayan değerlerin tamamıdır ve 

ulusal bir kavramdır. Medeniyet ise toplulukların ortak değerlerinin bir araya getirdiği 

uluslararası bir kavramdır. Bu kavramların aktarılması ve geliĢmesinde iletiĢim 
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önemli bir etkiye sahiptir. Bugün ise iletiĢimin en yaygın olduğu ortam sosyal medya 

platformlarıdır.  

 Sosyal medya platformları da günümüzde iletiĢim ve kültür seviyelerinin 

geliĢiminde önemli bir role sahiptir. Gençler ise sosyal medyayı yaygın olarak 

kullanmakla birlikte kültürlerin geliĢmesinde ve aktarımında önemli bir etkiye sahiptir. 

Aynı zamanda sosyal medya artık bir milletin medeniyet seviyesine doğrudan etki 

etmektedir. Bu çalıĢmanın araĢtırma sorusu: Gençlerin kültür ve iletiĢim alt 

yapılarının geliĢmesinde sosyal medyanın bir etkisi var mıdır?  

           AraĢtırmanın ilk bölümünde sosyal medya ve iletiĢim kavramları üzerinde 

durulmuĢ, sosyal medyanın günümüzdeki iletiĢim etkisi ve dönüĢümü anlatılmıĢtır. 

Ġkinci bölümde kültür ve medeniyet kavramları ele alınmıĢ, milli kültür kavramı ve 

özellikleri açıklanmıĢ ve milli kültür ile sosyal medya iliĢkisi incelenmiĢtir. Üçüncü 

bölümde ise gençlik çağında sosyalleĢme, Türkiye‟de gençlerin durumu ve sosyal 

medyanın gençler üzerindeki etkileri ele alınmıĢtır.  

          ÇalıĢmada 900 lise öğrencisine toplam 42 sorulmuĢ 527‟sinden geri dönüt 

alınmıĢtır. Ġlk 12 soruda demografik özellikler ve sosyal medya kullanım sıklıklarının 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Ġkinci kategorideki 15 soruda ise sosyal medyada 

geçirilen sürenin kültürel sermayeye etkisi incelenmiĢtir. Bu doğrultuda gençlerin 

sosyal medya tutum boyutları, sosyal medyada kültürel sermaye eğilimleri ve çoklu 

ortamda kültürel bilinç düzeyleri incelenmiĢtir. Son 15 soruda ise gençlerin sosyal 

etkileĢim ve iletiĢim amaçlı kullanımları, tanıma ve tanınma amaçlı kullanımları ve 

eğitim amaçlı kullanımları incelenmiĢtir.  

          Ġstanbul ölçeğinde yapılan bu çalıĢma, ekonomik ve sosyal düzeyleri farklı üç 

farklı ilçede, eğitim düzeyi farklı lisede yapılmıĢtır. Bunlar BeĢiktaĢ‟ta KabataĢ Erkek 

Lisesi, Fatih‟te Pertevniyal Lisesi ve Esenler‟de Ġbrahim Turan Lisesi‟dir. Yapılan 

anket çalıĢmasında çıkan sonuçların okullara göre durumu da ayrıca incelenmiĢtir.   

         Uygulanan anketin sonucu SPSS paket programıyla incelenmiĢ, grafik ve 

frekans analizleriyle çözümlenmiĢtir. AraĢtırma kısmı ile elde edilen bulgular 

yorumlandıktan sonra son kısım olan sonuç kısmı ile tezde anlatılmak istenen tüm 

bilgiler gözden geçirilerek genel olarak bir değerlendirme yapılmaktadır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GENÇLERĠN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ KÜLTÜR VE MEDENĠYET 

KAVRAMLARININ DÖNÜġÜMÜNE ETKĠSĠ 

1.1. Sosyal Medya ve ĠletiĢim Kavramı 

 Sosyal medya kavramı, “kullanıcılara enformasyon, düĢünce, ilgi ve bilgi 

paylaĢım imkânı tanıyarak karĢılıklı etkileĢim yaratan çevrimiçi araçlar ve web 

siteleri için ortak kullanılan bir terim” olarak açıklanabilir.1 Farklı bir tanıma göre 

sosyal medya, kullanıcının içerik yaratma ve değiĢtirmesine imkan veren web 2.0 

teknolojisine dayanan internet temelli uygulamalar grubudur.2  

 Sosyal medya, son dönemde yaĢanan geliĢmelerle beraber hayatımızda 

büyük bir yer kaplamakta ve internet dünyasını bize ulaĢtırmaktadır. Sosyal medya 

bilginin, farklı bakıĢ açılarının, deneyimlerin ve düĢüncelerin web siteleri aracılığıyla 

aktarılmasını sağlayan en büyük uygulama alanıdır.3  

 Sosyal medya, halkla iliĢkiler uygulamalarında da gündeme gelen bir diyalog 

ortamıdır ve internet teknolojisi üzerinden kullanılmaktadır. Sosyal etkileĢim ve 

internet teknolojisi sosyal medya kavramını oluĢturmaktadır. Sosyal iletiĢim siteleri 

olarak adlandırılan sosyal medya, yeni kuĢak internet uygulamalarını içermektedir.4 

Sosyal medya, internet ortamında sağlanan iletiĢim yöntemi olarak da ifade 

edilebilir. 

 Toplum tanımlamalarında yaĢanan modernleĢme süreci ve sonrasında 

iletiĢim ile ilgili benzer Ģekilde yapılan adlandırmalar bulunmaktadır. Gazete, radyo 

ve televizyon gibi iletiĢim araçları “kitle iletiĢim araçları” veya “eski medya” olarak 

isimlendirilirken Poster (1995) günümüzde etkin olarak kullanılan mobil telefon, 

internet gibi araçların “sosyal medya”, “yeni medya” veya “ikinci medya çağı” olarak 

isimlendirildiğini belirtmektedir.5  

 Ġsminde medya ifadesi yer almasına rağmen sosyal medya kavramı 

geleneksel medyadan farklıdır. Bu farklılığın en önemli özelliği; sosyal medyanın 

                                                
1
 Ġdil Sayımer, Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Yayınları, Ġstanbul, 2008, s.123 

2
 Andreas M. Kaplan ve Michael Haenlein, “Users of the World, Unite! The Challenges and 

Opportunities of Social Media”, Business Horizons, 2010, 53, 59-68, s.60-61 
3
 Tamar Weinberg, The New Community Rules: Marketing On The Social Rules, O‟Reilly Media, 

USA, 2009, s.1. 
4
 Aslı Yağmurlu, Kamu yönetiminde halkla iliĢkiler ve sosyal medya”, Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim 

Fakültesi Akademik Dergisi, 2011, 7(1), 5-15, s.5 
5
 Mehmet Emin Babacan vd, “Sosyal Medya ve Arap Baharı”, Akademik Ġncelemeler Dergisi, 2011, 

6(2):63-92, s.72 
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içeriği herhangi biri tarafından yaratılabilmekte ve yorumlanabilmektedir.6 Bir kurum 

veya iĢletme olmasa da herhangi bir kiĢi paylaĢım yapmak istediğinde bunu internet 

ortamında sosyal medyalar aracılığıyla çok kolay bir Ģekilde iletebilmektedir. Sosyal 

medya aracı olarak sosyal ağların artması ve kullanımının çoğalması gerçek 

yaĢamın sanal ortama taĢındığını göstermektedir.7  

 Sosyal medya, günümüzde sanal ortam kullanan kiĢiler için alıĢkanlık haline 

gelmiĢtir. SosyalleĢme kavramına yeni ve farklı bir boyut getirmiĢtir. Aynı zamanda 

farklı kültürlerden geniĢ bir kitleye hitap etmektedir. KiĢilerin sosyal ihtiyaçlarına 

karĢılık vermekle beraber eleĢtirilerin de odak noktası haline gelmiĢtir.  ĠletiĢim 

anlamında yeni ortamların ortaya çıkmasını ve geliĢmesini sağlamıĢtır. Ayrıca 

teknolojiye gösterilen ilginin giderek artması, sosyal medyanın gücünü daha da 

artırmaktadır.8 

 20. Yüzyıla damgasını vuran ve 1980 yıllarındaki en önemli olaylardan biri 

internetin bulunmasıdır. Ġnternetin bulunmasıyla beraber bu buluĢ toplum hizmetine 

sunulmuĢtur. Bilgisayar teknoloji, iletiĢim uyduları gibi araçlar ve benzer buluĢların 

beraberinde teknolojinin de geliĢmesiyle beraber iletiĢim için yeni bir süreç 

baĢlamıĢtır. Ve bu geliĢmeler ile çağımıza “Bilgi Çağı” ismi verilmiĢtir.9  

 Web 1.0 olarak tanımlanan Web sitelerinde temel amaç, kullanıcıya bilgiyi 

sunmaktır. Farklı bir ifadeyle, Web 1.0‟da web tasarımcısı, siteyi hazırlayıp 

yayımlarken kullanıcılar ise siteye eriĢim sağlayarak bilgiyi okuyabilirler. Web 1.0‟ da 

web sayfalarında yazar sayısı daha az olmasına karĢılık çok sayıda okuyucu sayısı 

için yaratılmaktadır. Sosyal medya ise teknolojinin geliĢmesiyle beraber Web 2.0 

teknolojisi üzerine kurulan ve insanlar tarafından içeriğin üretilip dağıtılmasını 

sağlayan internet tabanlı bir iletiĢim türü olarak geliĢmiĢtir.10 

 Web 2.0 terimi ilk olarak, bir ticari konferans serisi için, 2004 yılında bir isim 

olarak kullanılmıĢtır.11 Daha sonra 2004 yılında O‟Reilly Medya tarafından kullanılan 

bu kelime, tam anlamı tartıĢmaya açık olmasına karĢılık “Ġkinci nesil internet 

                                                
6
 David Meerman Scott, The New Rules of Marketing and PR, John Wiley and Sons, New Jersey, 

s.38. 
7
 Babacan vd, a.g.e., s.72 

8
 Z. Beril Akıncı Vural ve Mikail Bat, “Yeni Bir ĠletiĢim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesine Yönelik Bir AraĢtırma”, Journal of Yasa University, 2010, 20(5), 3348-3382, s.3349. 
9
 Aysel Aziz, İletişime Giriş, Aksu Kitapevi, Ġstanbul, 2008, s.71. 

10
 Kaplan ve Haenlein, a.g.e., s.61 

11
 Moria Levy, “Web 2.0 Implications on Knowledge Management”, Journal of Knowledge 

Management, 2009, vol13, no1, s.121  
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hizmetlerini-toplumsal iletiĢim istekleri, wikiler, iletiĢim araçları, yani internet 

kullanıcılarının ortaklaĢa ve paylaĢarak yarattığı sistem” olarak tanımlanmaktadır. 12 

 Günlük hayatımızın bir parçası olan internet ve ilk kez Tim O‟Reilly‟nin 

tarafından ortaya atılan Web 2.0 kavramı ile sosyal medya kavramı geliĢerek tüm 

dünyayı saran iletiĢim aracı olarak hayatımızın merkezi haline gelmiĢtir. Aynı 

zamanda birçok sektörün ve özellikle bilginin bir parçası olmuĢtur.13 Bu anlamda 

sosyal medya, birçok alanı etkisi altına almıĢtır.  

 Özellikle bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerinin beraber etkileĢimiyle oluĢan 

dijital teknolojiler, birçok aracın oluĢumunu sağlamıĢtır. Dijital teknoloji tabanlı 

Ġnternetin Web 2.0‟ye dönüĢümüyle beraber kullanıcı sayısı artmıĢtır. Aynı zamanda 

bu artıĢla beraber kullanıcıların birbirleriyle olan paylaĢımları da yoğunlaĢmıĢtır. 

Toplumsal yaĢamlar değiĢerek internet üzerinden yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

doğrultuda yaĢamsal yapıda davranıĢsal ve eylemsel farklılıklar yaĢanmıĢtır. 

Kullanıcılar yaĢanan etkileĢimler sayesinde, iletiĢim süreçlerine daha fazla hâkim 

olmaktadır.14 

 Günümüzde internet ve sosyal medyanın kullanılmadığı bir alan neredeyse 

yoktur. Bu araçlar paylaĢım, eriĢim ve iletim gibi birçok sürece yeni bir boyut 

katmıĢtır.  Ġnternet, cep telefonları, World Wide Web, dijital televizyon ve benzer 

birçok bilgi ve iletiĢim teknolojileri hayatımız için farklı etkiler yaratmıĢtır. Öğrenme, 

çalıĢma ve iletiĢim gibi birçok süreci etkilediği ve yeni yollar açtığı söylenebilir.15  

 Ġnternetin buluĢu ve sosyal medyanın oluĢması birçok farklı algıyı 

beraberinde getirmiĢtir. Ġnternet toplumu etkilemeyen bir araç olmasına karĢılık 

toplum içinde internete farklı bakıĢ açıları mevcuttur. Ülkemizde ise internet daha 

çok sörf ve sohbet ortamı için kullanılmasına karĢılık haberleĢme, eğitim ve bilgi 

ortamı olarak kullanılması ile ilgili farkındalık daha azdır. 16  

 Ġnternetin bulunmasıyla beraber küreselleĢen enformasyon akıĢının en son 

hali olan paylaĢım ağları, zaman ve mekân kavramlarının yeniden Ģekillenmesini 

sağlayarak toplumsal hayatın tekrar yorumlanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle 

küresel bir ağ içerisinde oluĢan bu yeni sürecin tanımlanmasında en uygun olan en 

                                                
12

 Erdem R. Erkul, “Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında 
Kullanılabilirliği”, Türkiye BiliĢim Derneği, 2009, 116, s.2 
13

 Fatma Kamiloğlu ve Özge U. YurttaĢ, “Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve KiĢisel GeliĢim Sürecine 
Katkısı ve Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan ÇalıĢması, ĠletiĢim, 2014, 21, 129-150, s.133 
14

 Nilüfer Timisi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Yayınevi, Ankara, 2003, s.132. 
15

 William H. Dutton, Social transformation in an information society: rethinking access to you 
and the World. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, Paris, 

2004, s.11. 
16

 Orhan Dikener, İnternet Reklamcılığında Web Tasarımı, Aybil Yayıncılık, Konya, 2010, s.42 
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anlamlı tanımlama “ağ toplumu” dur. Manuel Castells‟in iadesiyle “bireyler artık 

küresel ve yerel olarak örülmüĢ, birbiriyle bağ(ıntı)lı ağ toplumu içinde 

yaĢamaktadır”. 17  

  Bireyler ve topluluklar, toplumsal paylaĢım ağları yardımıyla daha hızlı ve 

daha az maliyetle iletiĢim kurabilmektedir. Aynı zamanda iletiĢim, sosyal medya ile 

etkin bir Ģekilde sağlanarak geniĢ bir kitleyi kapsayabilmektedir. Bunun yanında 

sosyal medyanın, halk hareketlerinin buluĢması ve örgütlenmesinde aktif olarak 

kullanıldığı da bilinmektedir.18  

 Sosyal medyanın yakından iliĢkili olduğu diğer bir kavram iletiĢim kavramıdır. 

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde iletiĢim, “duygu ve düĢüncelerin, akla uygun 

Ģekilde baĢkalarına aktarılması, bildirim ve haberleĢme” olarak tanımlanmaktadır. 

ĠletiĢim kavramı, farklı alanlarda kullanılan bir kavram olmasından dolayı her alanda 

kendine özgü anlamlar içermektedir. Bundan dolayı iletiĢim kavramının genel kabul 

görmüĢ bir tanımı yapılamamaktadır. ĠletiĢim; “bilgi, düĢünce, duygu, tutum ve 

kanılarla, davranıĢ biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir iliĢki yoluyla bir insan 

ya da insanlardan diğerine bazı kanallar kullanılarak, anlam olarak üzerinde 

uzlaĢılan simgeler aracılığıyla değiĢimi ve aktarılması sürecidir” Ģeklinde 

tanımlanabilir.19 

 ĠletiĢim kelimesi, batıdan dilimize “communication” kelimesinin yerine 

getirilmiĢtir. Kelimenin kökeni incelendiğinde Latince “communis” kelimesi yer 

almakta ve kelime anlamı, kiĢilere ve nesnelere ait ortaklaĢa gerçekleĢtirilen Ģeydir. 

ĠletiĢim kelimesinin kökeni incelendiğinde iletileri aktarmanın yanı sıra toplumsal 

açıdan etkileĢimi kapsadığı söylenebilir.20  

 Ġnsanlar, geçmiĢten günümüze bakıldığında içselleĢtirdiklerini etrafındakilere 

ve sonraki kuĢaklara bir Ģekilde aktarmaktadır. Ġnsanlar, etkileĢim ihtiyacı nedeniyle 

sürekli diğer insanlardan mesaj alır ve mesajlar yollar. EtkileĢim içerisinde olunması 

ve bir önceki kuĢaktan yapılan aktarımlar doğrultusunda insanlar, daha fazla 

donanıma sahip olur ve sürekli kendilerini yenilerler.  Sürekli yenilenme nedeniyle 

bilgiye ulaĢma ihtiyacı ve çabası insanların birbirleriyle etkileĢim içerisinde olmasına 

neden olmaktadır. EtkileĢim içerisinde bulunan insanlar, kendilerinin, çevresinin ve 

sonraki kuĢakların da değiĢimine neden olmaktadır. Ġnsanların çevresine 

                                                
17

 Binark vd., Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım”, Ġstanbul, 

Kalkedon Yayınları, 2009 s.25. 
18

 Babacan vd, a.g.e., s.77 
19

 Haluk A. Yüksel, ĠletiĢimin Tanımı ve Temel BileĢenleri (Ed: Uğur Demiray). Etkili İletişim. Pegem 
Yayınları, Ankara, 2011, s.11 
20

 Merih Zıllıoğlu, ĠletiĢim Bilgisi ve Tanımı (Ed: Aysun Yüksel). İletişim Bilgisi. EskiĢehir: Açıköğretim 
yayınları, 2007, s. 22 
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gönderdikleri ve aldıkları mesajların yorumlanabilmesi, mesajlara tepki üretebilmesi 

ve bu süreçlerde beden hareketleri ile anlamlı bir Ģekilde aktarabilmesi iletiĢimin 

temel unsurlarıdır.21  

 ĠletiĢim, insanların ihtiyaç duydukları en önemli kavramlardan biridir. Çünkü 

insan sosyal bir varlık olması nedeniyle sürekli çevresiyle iletiĢim kurmaya ihtiyaç 

duymaktadır. Ayrıca iletiĢim, biyolojik bir varlık olan insanın sosyal bir varlığa 

dönüĢmesinde etkili olan en önemli unsurdur. Ġnsan, yaĢam boyunca anlama ve 

özellikle en çok da anlaĢılma ihtiyacı duyar. Bu ihtiyaç insan yaĢamı boyunca sürekli 

devam etmektedir. Bu nedenle insanlar çevreden gelen mesajları anlamak ve aynı 

Ģekilde kendini diğer insanlara anlatabilmek için mesajlar iletir. Ġnsan anlaĢılabilmek 

için farklı iletiĢim yöntemleri kullanılmaktadır. Ġnsanlar davranıĢları, duruĢları, 

susmaları, yüz ifadeleri, konuĢmaları ve oturuĢ Ģekilleri ile anlaĢılmayı 

amaçlamaktadırlar. Örneğin; bir insan sessizliği seçtiğinde de aslında kendisiyle bir 

iç iletiĢim yaĢamakta veya çevresindekilere bir Ģeyler anlatmaya çalıĢmaktadır. 

Ġnsanlar kendileriyle kurdukları iletiĢimde, durumların ve duyguların 

değerlendirmesini yaparak karar alır ve bu yönde davranıĢlarına yön verirler.22 

Ġnsanlar verdikleri tepkilerle, iletilerle ve hareketlerle iletiĢim kurarlar. Bu nedenle 

sözlü tepkiler, vücut hareketleri, yüz ifadeleri insanların kendilerini ifade etmeleri ve 

iletiĢim kurmalarında aracı olarak kullanılmaktadır. 

 ĠletiĢim ihtiyacı insanlar için önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle insanlar 

sürekli iletiĢim aktivitesi içeresinde bulunmakta ve iletiĢim olmadan yaĢamaları 

beklenmemektedir. ĠletiĢim ve iletiĢim aktiviteleri farklı Ģekillerde olabilmektedir. 

Gazete okuma, trafik iĢaretleri, televizyon izleme, reklam panoları gibi birçok aktivite 

ve araç iletiĢimin bir parçasıdır. ĠletiĢime farklı açılardan baktığımızda etkileĢim ve 

paylaĢım edimlerini içerdiğini görebiliriz.23 

 ĠletiĢim ihtiyaçları ve iletiĢim için kurulan etkileĢimlere bakıldığında insanların 

iletiĢim olmadan yaĢayabilmelerinin zor olduğu görülmektedir. ĠletiĢim sadece 

insanların karĢılıklı konuĢmaları, iletileri anlayabilme, iletilere tepki verme ve 

çevresindekilerle iliĢkilerini iyi tutma yetenekleri gibi tanımlamalar değildir. ĠletiĢim 

ikili iliĢkilerin ve davranıĢların ötesinde daha ayrıntılı bir kavramdır. ĠletiĢim, insanlar 

için sürekli devam eden ve farklılaĢmalara karĢın sürekli devam edecek olan bir 

süreçtir. Ġnsanlığın varoluĢundan beri insan, yaĢanılan koĢullar doğrultusunda 

sürekli birbirleriyle iletiĢim halinde ve iĢbirliği içinde olmuĢtur. YaĢanılan koĢullar 

                                                
21

 Yavuz Tuna, Ed. Vural, Ġ. ĠletiĢim. Pegem Akademi, Ankara, 2012, s.219 
22

 Mestan Küçük, Ed. Orhon, Nezih. & EriĢ, Ufuk, İletişim Bilgisi (Ünite 1). ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ 

Web-Ofset, EskiĢehir, 2012, s.3 
23

 Nazife Güngör, İletişim Kuramlar, YaklaĢımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011, s.37 
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karĢısında insanlar, sürekli birbirleri ile bilgi paylaĢımı ve ortak sonuç üretebilmek 

için iletiĢim içerisinde olma gerekliliği meydana gelmiĢtir. Ġnsanların geçmiĢte 

kendilerini ifade edebilmek ve bilgi paylaĢımı sağlayabilmek için kullandığı sesler, 

vücut hareketleri, mağara duvarına yapılan çizimler günümüze kadar geliĢerek 

devam ederek daha anlamlı, kapsamlı ve ortak bir iletiĢim haline gelmiĢtir.24  

 ĠletiĢim, insan varoluĢunun her sürecinde farklı yöntemlerle kurulmaktadır. 

Zaman içerisinde duyguların ve düĢüncelerin ifade edilebilmesi için mağara 

duvarına yapılan çizimlerin, farklı coğrafyalarda dillerin oluĢmasıyla beraber iletilerin 

belirli iĢaretlerle ifade edilme ihtiyacı doğrultusunda yazının doğduğu gözükmektedir. 

ĠletiĢim kavramı bu doğrultuda geliĢerek anlam kazanmaya devam etmiĢtir ve 

edecektir. Tüm bu iletiler insanın anlaĢılma ve anlama ihtiyacı doğrultusundaki 

çabalarının bir sonucudur. GeçmiĢten günümüze kadar iletiĢimin insan için ne kadar 

önemli olduğu ve vazgeçilmez olduğunu görülmektedir.25 

 Ġnsan hayatının ayrılmaz parçalarından biri iletiĢim kurma ihtiyacı olarak 

değerlendirilmektedir. Ġnsan yaĢamı boyunca yaĢadığı çevre ile bütünleĢip 

yaĢamlarını sürdürürken doğal bir etkileĢim ihtiyacı duymaktadır. Bu en temel 

ihtiyacı karĢılamak için iletiĢime geçmektedir. YaĢamın her anında bireyleri barınma 

beslenme korunma gibi ihtiyaçların çözümlerinde içgüdüsel olarak farklı bireylerle 

etkileĢim kurmakta ve bu doğrultuda iletiĢim yöntemlerinden yararlanmaktadır. Bu 

nedenle iletiĢim kavramı süreç içerisinde de farklı yöntemlerle karĢımıza 

çıkmaktadır. Aynı zamanda toplumların çağdaĢlaĢma süreçlerinde de aynı 

doğrultuda iletiĢim kurma yöntemleri de geliĢmektedir. 26  

 ĠletiĢim, yaĢamımızdaki önemli unsurlardan biri olması nedeniyle insanların, 

iletiĢim ile ilgili bilgi sahibi olması gerekir. ĠletiĢimin etkili olarak yürütülmesi, 

insanların birbirleriyle iliĢkilerinin sürdürebilmesi ve iyileĢtirmesini sağlamasının yanı 

sıra iĢ yaĢantılarındaki problemleri çözmelerine yardımcı olmaktadır. ĠletiĢim 

uzmanları yaptıkları araĢtırmalarda birçok sorunun temelinde zayıf iletiĢimin yer 

aldığını ve sorunların çözümünde etkili iletiĢimin önemli bir çözüm aracı olduğunu 

belirtmektedirler.27 

 ĠletiĢim bireysel, psikolojik gibi her alanda önemli bir etkiye sahip olmasının 

yanı sıra toplumsal anlamda da önemli bir araçtır. Toplumsal iliĢkilerde iletiĢim en 

doğal ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. Toplumsal yapı, toplumsal iliĢkiler, 

                                                
24

 Güngör, a.g.e., s.36 
25

 Küçük, a.g.e., s.4 
26

 E. Özgür Gönenç, “ĠletiĢimin Tarihsel Süreci”, İletişim Fakültesi Dergisi, 2007, 28, 87-102, s.87. 
27

 Küçük, a.g.e., s.5 
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toplumsal kurumlar ve toplumsal yaĢam gibi toplumsallığın her alanında 

gerekmektedir. Bu nedenle iletiĢim insan hayatında, toplumsal anlamda büyük bir 

öneme sahiptir. 28 

 ĠletiĢim, yaĢamın her yerinde ve her sürecinde mevcuttur. Bu nedenle 

kurulan etkili iletiĢim bireylerin yaĢamının iyileĢmesini sağlar.29 Ġnsanlar kendilerini 

ifade ederken, bilgi paylaĢımı yaparken ve paylaĢılan ifadelere tepki verirken hep 

iletiĢimi aracı olarak kullanırlar. Bundan dolayı iletiĢim, insanların bu ifade 

ihtiyaçlarını karĢılamada büyük öneme sahiptir. 

 ĠletiĢimin hayatımızdaki yerinin önemi incelendiğinde, iletiĢim üzerine yapılan 

çalıĢmalara verilen önemin yararları aĢağıda sıralanmaktadır:30  

 - ĠletiĢim kurmak ve etkili iletiĢim sağlamak için yapılan çalıĢmalarda 

insanların bakıĢ açıları geliĢir. Ġnsanların kendileri ve çevrelerindeki insanlarla 

kurdukları iletiĢim deneyimleri sonucu algıları, öz yeterlilikleri, farkındalıkları geliĢir 

ve olgunlaĢır. 

 - ĠletiĢimin geliĢtirilmesi diğer insanların kiĢiye bakıĢını iyileĢtirir. Aynı 

zamanda etkili ve doğru bir Ģekilde iletiĢimin nasıl kurulacağını öğretir. ĠletiĢimin 

etkili bir Ģekilde uygulanması diğer insanlarla olan iliĢkilerde olumlu etki yaratır ve 

insanların bireye olumlu bakıĢ açılarına sahip olmasına neden olur.  

 - ĠletiĢim üzerine çalıĢmak, insanları daha iyi anlamaya ve insan iliĢkileri ile 

ilgili deneyimlerin artmasına neden olmaktadır. Ġnsanların birbirleriyle olan iliĢkilerin 

nasıl ilerlediği, uygun ve verimli iletiĢim hakkında yapılması gerekenler konusunda 

da tecrübe sahibi yapar. 

 - ĠletiĢim üzerine çalıĢılması yaĢam becerilerinin öğrenilmesinde de etkilidir. 

ĠletiĢim; sorun çözme, karar verme, eleĢtirel düĢünme, konuĢma, çatıĢmaları önleme 

gibi birçok becerinin geliĢtirilmesinde yarar sağlamaktadır. 

 - ĠletiĢim becerilerinin geliĢtirilmesi iĢ yaĢamında baĢarılı olmada da öneme 

sahiptir. Farklı iĢ alanlarında, iletiĢim becerilerinin ne kadar önemli olduğu uzmanlar 

tarafından vurgulanmaktadır. ĠĢe alım süreçlerinde bilgi birikiminin yanında iletiĢim 

becerileri de etkili bir kriter olmaktadır. Yapılan çalıĢmalar ve anket araĢtırmalarında, 

iĢe alım süreçlerinde yöneticilerin sözlü ve yazılı iletiĢim becerilerinin aranılan en 

önemli özellik arasında yer aldığını görülmektedir.  

                                                
28

 Bülent Yılmaz, Toplumsal ĠletiĢim ve Kütüphane, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 
2003 / Cilt: 20 / Sayı: 2 / 11-29, s.14 
29

 Küçük, a.g.e., s.10 
30

 Küçük, a.g.e., s.5 
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 - Temel iletiĢimin geliĢtirilmesi aynı zamanda farklılaĢan koĢullarda ve farklı 

coğrafyalarda sorun yaĢamadan dolaĢabilmenize destek olmaktadır. Ġnsanların 

iletiĢimlerinin iyi ve etkili olması, günlük hayatta yaĢadıkları etkileĢimlerde, iletiĢimi 

farklı dil ve kültürlerde nasıl uygulayabileceği konularında yardımcı olur. Bu 

doğrultuda dünyanın farklı yerlerinde iletiĢim konusunda kolaylık sağlanmasına 

yardımcı olur. 

 Yukarıda belirtilen etkili iletiĢimin yararları incelendiğinde bireylerin birbirleri 

ile olan iliĢkilerindeki iletiĢimin önemi de fark edilmektedir. ĠletiĢim arttıkça kiĢiler 

daha iyi ve verimli bir Ģekilde etkileĢim içerisine girmektedir. Aynı zamanda iletiĢim 

insanların birbirleriyle olan iliĢkilerin yanı sıra farklı toplumlar veya farklı kuĢaklarla 

bilgi paylaĢımı yapılmasında da önemli bir role sahiptir. 

 ĠletiĢim sonucu oluĢan paylaĢımlar yaĢantıların daha çok iyileĢtirilmesini 

sağlamaktadır. Ġnsanlar farklı kültür ve coğrafyada bulunan insanlarla iletiĢim 

kurarken uyguladıkları iletiĢimde anlaĢma ve etkileĢim içerisinde olma konusu da 

önemli bir yere sahiptir. Sözlü iletiĢimin yanı sıra etkili vücut dili kullanılması farklı 

kültürler için ortak bir iletiĢim imkânı sağlamaktadır. Ġnsanların duygularını ifade 

etme, anlama ve paylaĢma ihtiyaçları düĢünüldüğünde iletiĢimsiz bir hayat 

düĢünülmemektedir. 

1.1.1. Günümüzde Sosyal Medya ve ĠletiĢim 

 Zaman içerisinde sosyal medyanın geliĢmesiyle beraber farklı sosyal medya 

türleri ortaya çıkmıĢtır. Anthony Mayfield, sosyal ağları podcastler, forumlar, içerik 

toplulukları, bloglar, wikiler ve mikrobloglar olmak üzere altıya ayırmaktadır.31 Farklı 

bir çalıĢmada ise net sayı ile sınırlandırılmayarak sosyal medyayı içeren baĢlıklar 

aĢağıdaki Ģekilde sıralanmaktadır: 32 

- Bloglar,  

- Sosyal ağlar,  

- Podcastler,  

- Forumlar,  

- Mikro-bloglar,  

- Oyunlar,  

- Wikiler ve sözlükler,  

- Sanal alemler  

                                                
31

 GülĢah BaĢlar, “Yeni medyanın geliĢimi ve dijitalleĢen kapitalizm”, Akademik Bilişim, 2003, s.4. 
32

 Aslı Yağmurlu, “Diyalojik ĠletiĢim Çerçevesinden Ankara BüyükĢehir Belediyesi Sosyal Medya 
Uygulamaları”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 2013, 8 (1), 95-115, s.96 
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 Blog kavramı, web log sözcüklerinden türemektedir ve temelinde bir internet 

sitesidir. Blogların bir baĢlığı olmakta, yazarın ters kronolojik olarak paylaĢım 

sağlamasını ve okuyucularında yorum yapabilmesine imkân sağlayan bir yapıya 

sahiptir. Bloglar internet sitesinden farklı bir yapıya sahiptir ve aynı zamanda yapısı 

sayesinde son derece etkileĢimli ve diyalog kurmaya yöneliktir. 33 

 Mikro-blogların, en popüler olanı Twitter‟dir. Twitter, 140 karakter olarak 

belirlediği metin aralığını 8 Kasım 2017‟de 280 karaktere çıkarmıĢtır.34 Veri giriĢ 

alanının daha az olması sayesinde de bilgisayar ve cep telefonundan kolaylıkla takip 

edilebilmektedir. En yaygın olarak kullanılan mikroblog 2006 yılında kurulan 

“Twitter”dır. 35 Elektronik ortamda yaratılan forum ya da mesaj panosu ise bilgi ve 

paylaĢım platformlarıdır. 36 

 Sosyal ağlar, giderek artan kullanıcı kitlesine sahip olması nedeniyle çok 

önemli bir iletiĢim platformu halini almıĢtır. “Sosyal ağ siteleri insanların kullanıcılar 

tarafından hazırlanan içerikleri interaktif bir Ģekilde birbirlerine iletebildikleri mikro 

internet siteleri olarak tanımlanabilir. Bu içerikler, arkadaĢlar arasında oluĢan ağ 

içinde kiĢisel bilgiler (profil), bloglar ve tartıĢma listeleri aracılığıyla iletilmektedir”.37 

Sosyal ağlar, insanların arkadaĢlarıyla ya da yeni insanlarla iletiĢim kurmalarına ve 

içerik paylaĢmalarına imkân tanımaktadır. Facebook, Apple iTunes, YouTube, 

MySpace, Wikipedia gibi internet siteleri sosyal ağlara örnek olarak 

gösterilebilmektedir.38 Sosyal ağlar içerisinde en önemli platform Facebook‟dur.39 

 Sosyal medya türleri oldukça yoğun ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

nedenle, sadece insanların içerik oluĢturduğu, paylaĢtığı ve aynı zamanda internet 

ortamında sosyalleĢtiği platformlar olarak nitelendirmek yetersiz kalmaktadır. 

Örneğin; küresel anlamda yaygın olarak kullanılan Facebook gibi sitelerin, sadece 

iletiĢim yöntemi olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.  Sosyal medyanın sosyal 

iliĢki anlamında iletiĢimi sağlamasının yanı sıra yüksek kullanıcı sayısı açısından 

ekonomik anlamda da büyük bir öneme sahiptir ve önemli potansiyeli 

bulunmaktadır. 40 

                                                
33

 Dennis L Wilcox, “The Landscape of Today‟s Public Relations”, Anàlisi, 2006, (34),67-85, s. 82 
34

 YeniĢafak - Twitter 280 karakter oldu https://www.yenisafak.com/teknoloji/twitter-280-karakter-oldu-
2808533 (EriĢim Tarihi 8.11. 2017) 
35

 Yağmurlu, 2011, a.g.e., s.6 
36

 Hatice Kocabay, “Bir Dedikodu Ġletim Mekanı Olarak Ġnternet Sitelerinin Forumları”, Folklor Dergisi, 
75: 121-125, s.123. 
37

 Phillips ve Young, a.g.e., s.26. 
38

 BaĢlar, a.g.e., s.4 
39

 Yağmurlu, 2011, a.g.e., s.7 
40

 BaĢlar, a.g.e., s.5 

https://www.yenisafak.com/teknoloji/twitter-280-karakter-oldu-2808533
https://www.yenisafak.com/teknoloji/twitter-280-karakter-oldu-2808533
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 Genel olarak karĢılaĢılan sosyal ağlar aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir:41 

(Dawley, 2009:111): 

- Sosyal siteler (Facebook, Ġnstagram, MySpace, Twitter vb) 

- Bloglar (Wordpress, Blogger.com) 

- Profesyonel ağ siteleri (LinkedIn vb.) 

- Fotoğraf paylaĢım siteleri (Flicker, vb.) 

- Video paylaĢım siteleri (Youtube vb.) 

- Ġçerik etiketleme (Merlot vb.)   

- Sanal kelime (Active worlds, Club Penguin vb.)  

- Wikiler (Wetpaint vb.)  

Sosyal medya, paylaĢımın yüksek seviyede olduğu online bir platformdur ve 

Mayfield (2010)‟un çalıĢmasında belirttiği doğrultuda içerdiği özellikler aĢağıda 

sıralanmıĢtır:42 

- Sosyal medya kullanıcılardan geri bildirim alır ve katılımcıları teĢvik eder.  

- Sosyal medya, açıklığın en çok yaĢandığı bir kavramdır. Her türlü 

geribildirime ve katılımcıya açıktır. Bilgi paylaĢımı, oylama ve yorum 

yapabilme özellikleri taĢır. UlaĢıma yönelik çok nadir olarak engeller 

konulmaktadır. 

- Geleneksel medya yayın yapmaya yönelikken sosyal medya çift taraflı 

konuĢmaya imkân tanır.  

- Sosyal medya topluluklara hızlı ve etkili bir oluĢum sağlar. Topluluklar 

fotoğraf, politik değerler gibi sevdikleri ve istedikleri Ģeyleri paylaĢırlar.  

- Sosyal medyanın türleri, genellikle birbiriyle bağlantılı iĢler 

gerçekleĢtirebilir. Örneğin; insanların ilgili oldukları herhangi bir konuda 

bir site, diğer sitelere ait linkler verebilir.  

- Dinamik ve serbest bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda sürekli güncellenen 

içeriğe sahiptir. 

- Kullanıcı tarafından hazırlanabilen sitelerdir ve herkesin içerik 

oluĢturabilmesine olanak verir.  

- Ġnsanlar paylaĢan bilgiyi birlikte oluĢtururlar. Çift yönlü bir iletiĢim 

sağlanabilmektedir. Kullanıcı içerik oluĢtururken katılımcıya da yorum 

yapma imkanı sağlar. 

                                                
41

 Lisa Dawley, "Social Network Knowledge Construction:Emerging Virtual World Pedagogy”, On The 
Horizon, 2009, 17 (2), s.111 
42

 Vural ve Bat, a.g.e., s.3351-3352 
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- Her yerden herkesin rahatlıkla ulaĢabileceği genel bir kitleye eriĢim 

imkanı bulunmaktadır.  

- Herkes tarafından çok az veya sıfır maliyetle bile kullanılabilir. 

- Geleneksel medyada üretim için uzmanlık ve eğitim gerekirken sosyal 

medyada herhangi bir uzmanlık ya da kurumsallığa gerek 

bulunmamaktadır.  

- Geleneksel medyada yayınlanan veya basılan bilgiler sonradan değiĢiklik 

yapılamazken sosyal medya düzenlemelere ve değiĢikliğe olanak tanır.  

 Bireyler sosyal medyayı ticaret yapmak, düĢüncelerini paylaĢmak, 

arkadaĢlarını aramak, bir araya gelmek, tartıĢmak gibi konularda kullanabilmekte ve 

sosyal medyada insani özelliklerin internet ortamında sağlanabilmesi nedeniyle 

sosyal medya Mayfield (2008)‟e göre insan olma özellikleriyle çok yakın iliĢki 

içerisindedir. Aynı zamanda sosyal medyada iletiĢimin ve etkileĢimlerin hızlı bir 

Ģekilde yayılması da bu özelliğin sürekliliğini sağlamaktadır.43 Zaman içerisinde 

internet eriĢiminin kolaylaĢması ve kullanımların basitleĢmesiyle beraber video, 

fotoğraf, düĢüncelerle ilgili paylaĢımlar da kolay bir Ģekilde iletilebilme Ģansı 

oluĢmuĢtur.44    

 Sosyal medyanın ideal ve popüler olmasının en önemli nedenleri arasında 

sürekli güncellenebilme, paylaĢıma olanak tanıması ve çoklu kullanıma açık olması 

gibi özellikler sıralanabilir. Ġnsanlar gün içerisinde kolaylıkla ve anlık olarak 

düĢüncelerini paylaĢabilmektedir. Sosyal medya, paylaĢım imkânına ek olarak 

düĢünceleri ile ilgili tartıĢma ve fikir üretme olanakları da sağlamaktadır. Aynı 

zamanda kiĢisel bilgi ve düĢüncelerini paylaĢmanın yanı sıra istedikleri video ve 

fotoğrafları da paylaĢabilmektedir. Ġnsanlar, sosyal medyanın özellikleri sayesinde 

geniĢ bir alana ulaĢım imkânı ile iĢ arama, eğitim alma gibi birçok konuya rahatlıkla 

ulaĢabilmektedir.45 

2.1.2. Sosyal Medya ile ĠletiĢimin DönüĢümü 

 ĠletiĢim kurarken insanlar, belirli amaçlar için hareket ederler. Bu amaçlar; 

iliĢki kurma, ikna etme, keĢfetme, eğlenme, yardım etme gibi sıralanarak 

çoğaltılabilir. Bu amaçlara ulaĢmak için kuracakları iletiĢim, bilinçli olabileceği gibi 

bilinçsiz olarak ya da farkında olabileceği gibi farkında olmadan da olabilir.  

                                                
43

 Anthony Mayfield, What’s Social Media?, , 2008, http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/ 
eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf , (EriĢim Tarihi 25.09.2017.) 
44

 BaĢlar, a.g.e., s.5. 
45

 Vural ve Bat, a.g.e., s.3349 

http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/%20eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf
http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/%20eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf
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 Ġnsanoğlu için iletiĢim su gibi bir yaĢam kaynağı olmuĢtur. Temel bir ihtiyaç 

olan iletiĢim kurma iĢlevi gün geçtikçe daha da karmaĢık hale gelmektedir. Teknoloji 

ve dijital çağ ile birlikte yeni sosyal ve sanal ortamlar oluĢmaktadır. Teknolojinin hızı, 

artan bu sosyal ortamları sınıflandırmayı bile güç hale getirmiĢtir.46 Ġnternet, 

teknolojinin geliĢmesiyle beraber insanların iletiĢim kurmalarını oldukça 

kolaylaĢtırmaktadır. Çok kısa sürede ihtiyaç duydukları kiĢiye nerede olurlarsa olsun 

hem görüntülü hem de sesli görüĢme imkânları tanımaktadır. Ġnternetin sıklıkla 

kullanılmasının nedenleri arasında, yardım alma ve yardım etme amacıyla kurulan 

iletiĢim yer almaktadır.47 

 Ġnsanlar birini eleĢtirirken, sorun çözmeye çalıĢırken, empatik iletiĢim 

kurarken, birbirini dikkatli ve destekleyici dinleme yaparken iletiĢim yöntemlerinden 

yardım alınmaktadır.48 Çünkü insanlar sadece kendilerini ifade ederken değil aynı 

zamanda baĢkalarını anlamaya çalıĢırken ve anladıklarını ifade ederken de iletiĢim 

kurmaktadır.  Örneğin; bir konuĢmacıyı destekler nitelikte tepkiler vermek istediğinde 

bunu vücut dili yardımıyla, yüz hareketleriyle veya sözlü olarak ifade edilebilir. 

Kurulan ifadelerin ve etkileĢimlerin tamamı iletiĢim aracılığıyla sağlanmaktadır. 

 Ġnsanlar, gün içerisinde kurdukları iletiĢim ile diğer insanların ve grupların 

bazı konularda tutum ve davranıĢlarını değiĢtirmeleri için ikna etmeye çalıĢmaktadır. 

Örneğin; diğer insanların sizin istediğiniz birini, yeri ziyaret etmelerini istediğiniz için, 

sizinle yemeğe çıkmaları için ya da insanlara bir Ģeyin doğru olduğunu kabul 

ettirmek gibi birçok nedenle ikna etmeye çalıĢırız. Bazı araĢtırmalarda, iletiĢimin ana 

nedeni olarak ikna etme ihtiyacı olduğu savunulmaktadır.49  

 ĠletiĢimin amaçlarından bir diğeri de eğlencedir. Ġnsanlar keyif, rahatlama ve 

kaçıĢ gibi güdüleri bulunmakta ve bu nedenle de eğlenceye ihtiyaç duymaktadır. 

Ġnsanlar eğlence amacıyla farklı Ģekillerde iletiĢim kurmaya ihtiyaç duymaktadır. 

Örneğin; insanlar baĢkalarına Ģaka yaparak ya da keyif veren öyküler anlatarak 

kendileri ve diğer insanların eğlenmesini istemektedir. Aynı Ģekilde, baskı ve 

sorumluluklardan kaçmak, rahatlamak ve uzaklaĢmak için de benzer Ģekilde 

eğlence amacıyla iletiĢim kurmaktadır.50 Birçok insan gün içerisinde gerek iĢ 

hayatında gerekse de özel hayatında olsun birçok olumsuzlukla karĢılaĢmaktadır. 

Bu nedenle herhangi bir zaman diliminde insanlar rahatlamak için farklı insanlarla 

                                                
46

 Deniz Yengin , “Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum” Derin Yayınları, Ġstanbul, 2014 s. 77 
47

 Andrea Meier, “An Online Stress Management Support Group for Social Workers”, Journal of 
Technology in Human Services, 2002, 20, s.107-132 
48

 Küçük, a.g.e., s.25 
49

 Danile J. Canary, Michael J. Cody ve Valerie L. Manispv, Interpersonal Communication: A Goals 
Based Approach (2nd ed.). Boston: Bedford/St. Martin, 2000 
50

 Küçük, a.g.e., s.6 
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konuĢmaya veya iletiĢim kurmaya sıklıkla ihtiyaç duyabilmektedir. Bu nedenle 

iletiĢim, insan hayatında sadece kendini ifade etme için değil, gerektiğinde 

rahatlayabilmek ve eğlenmek içinde büyük öneme sahiptir.  

 ĠletiĢimin bu derecede insan hayatındaki önemi göz önüne alındığında sosyal 

medyanın iletiĢimdeki etkileri göz ardı edilemeyecek gerçekler arasında yer 

almaktadır. Sosyal medyanın topluma etkilerinin incelenmesinden önce belirtilmesi 

gereken önemli bir durum vardır. Sosyal medya kullanıcıları daha çok gençler 

tarafından kullanılmaktadır. YetiĢkinlerin çoğu genellikle bilgi eksikliği veya maddi 

imkansızlıklar nedeniyle bu araçları kullanamamaktadır.51 Bu nedenle etkileri 

genellikle gençler üzerinde daha fazla görülmekte ve incelenebilmektedir.  

 Sosyal medya kullanımının etkileri, bireylerin kullanım amaçlarına göre 

değiĢebilmektedir. Bu nedenle sosyal medyanın kullanım amacı ve nasıl kullanıldığı, 

sosyal medyanın olumlu veya olumsuz etkilerine yön vermektedir. Ayrıca eğitim 

açısından sosyal medya deneyimlerinin de incelenmesi de önemli bir konudur.52 

Beck (2004), internet sayesinde iletiĢimin iletiĢimi kolaylaĢtırdığını ve duyguların 

ifade edilmesinde büyük önem taĢıdığını belirtmiĢtir. Ġnternet aracılığıyla sosyal 

bağları kuvvetlendirilebileceğini belirterek aile içi iletiĢimin sağlanabileceğini ve 

arkadaĢlık iliĢkilerinin kurulabileceğini vurgulamıĢtır.53 Buna karĢılık bazı 

araĢtırmacılar ise bireylerin internet kullanımlarının ailelerinden ve topluluklarından 

uzaklaĢtırıldığını belirtmektedir. 54 

 Sosyal medyanın kamuoyu oluĢumunda ve toplumsal hayata birçok farklı 

etkisi bulunmaktadır. Sosyal medyanın sosyal iliĢkilerdeki ve tüketim iliĢkilerindeki 

rolüne sıklıkla değinilmektedir. Bunların yanı sıra bilgi toplama, kullanma ve yayma 

konusunda da büyük bir etki yaratarak bu süreçlerde değiĢikliklere neden olmuĢtur. 

Kullanıcıların bilgilere ulaĢabilmesinin yanında kendileri, nesneler, olaylar ve 

mekânlar gibi farklı konularda yararlı olabilecek bilgileri paylaĢabilmekte, saklamakta 

ve iletebilmektedir. Bu açıdan ele alındığında bilgi üretim ve paylaĢımında önemli bir 

role sahip olduğu ve alternatif bir araç olarak kullanılabildiği söylenebilmektedir.55 
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  Sosyal medyaya daha geniĢ bir konu olan yönetim açısından bakıldığında, 

yönetimden yönetiĢime geçiĢte etkisi olan bir unsur olduğu belirtilmektedir. Toplum 

arasında özgürlük ve demokrasi taleplerinin yayılmasında etkili bir iletiĢim aracıdır. 

Özellikle az geliĢmiĢ veya geliĢmiĢ ülkelerde yaĢayan insanlar rahatlıkla farklı 

ülkelerdeki bilgilere ulaĢabilmektedir. Bu sayede geliĢmiĢ ülkelerdeki demokrasi, 

özgürlük ve refah seviyeleri hakkında bilgi sahibi olabilmekte ve isteklerini dile 

getirebilmektedir. Sosyal medyayla geliĢen bu yapı, tek yönlü yönetim anlayıĢının 

yerine, vatandaĢların yönetimi, vatandaĢlar ile interaktif bir biçimde iĢbirliği yapması 

için baskılayan bir yaklaĢım gerektirmektedir. Aynı zamanda yönetiĢim unsurları 

içerisinde yer alan özgürlük, Ģeffaflık ve demokrasi ilkelerinin sağlanmasını da 

zorunlu hale getirmiĢtir. Sosyal ağlar temsili demokrasiden uzaklaĢarak katılımcı 

demokrasiye geçiĢin sağlanmasında önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Sosyal 

medya aracılığıyla bilgilere ulaĢabilir ve düĢünce, haber paylaĢımı yapabilmesi ile 

özgür olduğunu hissettirmektedir. Bu durumların tamamı, bireyin demokrasi 

düĢüncesinin netleĢmesine ve benimsemesine uygun ortam sağlamaktadır.56 

VatandaĢlar yönetiĢim ilkeleri doğrultusunda bilgilere hızlı ve doğru bir Ģekilde 

ulaĢabilmeyi isterler. Yönetimin uygulamalarını farklı açılardan da ele alabilen bilgi 

ve haberlerin birçoğuna sosyal medya aracılığıyla ulaĢabilmektedir. Ayrıca birey 

özgürlük anlayıĢı doğrultusunda düĢüncelerini paylaĢtıkça ve demokratik ortamlar 

oluĢtukça, bu durumlar, vatandaĢların yönetiĢim yaklaĢım ve ilkelerini benimsemede 

etkili olacaktır.   

 Ġnternette öne sürülen paylaĢım, düĢünceler, diğer katılımcıların yorumları ve 

geri bildirimleri sosyal etkileĢim ortamlarını oluĢturmakta ve sanal cemiyetlerin 

kurulmasını sağlamaktadır. Sosyal medyanın topluluklar üzerinde harekete geçirici 

bir gücü vardır. Çünkü küçük gruplar ile baĢlatılan eylemler sosyal medyanın 

etkisiyle sosyal bir olguya dönüĢmektedir. Böylece küçük bir grup ile baĢlayan bir 

paylaĢım etkileĢim ile her kesime ulaĢan ve etkileyen bir duruma dönüĢmektedir. 

Birçok ülke bu durumla karĢılaĢmıĢ ve farklı deneyimler kazanmıĢtır. Her ülkede 

nedenleri değiĢse de sosyal hareketlerin sağlanmasında sosyal medyanın rolü 

ortaktır. Arap ülkelerinde meydana gelen sosyal hareketler, bazı ülkelerde çok 

büyük etkiler yaratarak hükümetlerin yenilenmesine veya yönetim politikaların tekrar 

değerlendirilmesine hatta bazı hükümetlerin de tamamen yıkılmasına neden 

olmuĢtur. 57 
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 Sosyal medyanın etkilerinden biri de etkinliklere ev sahipliği yaparak 

toplumsal olaylarda rol oynamasıdır. Sosyal medyanın özgür olma özelliği kiĢilerin 

sosyal medyayı etkin olarak kullanmasını sağlamaktadır. GeliĢen teknoloji ile birlikte 

oluĢan sosyal medya ortamları bilginin yayılması ve paylaĢılmasında önem 

kazanmaktadır. Sosyal medya insanları bir araya getirme özelliğinin yanı sıra aynı 

amaç için örgütlenmiĢ toplulukları da bir araya getirme özelliğine sahiptir. 

ÖrgütlenmiĢ toplulukların bir araya gelmesiyle sosyal hareketler ve eylemlerin 

gerçekleĢtirilmesi hız kazanmaktadır. Sosyal medya sayesinde, sosyal hareketlerin 

eylemlerini, üretimlerini ve haberlerini paylaĢabilecekleri ortamlar oluĢmuĢtur.58  

 Sosyal medya, yönetim uygulamalarındaki toplumsal davranıĢları 

etkilemesinin yanı sıra farklı açılardan da toplumun davranıĢlarını etkilemektedir. 

Sosyal medya çok hızlı sağlanan geribildirimler sayesinde diğer insanların 

davranıĢlarını etkileyen avantajlara sahiptir.59 Sosyal medyanın etkisi ve sürekli 

geliĢiminden dolayı avantajları net bir Ģekilde belirtmek oldukça zordur.60 Sosyal 

medyanın hızlı bir Ģekilde yayılmasından dolayı takibi ve kontrol edilmesi oldukça 

zorlaĢmaktadır.61 

 Yağmurlu (2013) yaptığı çalıĢmada, Ankara BüyükĢehir Belediyesi sosyal 

medya uygulamalarının diyalojik ilkelere uyması ve kurulan iletiĢimin diyalojik olması 

üzerine çalıĢma yapmıĢtır. Belediye internet sitesinde yer alan sosyal medya ara 

yüzlerini değerlendirmiĢtir. Kurulan iletiĢimin destekleyici olmadığı durumlarda 

demokrasi, yerel siyaset ve katılım açısından olumsuz etkilere neden olabileceğini 

belirtmiĢtir. Sosyal medya ile kurulan iletiĢim ve iletiĢim yaklaĢımının, bu nedenle 

çok önemli olduğunu belirtmiĢtir. ĠletiĢimin olumlu etkiler sağlayabilmesinde 

destekleyici ve etkili olması gerektiğini iletmektedir. 62 

 Ġnsanlık tarihi boyunca iletiĢim yer almakla birlikte teknolojinin geliĢmesi, 

istek ve ihtiyaçların artması nedeniyle iletiĢim araçları geliĢmiĢtir. Bu geliĢmeyle 

beraber iletiĢim, sosyal medya ile yeni bir boyut kazanmaktadır. Günümüzde 

popüler olarak kullanılan sosyal paylaĢım ağları kitle iletiĢim araçlarına göre daha 

hızlı yayılan bir etki sağlamaktadır. Sosyal medya, insanların düĢüncelerini ve 

eserlerini paylaĢarak tartıĢmalarına olanak sağlamanın yanında insanları bir araya 
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getirme ve birbirleriyle olan etkileĢimlerin artırılmasında önemli bir etkiye sahiptir.63 

Sosyal medya aracılığıyla kurulan iletiĢimlerde bireyler normalde ulaĢılması zor 

kitlelere kolaylıkla ulaĢmaktadır. Bu durum etkileĢimlerin artırılarak daha fazla bakıĢ 

açısı elde etmelerine de olanak sağlamaktadır.  

 Çakmak (2014) bazı üniversitelerde bulunan 1139 kiĢiye uyguladıkları anket 

yardımıyla sosyal medya kullanımları ile iletiĢim kaygı düzeyleri arasındaki iliĢkiyi 

incelemeyi amaçlamıĢtır. Yaptığı korelasyon analizleri sonucunda sosyal medya 

kullanım ve eylem gerçekleĢtirme sıklığı ile iletiĢim kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Buna karĢılık sosyal medya kullanım nedenleri ile 

iletiĢim kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı bilgisine ulaĢmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda ise yüksek iletiĢim kaygısının, sosyal medya kullanımını olumsuz olarak 

etkilediğini belirtmiĢtir.64 

 Solmaz vd. (2013) sosyal paylaĢım ağlarını araĢtırmıĢ ve sosyal ağlarının 

kullanım nedenleri araĢtırmak üzere Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

öğrencilerine anket uygulayarak gençlerin sosyal medya kullanım alıĢkanlıklarını 

analiz etmiĢlerdir. Sosyal medyanın bilgiye eriĢim amacıyla kullanımının 

artırılmasına yönelik çalıĢmaların yapılmasının ve kamu spotlarının oluĢturulmasının 

önemli olduğunu vurgulamıĢlardır. Yapılacak çalıĢmalar ile sosyal medyanın toplum 

üzerindeki etkisini olumlu yönde artırılmasının sağlanması gerektiğini 

belirtmektedirler. 65 

 BaĢlar (2013) yaptığı bir araĢtırmada sosyal medyanın ekonomik anlamdaki 

etkilerini incelemiĢ ve sosyal medyanın e-ticaretin geliĢmesini sağlayan en önemli 

etmenlerden biri olduğunu belirtmiĢtir. Ġnternet sitelerindeki reklamların ve içeriğin 

kullanıcılara göre özelleĢtirilebilmesi ve kiĢiselleĢtirilebilmesinin ticarete etkisi 

olduğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda sosyal medyanın iletiĢimdeki etkisini 

belirterek firmalar için büyük bir tüketici havuzu oluĢturduğunu vurgulamaktadır. 

Firmaların, kurumsal sosyal medya hesapları oluĢturarak tüketiciyi çekme çabaları 

bunun en büyük göstergelerinden biri olduğu ifade edilmektedir. Sosyal medya 

aracılığıyla kiĢilerle iletiĢime geçilebilmesinin yanı sıra reklamlar aracılığıyla ürün 

satılabilmektedir. Sosyal medya kullanıcıları birçok giriĢ yaptıkları sitelerde veya 

sosyal ağlarda kendi ilgilerine göre farklı reklamlara ulaĢabildiğini belirtilmiĢtir. 
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AraĢtırmanın sonucunda internet ortamında harcanan zamanın çokluğu, kullanıcı 

sayısının fazla olması, haberleĢme imkânının hızlı olması, kiĢiye özel reklam imkânı, 

alıĢveriĢin hızlı olması gibi birçok etken sayesinde sosyal medyanın ekonomik 

açıdan firmalara ticaret imkânı yarattığını vurgulamaktadır. Firmalara sağladığı 

yararlara ek olarak tüketicilerinde istedikleri zaman deneyimlerini paylaĢabildiği, 

Ģikâyetlerini iletebildiği ve yorum yapabildiği bir ortam sağladığını belirtmektedir. 66 

 Farklı bir çalıĢmada ise Babacan vd. (2011) sosyal medyayı interaktif bir 

iletiĢim aracı olarak inceleyerek insanların sosyalleĢmesindeki etkisini incelemiĢtir. 

ÇalıĢmalarında sosyal medyanın özgür ve demokratik bir ortam yaratarak insanların 

düĢüncelerini daha rahat bir Ģekilde ifade etmelerini sağladığını ve bu özelliği 

nedeniyle sosyal medyanın, araç olarak kabul görmesinde etkili olduğunu 

vurgulamıĢlardır.  Babacan vd. (2011) bu düĢüncelerin aksine sosyal medyanın 

zannedildiği kadar iktidar ve güçten bağımsız olmadığını, sınırsız özgür bir ortamın 

aksine belirli sınırların belirlenmiĢ olduğunu belirtmiĢlerdir. Aynı zamanda bu 

sınırlamalar doğrultusunda insanlara davranıĢ imkânı sağlandığını ifade etmiĢlerdir. 

Sosyal medyanın yasaklandığı durumlarda da insanların örgütlenebildiğini belirterek, 

sosyal medyanın bu süreçte etkin bir araç olduğunu belirtmiĢlerdir. Yani insanlar 

sosyal medya olmadan da mücadelelere girebilmekte ve bir araya gelebilmektedir. 

Bireylerin bir araya gelmesinin sadece sosyal medyaya bağlı olmadığını 

belirtmelerinin yanı sıra iletiĢim için etkili bir araç olduğunu söylemektedirler. 67 

 Kamiloğlu ve YurttaĢ (2014) sosyal medyanın, bilgilendirme ve kiĢisel geliĢim 

sağlayan uygulamalar içermesi gerektiğini belirtmektedir. Özellikle gençler 

tarafından yaygın kullanılmasının avantaja dönüĢtürülerek, sosyal medyanın geliĢim 

ve bilgi açısından olumlu etkiler sağlatması gerektiğini söylemektedirler. Sosyal 

medyada doğru, aktif ve etkin paylaĢımlar ile insanlar için kiĢisel geliĢim imkânları 

sağlanmakta ve bilgi edinme durumları artırılabilmektedir.  Ayrıca firmaların sosyal 

medyayı sadece reklam amacıyla değil müĢteri Ģikâyetlerini de 

değerlendirebilecekleri önemli bir kaynak olarak kullanabileceklerini belirtmiĢlerdir. 68 

 Köksal ve Özdemir (2013) yaptıkları araĢtırmalarında sosyal medyanın 

pazarlama sektörüyle olan iliĢkisini incelemiĢtir. Reklam amaçlı kullanılan sosyal 

medya bilgilendirme, hatırlatma, ikna etme ve destekleme gibi birçok amacın bir 

arada uygulanabileceği bir alan olduğunu belirtmiĢlerdir. Aynı zamanda satıĢ 

tutundurma içinde imkânlar sunan bir ortam haline geldiğini ve bu amaçla özel 
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kampanyalar, avantajlı uygulamalar gibi birçok etkinliği hedef kitlelere kolaylıkla 

ulaĢtırma imkânı sağladığını söylemiĢlerdir. Sosyal medyanın sosyal medya ile 

hedeflenen bireyler veya gruplar ile iletiĢim kuran yönü doğrudan pazarlama ile 

benzerlik göstermekte ve iĢletmenin hedef kitlesi, iĢletmenin medyada sahip olduğu 

takipçi kitlesinden oluĢtuğunu vurgulamıĢlardır. 69 

 Uysal (2013) ise HaydarpaĢa Endüstri Meslek Lisesi‟nde okuyan 344 

öğrenciden anket yoluyla veri toplayarak sosyal medyanın kullanım amaçları ve 

eğitsel kullanımı üzerine çalıĢma yapmıĢtır. Yaptığı araĢtırma sonucunda 

öğrencilerin sosyal medyayı sıklıkla kullandığı bilgisine ulaĢmıĢ ve günde bir kez ya 

da daha fazla sosyal medya kullanarak vakit geçirdiklerini belirtmiĢtir. Elde ettiği 

sonuçlarda öğrencilerin sosyal medyayı eğlence, iletiĢim ve ilgi duydukları alanlar 

üzerine kullandıklarını, buna karĢılık kütüphane üyelikleri ve eğitim amaçlı 

kullanımların sayısının az olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Öğrencilerin, eğitim amacıyla 

sosyal medyayı kullanırken bile sınıf iletiĢimini sürdürmek, sınıf ile ilgili karar, 

duyuru, konuları tartıĢmak ya da kaynak iletimi sağlamak gibi konularda 

kullandıklarını belirtmiĢtir. Eğitim amaçlı platformlara ya da gruplara katılmak ve 

iletiĢim kurmak, araĢtırmaya katılan öğrencilerin tercih ettiği sosyal medya kullanım 

amacı olmadığını söylemiĢtir. Sosyal medya kullanımının yaygın ve sık olması 

nedeniyle eğitim amacıyla kullanımların artırılması toplum için olumlu etkiler 

sağlamasına yardımcı olacaktır.70  

2.2. Kültür ve Medeniyet Kavramı 

Kültür ve medeniyet kavramları birbirinden farklı anlamlara sahiptir. Bu 

kavramlar Türkiye‟de ilk kez Gökalp tarafından yapılmıĢ ve aralarındaki iliĢkiyi 

açıklayan tanımlar geliĢtirmiĢtir.71 Gökalp medeniyet kavramını açıklarken uygarlık 

ifadesini kullanmıĢtır.  

Thrurnwald, kültür ve medeniyet ayrımını açık bir Ģekilde yapmıĢtır. 

Thurnwald‟a göre medeniyet kısaca teknik donanım ve bilgi anlamına gelmektedir. 

Kültür kavramı ise, topluluktaki insanların iliĢki yapısı, zihniyet ve değerleridir. 
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Birlikte yaĢayan topluluklarda oluĢan gelenekler ve fikirler,  toplumun yaĢam tarzını 

gösteren kültür kavramını oluĢturmaktadır. 72 

 R.M. Maciver de Thrunwald‟a benzer Ģekilde kültür ve medeniyeti ayıran 

tanımlar yapmıĢtır. Maciver, kültür ve medeniyet tanımlarının farklılığını, kavramların 

iĢlevlerine dayandırmaktadır. Yarar sağlamaya yönelik olan her aracın, medeniyetin 

ögesi olduğunu belirtmiĢtir. Medeniyet, maddi ve teknik araçlarla beraber kanunları, 

okulları, teĢkilat sistemlerini, seçim sandıklarını ve bankaları kapsamaktadır. Buna 

karĢılık kültür ögelerinin amacı ise kendileridir ve baĢka bir amaç için aracı olarak 

kullanılamaz. Bir toplumu meydana getiren insanların düĢünme tarzları, günlük 

iliĢkileri, yaĢayıĢ tarzları, sanat, din, edebiyat eğlence ve sevinç gibi insan doğasının 

kendini ifade etme biçimi gibi unsurlar kültürü oluĢturmaktadır.73 

 Thurnwald‟a göre farklı medeniyetlerin ortaya çıkması ve geliĢmesi üç 

unsura bağlıdır. Bu üç unsuru;  

 1. Coğrafî çevre Ģartlar,   

 2. Toplulukta bir yaratıcı grubun var olması,  

 3. Çevre ile insan arasında devamlı bir meydan okuma hâlinin olması.74 

2.2.1 Kültür ve Medeniyet Tanımı ve Özellikleri 

 Kültür, etimolojik olarak kökeni incelendiğinde Latince‟de “Cultura” 

kelimesinden gelmektedir ve “culture” kelimesi tarım anlamına gelmektedir. Batı 

dillerinde kullanılan bu kelime daha sonra Osmanlıca‟da karĢılığı hars olarak 

kullanılmıĢ ve günümüze kadar gelmiĢtir. Diğer taraftan 19. Yüzyılın sonunda Ġngiliz 

Antropologlar kültür kavramını, toplumlara özgü olan eylem biçimleri, inançları, 

düĢünce biçimleri, değer sistemleri, teknik ve simgelerin tamamını anlatmak için 

kullanmıĢlardır.75 

 Kültür kavramı sosyolojide ele alındığında etkileĢimlere yön veren rollerin ve 

yapıların iĢleyiĢinin anlaĢılmasına yardım eder. Ġngiliz Antropologu E. B. Taylor 

kültür kavramını ilk kez bu anlamda kullanmıĢtır ve kültürü “etnografyadaki en geniĢ 
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anlamında, bilgi, sanat, hukuk, ahlak, töre ve tüm diğer yetenek ve alıĢkanlıkları 

içeren karmaĢık bütün” olarak açıklayarak bugün de kullanılan tanımını yapmıĢtır.76 

 Kültür kelimesinin kullanımı ile ilgili literatürde farklı görüĢler yer almaktadır. 

Moles (1983) kültür kavramının 1793 yılında ilk kez Alman sözlüğünde kullanıldığını 

belirtmektedir. 77Buna karĢılık Güvenç (2002) ise Voltaire tarafından “culture” 

sözcüğü olarak insan zekasının oluĢumu, geliĢimi ve geliĢtirilmesi olarak 

kullanılmasının ardından Almanca sözlüğünde kullanıldığını belirtmektedir.78 Farklı 

bir araĢtırmada ise kültür kavramının ilk kez Dictionnaire de l‟Academie française‟de 

1718 yılında kullanıldığını ve kökeninin Aydınlanma Çağına dayandığını 

belirtmektedir.79 Kültür kavramı, M.Ö. 1.Yüzyıldan 18. Yüzyıla kadar tekil kültür 

anlamında kullanılırken 18. Yüzyılın sonlarında tekil ifadesinin yerine çoğul 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 80 

 Medeniyet de kültür kavramı gibi farklı anlamlarda kullanılan ve tartıĢma 

konusu olan bir kavramdır. Kavramların ortaya çıktıkları anlam ve içeriklerinde 

zaman içerisinde farklılıklar oluĢabilmektedir. Batı dillerinde medeniyet kelimesinin 

karĢılığı olan “civilisation” Fransızcada 1756 yılında ilk kez kullanıldığı 

görülmektedir.81 Medeniyet kavramı, Fransa‟da ilk kez iktisatçılar tarafından Fransız 

Ġhtilali öncesinde kullanılmıĢtır ve 1835 yılında akademi sözlüğüne girebilmiĢtir. 

Kelimelerin oluĢumu düĢüncelerin oluĢumunun ayrılamaz bir parçasıdır.82 Medeniyet 

kavramı Ġngilizcede ise “civilization” sözcüğü ile ilk kez 1770 yılında kullanılmıĢtır. Bu 

dönemde kullanıldığında anlamının zariflenme, öğrenme, edep-erkân gibi özellikleri 

kapsadığı görülmektedir. Kavram zaman içerisinde güçlenerek bugünkü 

kullandığımız medeniyet kavramına dönüĢmüĢtür ve bu anlamda kullanılması 

Fransa ve Ġngiltere‟de 19. Yüzyılın baĢlarında gerçekleĢmiĢtir. Daha sonra da diğer 

ülkelere yayılmaya baĢlamıĢtır.83 

 Medeniyetin kökenleri hakkında farklı teoriler bulunmaktadır. Bu teorilerden 

biri olan Evolution (Tekâmül) Teorisi‟ne göre medeniyet vahĢet devirlerinden 

günümüze kadar sürekli geliĢme ve ilerleme göstermiĢtir. Bu geliĢme, çeĢitli 

aĢamalardan geçerek tek yönlü bir doğru üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Diffusion 
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(Yayılma) Teorisi‟ne göre ise medeniyet, insanlar arasındaki sosyal iliĢkilere 

dayanmaktadır. En ilkel dönemlerde bile insanların birbirleriyle sürekli temas halinde 

olduğu bilinmektedir ve medeniyet bu Ģekilde yayılma imkânı bulmuĢtur. Kültürün 

geliĢmesini kabul etmekle birlikte bunun nedenini insanların karĢılıklı etkileĢimi ile 

iliĢkilendirmektedirler. Ġngiliz Diffusioncuları‟nın baĢı olan G. Elliot Smith‟e göre Mısır 

kıtası dünya medeniyetinin beĢiğidir ve medeniyetin dünyaya buradan yayıldığını 

savunmaktadırlar. Bunun yanında yüksek kültürün oluĢabilmesi için elveriĢli bir 

çevre olması gerekir ve bu imkânın her yerde mevcut olmamasından dolayı da 

“paralel kültürler”in oluĢması olası değildir. Viyana Diffusioncuları ise öne sürdükleri 

teoride, kültürün etnografik malzemeleri maddi unsurlara dayanmasıdır. Bu teori 

1855 yıllarında ortaya atılmıĢtır ve teorinin oluĢmasında Franz Ratzel etkilidir. Bu 

teoride, bir kültür bütünü mevcuttur ve her kültür çevresi bir noktadan etrafa 

yayılmaktadır. Daha sonra yapılan araĢtırmalar Viyana yaklaĢımında farklı olarak 

her kültürün bir bütün olduğu düĢüncesi ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle kültür çevresini 

oluĢturan unsurlar arasında teknik veya mantık çerçevesinde bağlantılar ve iliĢkiler 

kurulması gerekir.84  

 Uygarlık kelimesinin Batı dillerinde karĢılığı civilisation, Ġslam dünyasında ise 

medeniyettir. Medeniyet, Arapça bir kelime olan Medine sözcüğünden türetilmiĢtir ve 

“ġehirlilik, hayattan tam faydalanarak, iyi ve rahat yaĢama” demektir.85 Medeniyet, 

milletlerarası ortak değerler seviyesinde olan anlayıĢ, davranıĢ ve yaĢam araçlarının 

tamamıdır. Medeniyet kavram itibariyle geneldir ve kültürlerden doğmaktadır.86 

Benzer Ģekilde Ziya Gökalp medeniyetin, dünya uluslarının ortak bir malı olduğunu 

ve evrensel nitelikte olduğunu ifade etmektedir.87 

 Medeniyet kelimesinin Fransızca karĢılığı olan “civilisation” anlam olarak 

ĢehirleĢmek, Ģehirli gibi zarif olmak, Ģehre uymak anlamına gelmekte ve bütün 

insanlar için gerekli olan yaĢam Ģekli olarak ifade edilmektedir.88 

 Türkçede medeniyet karĢılığı olarak uygarlık kelimesi de kullanılmaktadır. 

Muzaffer Ersöz (1963)‟e göre uygarlık kelimesinin karĢılığı medeniyet olmadığını 

medenilik anlamına geldiğini belirtmektedir. Bu nedenle daha uygun bir kelime 

bulunana kadar medeniyet kelimesinin kullanılması gerektiğini iletmektedir ve 
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medeniyet kavramını kültür yaratan düzen olarak ifade etmektedir. Medeniyetin 

baĢlıca özelliğinin yaratıcılığı olduğunu vurgulamaktadır.  89 

 Medeniyet ile beraber incelenen kavramlardan diğeri de kültür kavramıdır. Ġlk 

olarak, 1969 yılında UNESCO uzmanlarının yaptığı tanıma göre kültür; “Bir insan 

topluluğunun kendi tarihi tekâmülü hususunda sahip olduğu Ģuur demektir; o surette 

ki, bu insan topluluğu bu tarihi tekâmül Ģuuruna atfen varlığını devam ettirme azmini 

gösterir ve geliĢmesini sağlar.” olarak tanımlanmaktadır.90 

 Kültürün farklı alt anlamları vardır. Kültür; 

a) Tarım, toprağı ekip biçme anlamında,  

b) Mikrop türlerini uygun biyolojik Ģartlar altında yetiĢtirilmesinde kullanılan 

mikrop kültürü anlamında   

c) Ġnsanların eleĢtiri becerisi, yargılama yeteneğini geliĢtiren bilgilerin 

tamamı anlamlarında da kullanılır.91 

 Medeniyet, milletlerarası ortak değerler seviyesine ulaĢmada kullanılan 

araçların tamamıyken kültür ortak değerlerin kaynağıdır. Topluluklar kültür sahibidir 

ve her kültür farklı bir topluluğu temsil eder. Kültür karakter bakımından genel değil 

özel bir kavramdır ve kültür bir toplumun varlığını gösterirken toplumun varlığı da 

kültürün varlığını göstermektedir. Toplulukların inanıĢları, düĢünceleri ve davranıĢ 

tarzları kültürün unsurlarını temsil etmektedir. Toplulukların dilleri, sanatları, 

destanları, edebiyatı, ahlak anlayıĢları, gelenek ve görenekleri bu farklılıklara örnek 

olarak verilebilir.92 

 Ziya Gökalp (1976) kültür ve medeniyet kavramlarını birbirinden ayırarak 

kültür için hars kelimesini kullanmaktadır ve hars milli olmasına karĢılık medeniyet 

kavramı beynelmilel bir ifadedir. Harsın yükselmesiyle medeniyetin doğmaya 

baĢladığını belirtmektedir. 1915‟te kullanılan hars kavramı 1930‟dan sonra kültür 

kelimesiyle beraber kullanılmaya baĢlandı.93 

 Kültür, en kısa haliyle “bir toplumun yaĢam tarzı” olarak tanımlanabilir. 

Kültürün temel unsurları arasında insanların duygusunun, düĢüncesinin ve emeğinin 

ürünü olan her Ģey sıralanabilir. Kültür, maddi ve maddi olmayan unsurlardan 

oluĢmaktadır.94 
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 Kültürü oluĢturan maddi olmayan unsurlar; 

- Örf,  

- Adet,  

- Ahlak kuralları,  

- Gelenekler,  

- Görenekler,  

- Toplumsal değerler, 

- Normlar ve davranıĢ biçimlerinin  

- Ġnanç sistemleri,  

- ĠletiĢim aracı olarak dil, 

- Her türlü semboller,  

- Bilgi, 

- Eğitim,  

- Sanat,  

- Hukuk, 

- Giyim-kuĢam tarzı,  

- Yeme-içme alıĢkanlıkları ve biçimleri 

Maddi unsurlar ise; 

- Teknik,  

- Giysiler,  

- Besin ürünleri,  

- Yapılar 

- Çanak-çömlek, 

- Günlük hayatta kullanılan araç-gereçlerin tamamı olarak sıralanabilir. 95 96 

 Maddi kültür “teknoloji”, maddi olmayan kültür ise “ideoloji” olarak ifade 

edilebilir. Örneğin; bir toplumun meydana getirdiği müzik aleti maddi unsurken, bu 

müzik aletinden çıkan karmaĢık duygulara sürükleyen müzik maddi olmayan unsur 

sınıfına girmektedir.97 

 Türk kültürünün geliĢmesinde büyük etkisi olan Türk sosyoloğu Ziya Gökalp 

hars ya da kültürü, toplumun kendine özgü, gelenek, görenek, örf, adet, inanç ve 

sanat sistemleri olarak tanımlamaktadır. Ziya Gökalp‟in beynelmilel Osmanlı 
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kültüründen, milli karakterli Türk kültürüne geçiĢte önemli bir emeği vardır ve 

kültürün milli olmasına karĢılık medeniyetin evrensel olduğunu belirtmiĢtir.98  

 Ulusların kendine özgü özellikleri vardır ve bunlar aynı zamanda ulusları 

birbirinden ayıran özelliklerdir. Aynı zamanda toplulukları birleĢtiren ve bir arada 

tutan ortak değerler mevcuttur ve milli seciyede bunlardan biridir. Ulusların kendine 

özgü karakteri milli seciye olarak ifade edilebilir.99 Seciye “yaradılıĢ, huy ve karakter” 

anlamına gelmektedir.100 Milli seciye ise bir milletin ahlakını, karakterini, ruhi ve 

manevi özelliklerini ifade etmektedir.101 Ġnsani ve milli yüceliklerin kaynağı asil 

duygular ve yüksek seciyedir.102 Yüksek seciye aynı zamanda kültürün geliĢmesinde 

etkilidir. 

 Ziya Gökalp‟in Türk kültürünün geliĢmesinde büyük emeği geçmiĢtir. Kültürü 

milletin öz malı, medeniyeti ise insanlığın (dünya uluslarının) ortak malı olarak görür. 

Yani kültürün milli olmasına karĢın, medeniyetin evrensel nitelikte olduğunu 

vurgular.103 

 Kültür insanın insanla, eĢyayla ve doğayla olan iliĢkilerinin ürünüdür. Bu 

nedenle kültür yaratılmıĢ olandır ve yaratıcısı insandır. Aynı zamanda kültürü 

yaĢatan, yeni kuĢaklara aktaran da yine insandır ve kültür dinamik bir özelliğe 

sahiptir. Kültür varlığını, kuĢaktan kuĢağa aktarılmasıyla sürdürür ve bu süreç 

sosyalizasyon sayesinde gerçekleĢir.104 

 Kültür ile medeniyet arasındaki benzerlik, ikisinin de bütün toplumsal 

yaĢayıĢları kapsamalarıdır.  Farklılık ise kültürün ulusal, medeniyetin ise uluslararası 

olmasıdır. Kültür yalnız bir ulusun bütün konulardaki yaĢayıĢlarının uyumlarının 

toplamıdır. Medeniyet ise aynı geliĢmiĢlik düzeyinde bulunan ulusların toplumsal 

yaĢayıĢlarının ortak toplamıdır.105 

 Kültürün özelliklerini bir arada ifade etmek istersek aĢağıdaki gibi 

sıralayabiliriz:106 
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1) Kültür, insanların etkileĢimiyle doğup geliĢmesinden dolayı toplumsaldır. 

Her topluluğun kültürü kendine özgüdür.   

2) Kültür doğuĢtan gelen bir kavram değil toplumsal kalıtımla kuĢaktan 

kuĢağa aktarılan bir Ģeydir. Kültür öğrenme ve eğitimle kazanılır.   

3) Kültürün taĢıyıcısı dildir. Bütün değerlerin aktarılması, kazanılması ve 

sürdürülebilmesi için dil aracı olarak kullanılır.  

4) Kültür, insanların toplumsal ihtiyaçlarını karĢılar. Kültürel kurallar bu 

süreçte denenmiĢ çözüm yollarıdır. Kültür unsurları, topluma hizmet ve 

tatmin sağlayarak var olabilirler.  

5) Kültür değiĢir ve değiĢme, uyum yoluyla gerçekleĢir. Toplumsal Ģartların 

değiĢmesi yeni ihtiyaçları ortaya çıkarır. Bu yeni ihtiyaçları 

karĢılayabilmek ve çözüm bulabilmek için denemeler ve düzenlemeler 

yapılır. Her kültür, unsurlarıyla tutarlı bir uyum gösterir ve yaĢanan bu 

değiĢmelerde, toplumsal kontrol önemlidir.  

1.2.2 Milli Kültür Kavramı ve Özellikleri 

 Milli kültür, doğaya ek olarak bir milletin ürettiği maddi ve manevi bütün 

değerlerdir.107 Kültürü oluĢturan dil, din, ahlak, destanlar, yapılar gibi bütün unsurlar 

ele alındığı ulusun milli kültürünü oluĢturmaktadır. Milli kültür bir milleti diğer 

milletlerden ayıran, kendine özel kurumlar ve değerler olarak ifade edilebilir. Milli 

kültürün en önemli unsurları; tarih, sanat, gelenekler, değerler, müzik ve dildir. Bu 

unsurların incelenmesi ve geliĢtirilmesi milli kültürü güçlendirmek için önemlidir ve 

yaĢam kalitesinin artırılmasında etkilidir. Milli ifadesi evrensellikten kaçınmak değil 

kendine özel yerel unsurları iĢlemek, insanlığa katkıda bulunacak, evrensel yapıya 

uygun kalite ve formlar geliĢtirmektir.108 

 Milli kültür, milletin hukuki, ahlaki, dini, siyasi ve sosyokültürel özelliklerin 

tamamını içermektedir. Bu anlamda, halkın, milli kültürün kaynağı olduğu 

söylenebilir ve halkın meydana getirdiği değerlerin tamamıdır. Milli kültür kavramını 

bu Ģekilde tanımlayan ve halka dayandıran Ziya Gökalp‟tir.  Milli karakter, milli 

kültürü doğrudan etkilediği için milli kültürün belirlenmesine büyük bir öneme 

sahiptir. 109 
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 Emre Kongar, Kültür Üzerine, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 1994, s.18 
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 Ömer Turan, Atatürk ve Milli Kültür. s.4 http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/makaleler/19.pdf , 
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 Atatürk, Türk Milletinin millî seciyelerini; kendine özgü olan minnetsiz 

yaĢama, mertlik, yiğitlik, sağlam irade, hoĢgörü ve büyüklere saygı gibi ahlaki ve 

manevi özellikleri olarak belirtmiĢtir. Atatürk millî seciye kavramının yerine, millî 

karakter, millî terbiye ve millî ahlak terimlerini de kullanmıĢtır.110 

 Ülkemizde de bütün kültür öğeleri devletin koruması altındadır ve 

vatandaĢlarımızın sahip çıkması gerekir. Çünkü milli kültür değerlerine sahip 

çıkmayan milletler özgürlüklerini ve değerlerini korumada sorun yaĢarlar. Türklerin 

sosyal yapı içerisinde yer alan milli kültürü içerisinde yer alan baĢlıca kavramlar; örf, 

adet, gelenek, görenek ve inanıĢlardır.111  

 Örfler, insanların toplulukta uyması gereken davranıĢ örnekleridir. Adetler, 

topluluk içerisinde davranıĢta bulunmanın benimsenmiĢ yollarıdır. Gelenek ise 

kuĢaktan kuĢağa aktarılan, köklü ve eski adetlere denir. Görenekler, insanların 

birbirlerinden görerek yaptıkları adet haline gelmemiĢ davranıĢ örnekleridir. Ġnanç 

ise en genel tanımıyla bir düĢünceye istekle gönülden bağlanma anlamına 

gelmektedir. Buna ek olarak, ilahın varlığına ve birliğine inanma ya da bir dine 

bağlanma ve iman gibi farklı Ģekillerde tanımlanabilir.112 ĠnanıĢ ise kısaca “inanılan 

Ģey” anlamına gelmektedir.113 

1.2.3 Sosyal Medya ve Milli Kültür iliĢkisi 

 Ġnsanların toplum ve kültür açısından öneminin büyüklüğü nedeniyle 

sosyalizasyon süreci incelenmesi gereken bir konudur. Bu süreçte bireyler toplumun 

üyesi olmayı, toplum tarafından kabul edilmiĢ olan davranıĢları, davranıĢlara yön 

veren temel toplumsal ve kültürel normları ve değerleri öğrenir. Öğrenmenin yanında 

bunları içselleĢtirir ve bu değerler doğrultusunda davranıĢ gösterir. Kısaca bu süreç 

sayesinde insanlar toplum ile bütünleĢerek toplumun parçası haline gelir.114 

 Genel anlamda insanlığın, özel anlamda ise milletlerin toplumsal ve kültürel 

varlıkların yaĢatılması geliĢtirilmesi ve kuĢaktan kuĢağa aktarılması sosyalizasyon 

süreci ile gerçekleĢir. Daha açık bir anlatımla “Öğrenme-YaĢatma-GeliĢtirme-

Aktarma” iĢlemlerin birbirini takip ederek milli mirasın sürekliliği sağlanarak sonsuza 

kadar yaĢatılmasını sağlar. Aktarımların tamamı farklı iletiĢim yöntemleriyle 
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111

 Yayla, a.g.e., s.27 
112
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sağlanabilir. Aynı zamanda bu süreç sayesinde sağlanan yararlar aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir.115 (Jary & Jary, 1991):  

- Bireylerin biliĢsel geliĢmesi,  

- Bireylerin ahlaki kimlik kazanması,  

- Bireylerin kiĢiliğinin ve benliğinin geliĢmesi, 

- Bireyin bulunduğu topluluğun temek tutum ve davranıĢları, değer ve 

normları öğrenmesi ve içselleĢtirmesi,  

- Fiziki ve sosyal çevrede beklenen ve kabul gören bireyler olması ve bu 

çevrelerle iletiĢimin sürdürülebilmesi için gerekli olan yetenek ve 

yeterliliğe sahip olabilmesi. 

 Kültürün her adımında iletiĢim ve etkileĢimler olduğu görülmektedir. Kültürün 

geliĢtirilmesi, milli kültürün belirlenmesi, kültürün aktarılması gibi birçok konuda 

iletiĢim büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle iletiĢim araçları ve kültürün arasındaki 

iliĢki göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. 

 Kitle iletiĢim araçları, toplumun kültürel üretimlerinde çok önemli bir etkendir. 

Sadece kültür ürünlerinin üretilmesinde değil kültürün yayılması, öğretilmesi ve 

yaĢatılmasında da önemli bir araçtır. Bunun yanında kitle iletiĢim araçlarının her 

zaman insanların sosyalizasyonu ile kültür arasında olumlu bir etkiye sahip olduğu 

söylenemez. Bazı durumlarda bilerek veya bilmeyerek insanların sosyalleĢmesini 

engelleyici bir etki de yaratabilmektedir. Birçok araĢtırmacı da kitle iletiĢim 

araçlarının ulusal kültürü yıprattığı,  yozlaĢtırdığı ve kiĢilikleri bozucu etkilere sebep 

olabileceğini söylemektedir.116 Bu nedenle kitle iletiĢim araçlarının milli kültürü 

olumlu yönde etkileyecek Ģekilde kullanılması büyük önem taĢımaktadır.  

 Kitle iletiĢim araçları, kültür taĢıyıcısı ve aktarıcısı özelliği taĢımakla beraber 

etkileri ülke sınırlarını aĢan bir hal almıĢtır. Günümüzde geliĢen teknolojiyle beraber 

kitle iletiĢim araçları da etkili ve güçlü bir konuma gelmiĢtir. Ġnsanlar, bu araçlar 

yardımıyla birçok olayı kolaylıkla takip edebilmektedir. Ġnsanların çevrelerinde olan 

ve yüz yüze iletiĢim ile elde ettikleri bilgilerin dıĢında, dünya hakkındaki birçok konu 

kitle iletiĢim araçları ile sağlanabilmektedir. Aynı zamanda bu araçların, objektif ve 

çok yönlü yaklaĢma ilkeleriyle çeliĢebildiğini ve insanların düĢünmesi istenen 

Ģeylerin bu araçlar yardımıyla benimsetilmeye çalıĢabileceği bilinmektedir. Kitle 
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iletiĢim araçlarının olumsuz etkilerinin yanında toplumsal ve bireysel açıdan 

düĢünüldüğünde olumlu etkilerinin de olduğu önemli bir gerçektir.117 

 Ülkemiz tarihi ve jeopolitik konumu itibariyle en önemli ülkelerden biridir. 

Sürekli iç ve dıĢ tehditlere maruz kalmasına rağmen güçlü bir ülke olmasında 

kültürel, siyasi ve ekonomik unsurlar yer almaktadır. Kültürel bütünlük, siyasi ve 

ekonomik bütünlüğün sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Kültürel değerlere 

medya aracılığıyla yapılabilecek saldırılar yine medya desteğiyle önlenebilmektedir. 

Bu nedenle iletiĢimin kültüre etkisi her dönemde önemini korurken iletiĢim ve 

ulaĢtırma araçları toplumlar için vazgeçilmez bir araç haline gelmiĢtir.118 

 Günümüzde teknolojik geliĢmelerle beraber iletiĢim alanında büyük 

değiĢimler yaĢanmaktadır. Bu noktada medya, kültürün bireylere ulaĢtırılmasında 

ulusal ve uluslararası düzeyde bir göreve sahiptir. Bireylerin bilgi edinme, haber 

alma, paylaĢma ve aktarma amacıyla yaygın olarak kullandığı bilindiğinden kültürler 

hakkında bilgi sahibi olma ve aktarılmasında da önemli bir role sahip olacağı 

söylenebilmektedir. Farklı bir açıdan bakıldığında kültürün devletlerin kitleleri 

yönetebilmesini kolaylaĢtırdığı görülmektedir. Raymond Williams‟da bu noktada 

kültür terimi üzerinde durmuĢtur. Williams‟a göre “kültürün üyelerinin yetiĢtirilirken 

edindikleri bilinen anlamlar ve talimatlar, önerilen ve sınanan yeni gözlemler ve 

anlamlar” olarak iki boyutu vardır.119 ĠletiĢim ve kültür ayrı düĢünülmemesi gereken 

kavramlardır. Kültürün kendi yapısını koruyabilmesi, kuĢaktan kuĢağa aktarımı 

iletiĢim ile sağlanmaktadır. Benzer Ģekilde, iletiĢimin nasıl olacağı ve iletiĢimin 

unsurları da kültüre bağlı olan bir konudur.120  

 Sosyal medya, hayatımızda büyük bir rol oynaması nedeniyle bireylerin 

sosyal ve kültürel geliĢimleri için yeni ve farklı bir alan yaratmıĢtır. Sosyal medya 

insanların birbirleriyle iletiĢim sağlamalarının ötesinde, kiĢilerin kültürel ve kiĢisel 

algılarının değiĢmesine ve geliĢmesine neden olan bir yapıya dönüĢmüĢtür. Bu 

nedenle, kültürel sermayenin geliĢmesi ve korunmasında sosyal medyanın önemli 

bir kaynak olduğu söylenmektedir.121 

 Seyfi (2017) yaptığı bir araĢtırmada toplumsal yapıda büyük bir öneme sahip 

olan iletiĢim ve kültürel sermaye arasındaki iliĢkiyi ve düzeylerini belirlemeyi 

amaçlamıĢtır. 419 lisans öğrencisine anket uygulayarak elde ettiği verileri analiz 
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etmiĢtir. Elde ettiği sonuçlar doğrultusunda sosyal medya tutumu ile kültür eğilimi ve 

kültür bilinci arasında pozitif yönlü iliĢki olduğunu belirtmiĢtir. Yaptığı çalıĢmada 

iletiĢim ve kültür alanında yapılacak araĢtırmaların büyük önem taĢıdığını 

vurgulamıĢtır.122 

 Sosyal medyanın kültür ile iliĢkisini incelendiğinde sosyal medyanın kültürel 

yapısına olumsuz etkiler yaratabileceği gibi olumlu etkiler yaratabileceği de 

görülmektedir. Bu nedenle kültürel yapının sağlıklı bir Ģekilde değiĢiminin 

sağlanabilmesinin yanında ulusal bütünlüğün koruması için sosyal medya üzerine 

düĢen görevi yerine getirmelidir.123  

1.3. Gençlik Kavramı 

 Her bireyin doğumuyla beraber toplumsallaĢma süreci baĢlar. Bu süreç kesin 

sınırların konulamadığı çocukluk, gençlik, yetiĢkinlik ve yaĢlılık dönemlerini ve 

dönemlerin etkilerini kapsamaktadır. Bu dönemlerde yaĢanılanlar ve kazanılan 

özellikler bir sonraki dönemlere eklenerek, bireylerin kiĢiliği ve geliĢimi 

gerçekleĢmektedir. Bu anlamda bireylerin dönemsel geçiĢleri fiziksel değiĢimlerin 

yanı sıra kültürel, toplumsal ve psikolojik etkenlerin etkisinde değiĢen ve dönüĢeme 

neden olan bir yaĢam zincirine neden olur.124  

 Gençlik kavramı, geliĢmekte olan ülkeler için en temel unsurdur. Ülkelerin 

kalkınması için gençlik bütün kavramlarla beraber ele alınarak yönetilmesi ve 

yönlendirilmesi gereken bir kavramdır. Aynı zamanda toplumsal birliktelik ve 

uzlaĢma açısından önemli bir projeksiyon özelliği taĢıyarak toplum yapısının 

belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olmuĢtur.125  

 Biyolojik olarak gençlik kavramı belirli bir yaĢ aralığını ifade etmektedir. 

Bunun yanında bu dönem de gençlik olarak ifade edilmektedir. Bu dönem yetiĢme 

evresinin yer aldığı çok önemli bir dönemdir. Atatürk de gençliğe büyük bir önem 

vermiĢ ve gençlik kavramını ele alırken biyolojik dönemi içeren veya biyolojik 

dönemi aĢan ve fikir anlamında kullandığında fikrin yeniliğini ele alırken de gençliğe 

vurgu yapmıĢtır.126  
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 Gençler, dönem olarak kimliklerinin oluĢtuğu geliĢim aĢamasında yer 

almaktadır.  Bu nedenle gençlerin geliĢimsel anlamdaki en önemli unsur kimliklerinin 

oluĢmasıdır. Kimlik kuramlarından çoğu, temelde benlik ve benlik dıĢı arasındaki 

farklılıklar üzerinde durmuĢtur. 1900‟lerin baĢında, kimlik konularını çalıĢan bilim 

adamları, otonom benliğin, çevre ile iliĢki içerisine girdikten sonra geliĢtiğini ortaya 

koymuĢlardır. Örneğin Mead benliğin, sosyal çevreye bir karĢılık olarak geliĢmesi 

sürecini açıklamak için aĢamalı bir süreç önermiĢtir. Ona göre çocuklar, kendileri için 

“ben” diyerek, benliğin sosyal kurallar ve beklentiler ile yönlendirildiği anlayıĢıyla 

birlikte otonom bir benlik algısı geliĢtirmeye baĢlarlar. Mead‟e göre, benlik rol 

temellidir ve kiĢilerarası etkileĢim sonucu meydana gelir. Buna karĢılık gençlik 

kavramı için genel bir kabul görmüĢ tanım veya yaĢ sınırlaması bulunmamaktadır. 

127 

 Genç tanımı yapılırken sosyolojik, psikolojik ve biyolojik tanımlar 

yapılmaktadır. Bundan dolayı, homojen bir gençlik tanımı yapılamamaktadır; gençlik 

her zaman için tanımlanması oldukça karmaĢık ve sorunlu bir kategoridir. Fakat en 

homojen gençlik tanımı, güçlü bir devlet tarafından sunulan bir ideal çerçevesinde 

ideoloji empoze edilen genç kesimler Ģeklinde olmuĢtur.128 Genç grup için farklı yaĢ 

aralığının verilmesinin sebebi, yukarıda iĢaret edildiği üzere, gençliğin tanımının 

tarihsel ve toplumsal olarak değiĢiklik arz etmesidir. Kimi çalıĢmalar, 12–24 yaĢ 

grubunu, kimi çalıĢmalar ise 12–26 yaĢ grubunu, kimileri ise 15–24 ya da 15–30 yaĢ 

grubunu genç olarak ele almaktadırlar. BirleĢmiĢ Milletler (BM), BirleĢmiĢ Milletler 

Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) ve Dünya Bankası (WB), 15–24 yaĢ 

aralığındaki kiĢileri “genç” olarak tanımlamaktadır.129 Çocukluk ve yetiĢkinlik 

arasında bir geçiĢ dönemi olan gençlik, modern zamanlarda ortaya çıkmıĢ toplumsal 

bir kategoridir.130  

            1.3.1. Gençlik Kavramına Genel BakıĢ 

 Toplumun sosyo-kültürel durumunu belirleme ve ileriye dönük tahminler 

yapma yeteneklerine sahip olan gençlik kavramı, üzerinde çalıĢılması gereken en 

önemli kavramlardan biridir. Bu nedenle tarih, psikoloji, sosyoloji gibi alanlarda, 

üzerine araĢtırmalar yapılan bir konu haline gelmiĢtir. Örneğin; tarihsel alanda 

yapılan araĢtırmalara göre gençlik kavramı endüstri devrimiyle beraber farklılaĢtığı 
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ve insanlık tarihi içerisinde yeni yeni keĢfedildiği belirtilmektedir. 131 SanayileĢme ile 

birlikle gençlik kısa bir süre içerisinde toplumsal geleneği ortadan kaldırarak yetiĢkin 

yaĢama katılımı gerçekleĢtirmiĢtir. SanayileĢmede insana duyulan ihtiyaç 

beraberinde gençliğin beceri ve performansının geliĢtirildiği ve becerilerin 

kazanıldığı bir dönem haline gelmiĢtir.132  

 Gençlik, zaman içerisinde geliĢen sanayileĢme ile üretici konumundan 

uzaklaĢarak önceki nesillere dayalı tüketici konuma gelmeye baĢlamıĢtır.  Buradaki 

tüketim olarak bahsedilen, medya aracılığı ile sunulan ürünler, ürünlerin içerikleri ve 

kurgusal imaj anlamındadır. Bunun yanı sıra toplumun yapısının dinamiği olarak 

tanımlanan gençlik, içerisinde bulunduğu toplumun sorunlarından etkilenir ve 

toplumun izlerini taĢır. Bu nedenle toplumun oluĢumunda, geliĢmesinde ve 

ilerlemesinde aktif bir rol oynamaktadır.133  

 Gençlikle ilgili sorunları, toplumun sorunlarından ayırmak mümkün değildir. 

Sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik anlamda toplumu ilgilendiren bütün sorunlarla 

bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü gençliği ilgilendiren sorunlar, 

bulundukları toplumun koĢullarına göre oluĢmaktadır.134 Bu nedenle sosyolojik 

alanda birçok gençlik teorisi geliĢtirilmiĢtir. Bu teorilere göre toplumsal çevre ve 

yaĢam ile ilgili koĢullar, gençliğin belirleyicisi olarak ifade edilmektedir.135  

 Gençlik kavramı üzerine birçok sosyolojik araĢtırmalar bulunmaktadır. Bu 

alanda yapılan, özellikle de Eisenstadt ve Coleman'ın çalıĢmaları sınıflandırıldığında 

özellikle aĢağıda verilen dört madde üzerinde yoğunlaĢtığı gözükmektedir:136 

 Gençlik döneminde arkadaĢların önemi, 

  KuĢaklar arasındaki iliĢkilerin nedenleri, ayrıntılı olarak incelenmesi, 

örnekleri ve sonuçları. Farklı bir ifadeyle kuĢaklar arası iliĢkilerin kültürel 

boyutları, 

 Gençlik kültürleri ve alt kültürlerin açıklanması, iĢlevleri,  

 Toplumsal dönüĢümlerde gençliğin siyasal ve tarihsel önemi  
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1.3.2. Gençlik Çağında SosyalleĢme 

 SosyalleĢme kavramı, “bir ferdin herhangi bir grup faaliyetine katılmasında 

kendisinden beklenen rol ile ilgili normlardan haberdar olmasıdır. Ġnsan davranıĢı 

sosyal çevrenin yönlendiriciliği ile meydana gelir ve çevre tarafından öğretilir‟‟ olarak 

tanımlanmaktadır.137 Topluma uyum sağlayamama ve sosyalleĢmemenin 

sonuçlarında bireyler, baĢkalarıyla çatıĢma halinde olmaktadır. Bu açıklama 

doğrultusunda, bireylerin topluma uyum süreçleri, sosyalleĢme olarak ifade 

edilebilmektedir. Bireyin doğumuyla beraber sosyalleĢme süreci baĢlamakta ve 

gençlik döneminde bu süreç hızlanmaktadır. Çünkü gençlik döneminde bireyler 

daha fazla arayıĢ içerisine girmekte ve gençler benliğini arama durumuna 

girmektedir.138  

 SosyalleĢme, bireylerin baĢkalarıyla olan iliĢkileri aracılığıyla toplumca kabul 

edilen beceri, tutum ve davranıĢların iletilmesini içeren bir süreçtir.139 SosyalleĢme 

ile bireyler topluma ait birçok konu hakkında bilgi öğrenmektedir. Bu bilgiler, 

toplumun belirlediği hareket ve tavır Ģekilleri, düĢünme biçimleri, örnekler gibi 

toplumla ilgili her türlü konuyu kapsamaktadır. 140  

 Bireylerin sahip oldukları rolleri sosyalleĢmenin önemli bir konusudur. Sağlıklı 

ve doğru yaklaĢımlarla gerçekleĢtirilen sosyalleĢmelerin bireyler üzerinde olumlu 

etkileri mevcuttur. SosyalleĢme ile beraber bireylerin özgüvenleri ve değer sistemleri 

geliĢmektedir. Aynı zamanda insanların kendileri dıĢındaki bireylere karĢı hoĢgörü 

ve anlayıĢ duygularını da geliĢtirmekte ve toplumsal birliğin sağlanmasına yardımcı 

olmaktadır. Ġnsanlar toplumun parçasıdır ve hayatlarını düzenli ve sağlıklı bir Ģekilde 

sürdürmeye çalıĢmaktadır. Ayrıca insanın toplumsallaĢma sürecinde bulunması 

gerekmektedir ve bu süreç insanın doğumuyla beraber aile ile baĢlamaktadır.141   

 Gençler arasında arkadaĢ çevresi, aile, okul ve sosyal medya, sosyalleĢme 

araçları arasında yer almaktadır. Aile ile baĢlayan sosyal ortam okul ile devam 

etmektedir. Gençler için okul dönemleri içinde en önemlisi lise dönemidir. Gençler 

bu dönemde değiĢiklik yaĢamakta ve buna uyum sağlamaya çalıĢmaktadır. Gençler 

bu sosyalleĢme sürecinde, çevrelerinin beklentilerini karĢılamaya ve baĢarılı olmaya 

çalıĢmaktadır. Ayrıca eğitimin ana amaçlarından birisi de toplum kültürünün 

sürekliliğinin ve gerekli kültür birikimin sağlanmasıdır. Bu nedenle gençlik dönemi 
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 Mustafa Erkal, Sosyoloji, Der Yayınları, Ġstanbul, 1997, s.87 
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 Melek CoĢgun, “Gençlerin kimlik geliĢimi ve sosyalleĢme sürecine televizyon dizilerinin etkisi”, 
Akademik Bakış Dergisi, 2012, 28, 1-21, s.4 
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 Barlas Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, Kalite Matbaası, Ankara, 1987; s.310-311 
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büyük önem taĢımaktadır. Gençlerin sosyalleĢebilmesi için arkadaĢ çevresi 

edinmesi gerekir ve bu anlamda en etkili çevreye okulda ulaĢılmaktadır. Gençler için 

okul dönemi sosyalleĢme ve arkadaĢlık iliĢkilerinin oluĢturulmasında önemlidir.142 

1.3.3. Türkiye’de Gençliğin Durumu 

 TÜĠK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2017 Aralık ayına 

göre, ülkemizde bulunan nüfusun ortanca yaĢ kategorisi için ortalama yaĢ 31,7 

olarak belirlenmiĢtir.143 Genç nüfus oranımız, ABD ve Avrupa ülkelerine göre daha 

yüksektir. Mevcut durumlara göre Türkiye‟deki genç nüfusunun 2025 yılında çok 

daha yüksek olması beklenmektedir. Türkiye‟de bulunan genç nüfus oranının fazla 

olması, gençliğe yönelik bilimsel araĢtırmaların fazla olmasına neden olmaktadır. Bu 

doğrultuda Türkiye‟de gençliğin durumunu açıklamak üzere toplumsal, siyasal 

sosyoekonomik gibi durumlar karĢısında gençlerin algıları, tutum ve davranıĢları 

üzerine birçok detaylı araĢtırma yapılmaktadır. Buna karĢılık gençlerin beklentileri, 

beğenileri, kendilerine yönelik hizmetlerle ilgili çalıĢmalar beklenene göre daha 

kısıtlıdır.144  

 Gençler, geleneksel değerlere karĢılık özgürleĢme, daha iyi bir yaĢam ve 

demokratikleĢme konuları arasında kalmaktadır. Ayrıca gençler arasında yaĢa, 

cinsiyete göre beklentiler ve yaklaĢımlar farklılaĢabilmektedir. Örnek olarak yapılan 

bir araĢtırmada; iĢ kabul etme konusunda erkekler, prosedürlerin olduğu bir ortamı 

isterken kız öğrenciler baskının olmadığı, çalıĢma saatlerinin uygun olduğu, iĢ 

güvencesinin varlığı, eğitim imkânları ve statü-saygınlık konularının varlığını 

istemektedir. Ayrıca çevresel faktörler veya coğrafik konumlar da gençler arasında 

farklılıklara neden olabilmektedir. Örnek olarak; metropollerde yaĢayan gençler 

diğerlerine göre daha ümitsiz olabilmekte ya da batı Ģehirlerinde doğanlar doğu 

Ģehirlerinde doğanlara göre geleceğe yönelik daha ümitsiz olabilmektedir.145 

ÇalıĢmalarla ilgili elde edilen bütün farklılıklar aslında gençler üzerine sürekli 

araĢtırmaların yapılması gerektiğini göstermektedir.  

 Türkiye‟de gençliğin özgün düĢünsel birikim sağlayabilecek bireyler olarak 

yetiĢtirilmesi gerekmektedir. Gençlerin yaratıcı düĢünme, eleĢtirel düĢünme, sentez 

ve yorum yapabilme ve rasyonel seçim yapabilme yeteneklerinin geliĢtirilmesine 

yönelik eğitim felsefesi uygulanmalıdır. Gençlerin özellikle sosyal medya ve internet 
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 CoĢgun, a.g.e., s.5 
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 TUĠK, Türkiye nüfusunun ortanca yaĢı yükseldi, 2017. 
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kullanımının olumsuz etkilerine karĢı bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu da 

gençlerin kültür, edebiyat, sanat, tarih, felsefe gibi konularda baĢyapıt niteliğine 

sahip yerli ve/veya dünya çapındaki klasik eserlerin öğretilmesi, bilgi verilmesi ve bu 

eserler üzerinde yoğunlaĢmalarını sağlayacak programlarının varlığıyla 

gerçekleĢebilmektedir.146 

 Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) yaptığı “Ġstatistiklerle Gençlik, 2016” adlı 

çalıĢmasında Türkiye‟de bulunan gençler ile ilgili araĢtırma yapılmıĢtır. Yapılan 

çalıĢmada yer alan bazı veriler aĢağıda sıralanmıĢtır:147 

- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye 

nüfusunun %16.30‟unu 15-24 yaĢ aralığındaki genç nüfus 

oluĢturmaktadır. Genç nüfusun %51,2‟si erkeklerden, %48,8‟i 

kadınlardan oluĢmaktadır.  

- Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %25,5 ile Hakkâri, en düĢük 

olduğu il ise %13,2 ile Muğla‟dır.  

- Hane halkı iĢgücü araĢtırmalarına göre eğitim veya istihdamda olmayan 

gençlerin oranı %24‟dür.  

- 2015-2016 öğretim yılında yükseköğretimde net okullaĢma oranı 

%40,9‟dur. Bu veride bir önceki yıla oranla artıĢ görülmektedir.  

- Gençlerde iĢsizlik oranı %19,60‟dır. Bu oran, genç erkeklerde %17,4 iken 

genç kadınlarda %23,70‟dir. 2015 yılına göre 2016 yılında iĢsizlik 

oranının arttığı belirtilmiĢtir.  

- Gençlerde 2016 yılı istihdam oranı %34,1‟dir ve 2015 yılına göre 0,10 

puanlık düĢüĢ olduğu belirtilmiĢtir. Ġstihdam edilen gençlerin %51,1‟i 

hizmet, %31,3‟ü sanayi, %17,6‟sı tarım sektöründe yer almaktadır. 

- Gençlerin internet kullanım oranının 2016 yılında, %82,4‟den %87,50 

yükseldiği belirtilmiĢtir.  

- 2016 yılında yapılan yaĢam memnuniyet araĢtırmasına göre mutlu 

olduğunu belirten gençlerin oranı bir önceki yıla göre artıĢ göstererek 

%65,1‟e yükselmiĢtir.  

- 2016 yılında yapılan yaĢam memnuniyet araĢtırmasına göre mutluluk 

kaynağı olan değerler sırasıyla %54,6 ile sağlık, %20 ile sevgi, %15,4 ile 

baĢarı olarak belirlenmiĢtir. 

- 2016 yılında yapılan yaĢam memnuniyet araĢtırmasına göre %78,7‟si 

iĢinden memnunken %51‟inin elde ettiği kazancından memnun olduğu 
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sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu durum gençlerin iĢ memnuniyetini kazançtan 

daha önemli bulduğunu göstermektedir.  

- Gençlerin %63,6‟sının Ģimdiye kadar almıĢ olduğu eğitimden memnun 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

1.3.4. Gençlerin Sosyal Medya Ortamlarındaki Tutumları 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı talebi ile Ipsos Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü, 

sosyal medya ile gençlik arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Bu amaçla, sosyal medya 

ortamında gençlerin kullanım tutumları ve davranıĢları araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢma ile 

Türkiye‟deki gençleri daha iyi anlamak ve tanımak amaçlanmıĢtır. AraĢtırma 15-29 

yaĢ arasında bulunan gençler ile Temmuz-Eylül 2013 tarihlerinde online olarak 

yapılmıĢ ve araĢtırmada niceliksel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma evreni, 

internet kullanan gençlerin tamamı olarak belirlenmiĢ ve bu nüfusun %72‟sinden 

oluĢmaktadır. Yapılan araĢtırmada analiz ve tablolarda cinsiyet, yaĢ gibi değiĢkenler 

açısından Türkiye Ġstatistik Kurumu (TUĠK) Ġstatistiki Birim Bölge Sınıflaması (IBBS) 

1. Seviye nüfus verileri kullanılmıĢ ve yapılan değerlendirme sonucunda 2000 kiĢi 

üzerinden sonuçlar verilmiĢtir. Elde edilen örneklem evreni %95 güven aralığında +/- 

%2,19 oranında temsil etmektedir. OluĢturulan Gençlik ve Sosyal Medya AraĢtırma 

Raporu (2013)148 içerisinde yer alan verilerden bazıları aĢağıda verilmiĢtir:  

- AraĢtırmaya katılan gençler sadece üniversite öğrencilerinden değil evli- 

çocukla, çalıĢan-çalıĢmayan gibi farklı bireyleri de içermektedir. 

AraĢtırmaya katılan gençler ile ilgili %40‟ının çalıĢtığı, %14‟ünün lise 

öğrencisi olduğu, %77‟sinin bekâr, %14‟ünün çocuk sahibi, %7‟nin ev 

kadını olduğu gibi oranlar elde edilmiĢtir.  

- Ġnternet kullanıcısı gençlerin %96‟sı sosyal medya kullanmaktadır.  

- Gençlerin %62‟si sosyal medyaya evlerinde bulunan dizüstü bilgisayar ile 

bağlanmaktadır. ĠĢyerindeki bilgisayardan sosyal medyaya ulaĢanların 

çoğunluğu 25-29 yaĢ arasındadır. Sosyal medyanın internet kafelerde 

kullanımı ise erkeklerde daha çok görülmektedir. Türkiye‟de sosyal 

medyayı kullanım araçlarının ortalamalarına göre Doğu ve Güneydoğu 

bölgesinde internet kafe; Ege‟de evde bulunan dizüstü bilgisayar; 

Ġstanbul‟da ise akıllı telefon, evde bulunan dizüstü bilgisayar ve 

iĢyerindeki bilgisayar, ortalamanın üzerindedir.  
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- Gençlerin %86‟sı günde en az bir kere; %72‟si her gün birkaç kere sosyal 

medyayı kullanmaktadır. Ayrıca her üç gençten birisinin en az günde üç 

saat sosyal medyada zaman geçirmesi gençlerin sosyal medya kullanım 

sürelerinin ve sıklıklarının fazla olduğunu göstermektedir.  

- Sosyal medya kullanım sıklıkları 15-75 yaĢ aralığı için %35, ortaöğretim 

ve altı mezunlarda %31, bekârlarda %31 oranıyla daha yüksektir. Altı 

saat ve üzeri sosyal medya kullanımı %13‟dür.  

- Aktif spor yapan gençler ile sosyal medya kullanım süreleri arasındaki 

iliĢki incelendiğinde farklılığa ulaĢılmamıĢtır.  

- Gençlerin sosyal medyaya günün 24 saati ulaĢım sağladığına 

ulaĢılmıĢtır. Öğleden sonra ile gece yarısı arasındaki zaman diliminde 

sosyal medya kullanımın daha fazla olduğu görülmektedir.  

- Sosyal medyada gençlerin %88‟i arkadaĢlarının paylaĢımlarını yorum 

yapmakta, %89‟u ise listelerindeki kiĢi ve kurumların paylaĢımlarını takip 

etmektedir. Bunun yanı sıra sosyal medyada, yazı yazma, ürün veya 

markalar ile ilgili yorum yazma, görsel paylaĢımda bulunma gibi 

davranıĢlarla sıklıkla karĢılaĢılmaktadır. Bu durum gençlerin sosyal 

medyada aktif olduklarını göstermektedir.  

- 15-29 yaĢ aralığındaki gençlerin %89‟u sosyal medya araçlarından 

Facebook‟u kullanmaktadır. Bu oranı %57 ile sırasıyla Youtube ve 

Instagram takip etmektedir. Popüler sosyal medya araçları arasında yer 

alan Twitter‟ın kullanımı ise; öğrencilerin %56‟sı, yükseköğretim 

mezunlarının %49‟u, bekârlarda %49, çalıĢanlarda ise %47‟si olmak 

üzere daha yüksek seviyededir. Sosyal medya araçlarını sırasıyla 

Sözlükler, Wiki‟ler, bloglar, interaktif online oyunlar, lokasyon 

paylaĢımları, profesyonel iĢ ağları ve sanal yaĢam alanları takip 

etmektedir. 

- Gençlerin %50‟si en az bir kere sosyal medyada polemiğe/tartıĢmaya 

girmiĢtir. Bu oran 15-17 yaĢ aralığında, öğrencilerde, bekârlarda ve 

erkeklerde daha yüksektir.  

- Gençlerin %76‟sı takip edecekleri kiĢiyi profilini inceleyerek karar 

vermektedir. Kendileriyle benzer düĢünceleri paylaĢan kiĢilerin yanı sıra 

farklı düĢüncelerdeki insanları da takip etmektedirler. Takip edilen kiĢinin, 

tanıdıkları bir arkadaĢı olması kriteri ise daha büyük yaĢlarda olan 

gençler için önem kazanmaktadır.  

- Gençlerin %60‟ı sosyal medyayı eğlence amacıyla kullanırken %59‟u 

bilgi alma ve sağlama amacıyla kullanmaktadır.  
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- Gençlerin %54‟ü serbest zaman geçirme, %53‟ü iletiĢim kurma, %51‟i 

gündemi takip etme ve gündem yaratma, %47‟si eğitim, öğretim ve 

araĢtırma amacıyla kullanmaktadır. 

 Yapılan araĢtırma sonuçları incelendiğinde gençlerin aktif olarak sosyal 

medyayı kullandığı görülmektedir. Ayrıca gençlerin eğlence ihtiyaçlarında, bilgi alma 

konularında, kurdukları iliĢkilerde ve paylaĢımlarda sosyal medyanın çok önemli bir 

yer tuttuğu fark edilmektedir. Sosyal medyanın sadece iletiĢim aracı olarak 

kalmayarak eğitim, araĢtırma, bilgi sağlama gibi konularda kullanımı büyük önem 

taĢımaktadır. 

 Gençler ile sosyal medya kullanımı üzerine yapılan farklı bir araĢtırmaya 

göre gençlerin sosyal medya kullanım süreleri ve zamanları, sıklıkları sosyal 

medyada çok fazla zaman harcadıklarını ve yakın iliĢki içerisinde olduklarını 

göstermektedir. AraĢtırma sonuçlarına göre günde en az bir kere sosyal medyayı 

kullanan gençlerin oranı %86, her gün birkaç kez bağlananların oranı ise %72‟dir. 

Ayrıca her üç gençten biri en az 2 saat sosyal medyada zaman geçirmektedir. 

Gençlerin %89‟u Facebook kullanmakta ve bu yüzde Facebook‟un en çok kullanılan 

sosyal medya aracı olmasını sağlamaktadır. Facebook‟u Instagram ve Youtube gibi 

paylaĢım siteleri takip etmektedir. Gençlerin %45‟i diğer bir popüler sosyal medya 

aracı olan Twitter‟ı kullanmaktadır. Öğrencilerin %56'sı, yükseköğretim mezunlarının 

%49'u, çalıĢanların %47'si Twitter üzerinden paylaĢımda bulunmaktadır.149  

 Öztürk ve Akgün (2012) tarafından yapılan araĢtırma ise uygulanan 

çalıĢmalar ile benzer sonuçlar taĢımaktadır. Sosyal paylaĢım sitelerinin öğrenciler 

tarafından yoğun olarak ve çoğunlukla 1-3 saat arasında kullanıldığı belirtilmiĢtir. 

Sosyal medya kullanım amaçlarının ise çoğunlukla mesajlaĢma, fotoğraf, video 

paylaĢımı gibi iletiĢim amacı taĢıdığını ve yeni arkadaĢ bularak ya da mevcut 

arkadaĢlıklarını sürdürmek olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Ayrıca grup 

üyeliklerinde, en çok akran gruplarına üyeliklerin olduğunu, buna karĢılık teknoloji 

gruplarına üyeliğin daha az olduğunu belirtmiĢlerdir. Üniversite öğrencilerinin ise 

sosyal paylaĢım sitelerini, bilgilerin korunması açısından güvensiz gördüklerini ifade 

etmiĢlerdir.150 

                                                
149

 Haber 7, “Türkiye'de sosyal medya gençleri nasıl etkiliyor?”  
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 Vural ve Bat (2010) “Yeni Bir ĠletiĢim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesine Yönelik Bir AraĢtırma” adlı çalıĢmalarında 

öğrencilerin tamamının internet kullandığını ve çoğunluğunun hemen hemen her 

gün internet kullanımı sağladıklarını belirtmiĢlerdir. Ayrıca öğrencilerin sosyal medya 

hakkında bilgi sahibi olmalarının yanı sıra internet kullanımlarının çoğunu sosyal 

ağlarda geçirdiklerini vurgulamıĢlardır. 151 

1.3.5. Sosyal Medyanın Gençler Üzerindeki Etkileri 

 Sosyal medya kullanım açısından bilinçli ve etkili kullanıldığında olumlu 

sonuçlar verebilmektedir. Özgür ve açık bir ortam olan sanal medya, özellikle doğru 

ve bilinçli kullanımlarda, gençlerin kendilerini ifade edebilmelerinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Sosyal medya gençlerin, birçok farklı ilgi alanları olan insanlara 

ulaĢabildikleri, sosyalleĢebildikleri ve yeni bakıĢ açıları sağlayabilecekleri bir 

ortamdır. Sosyal medya, bilgiye hızlı ve doğru ulaĢım imkanı sağlamanın yanı sıra 

gençlerin kariyer planlaması yapmasına da imkan sağmaktadır. Sosyal medyanın 

yanlıĢ ve bilinçsiz kullanımları ise bağımlılığa ve zaman kaybına neden 

olabilmektedir. Gençlerin eğitim ve öğretiminde aksaklıklara neden olarak bireylerin 

baĢarısızlığına neden olan sonuçlar doğurabilmektedir. Sosyal medyada yer alan 

yanlıĢ ve zararlı gruplarda gençlerin Ģiddet eğilimlerinin ve nefret düzeylerinin 

artmasına neden olabilmektedir. Bu durum da gençlerde kiĢilik bozukluklarına ve 

ahlaki çöküntüye neden olabilmektedir (Haber 7, 2016). Sosyal medya kullanım 

alanı ve yaklaĢımları nedeniyle olumlu ve olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu 

durum, toplumda önemli bir yere sahip olan gençler ile sosyal medya arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen birçok çalıĢma yapılmasına neden olmuĢtur. Yapılan her çalıĢma 

sosyal medyanın olumlu etkilerini artırmada yararlı olacaktır.  

 Kamiloğlu ve YurttaĢ (2014) ise çalıĢmalarında sosyal medyayı farklı bir 

açıdan ele alarak gençlerin kiĢisel geliĢimlerine ve bilgi birikimlerine katkısını 

incelemiĢlerdir. Ayrıca bu doğrultuda gençlerin trendlerini, yaĢam biçimleri, tüketim 

alıĢkanlıklarını, toplumsal hayata bakıĢ açılarını kontrol etmiĢlerdir. ÇalıĢmanın en 

önemli amacı, sosyal medya araçlarından olan Facebook ile bilgi edinme durumları, 

bilgiye ulaĢma süreleri, ilgi duyulan bilgilerin içeriği, kiĢisel geliĢimlerine yansıtma 

Ģekillerinin belirlenmesidir. 1498 lise öğrencisiyle yaptıkları anket çalıĢmasıyla 

internet kullanımları ve bilgi edinme süreleri değerlendirmiĢlerdir. Yaptıkları 

değerlendirme sonucunda Facebook üzerinden bilgilendirici çalıĢmalar, kiĢisel 

geliĢimlerine katkıda bulunacak projeler ve yaratıcı faaliyetler yapılması gerektiğini 
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 Vural ve Bat, a.g.e., s.3373  
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belirtmiĢlerdir. Sosyal medya uygulamalarının tamamının eğlence ortamı olarak 

algılanmasının yanlıĢ bir düĢünce olduğunu belirterek eğitim öğretim platformları 

olarak kullanılması, bilgiye ulaĢılması ve gündemin takip edilmesi için önemli bir 

kaynak olduğunu vurgulamaktadırlar. AraĢtırmanın sonucunda ise sosyal medyanın 

bilgi üretim özelliğinin gençler için çok önemli olduğuna dikkat çekmiĢlerdir. Sosyal 

medyanın bilgi üretme özelliğinin kullanılarak gençler üzerindeki olumlu etkilerinin 

artırılması gerekmektedir. 152 

 Özellikle genç nüfustan oluĢan öğrenciler, sosyal medyayı çoğunlukla ilgi 

duydukları konular, arkadaĢlarıyla iletiĢime geçebilme ve eğlence için 

kullanmaktadır. Gün içerisinde sosyal medyaya zaman harcadıkları süreler ve giriĢ 

sıklıkları göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Bu nedenle eğlence ve iletiĢimin yanı 

sıra gençlerin eğitimine de etki edecek Ģekilde yapılacak düzenlemeler büyük önem 

taĢımaktadır. 153 

 Solmaz vd. (2013) yaptıkları araĢtırmada sosyal medyanın bilgiye eriĢim 

amacıyla kullanımının artırılması için çalıĢmalar yapılması gerektiğini vurgulamıĢtır. 

Ayrıca bu amaçla kamu spotlarının oluĢturulmasının gerektiğini belirtmiĢlerdir. Bu 

yönde yapılacak geliĢtirmeler ile toplum üzerindeki sosyal medyanın olumlu 

etkilerinin artırılmasının sağlanabileceğini belirtmiĢlerdir.  154 

 Vural ve Bat (2010) gençler ile yaptıkları araĢtırmada gençlerin, sosyal 

medyayla ilgili bilgi düzeyi ve sosyal medya alıĢkanlıklarını ortaya çıkarmayı 

amaçlamıĢlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre kiĢilerin sosyal ağlarda gerçek 

isimlerini kullanmalarının iletiĢimin gerçekliliği için önemli olduğuna ulaĢmıĢlardır. 

Üniversite öğrencilerinin sosyal imleme sitelerini bilmediğini ve bu konuda 

bilinçlendirme kampanyalarının yapılmasının gerektiğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca video 

paylaĢım sitelerinde, paylaĢıma göre takibin daha fazla yapıldığına ulaĢmıĢlardır. Bu 

durum gençlerin video paylaĢım sitelerinin daha çok pasif takipçi olarak kullandığını 

ve video paylaĢmaktan kaçındıklarından kaynaklanabileceğini belirtmiĢlerdir. Buna 

ek olarak, yaklaĢık %70 oranında içeriklere yorum yazan gençlerin video 

paylaĢmadıklarını ve buna karĢılık fikirlerini paylaĢmaktan ya da yorum yazmaktan 

kaçınmadıklarını söylemiĢlerdir. Ayrıca markaların sosyal medya takibi yapmaları 

gerektiğini ve internet ortamında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamıĢlardır. 155   
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

Tezin bu bölümünde öncelikle araĢtırma modelinden bahsedilecektir. Ardından 

evren ve örneklem, veri toplama araçları, araĢtırmanın yapıldığı okullar, çalıĢma için 

izlenen yol ve verilerin analizi ile ilgili açıklamalara yer verilecektir. 

2.1. AraĢtırmanın Modeli 

 Bu araĢtırmada gençlerin sosyal medya kullanımının kültüre ve iletiĢime 

etkisinin istatiksel yöntemle araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Buna göre 527 lise 

öğrencisine anket yapılmıĢtır. Anket soruları konuyla ilgili literatür araĢtırmasına 

bağlı olarak geliĢtirilmiĢtir.  

Anketi oluĢturan temel faktörler aĢağıdaki gibidir: 

-Sosyal Medyada Tutum 

-Sosyal Medyada Kültürel Sermaye Eğilimi 

-Çoklu Ortamda Kültürel Bilinç 

            Gençlere sorulan toplam 42 soruda öğrencilerin sosyal medya kullanımları 

ile kültürel sermaye eğilimleri ve kültürel bilinç seviyeleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġlk 

bölümde yer alan 12 soru genel bilgileri, ikinci bölümdeki 15 soru sosyal medyanın 

kültüre etkisini, üçüncü bölümdeki 15 soru ise sosyal medyanın iletiĢime etkisini 

içermektedir.    

            2.2 AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

            AraĢtırma Evreni Ġstanbul ili ile sınırlıdır. AraĢtırmanın örneklemini ise 

sosyoekonomik düzeyine göre Ġstanbul‟daki BeĢiktaĢ, Fatih ve Esenler olmak üzere 

üç ilçeden seçilen üç lise oluĢturmaktadır. Bu liselere toplam 900 adet anket internet 

üzerinden gönderilmiĢ ve 527 tanesi cevaplandırılmıĢtır. 

Tablo 1: Anket ÇalıĢmasının Yapıldığı Okullar 

OKULUN ADI                     VERİLEN ANKET SAYISI    TOPLANAN ANKET 

SAYISI 

 

Kabataş Erkek Lisesi                            300 131 

Fatih Pertevniyal Lisesi                        300 169 

İbrahim Turhan Anadolu Lisesi           300 227 
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 2.3. AraĢtırmanın Veri Toplama Tekniği 

 AraĢtırmada verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmaktadır. 

Hazırlanan anket formu demografik özellikler, sosyal medyada kültürel sermaye 

ölçeği ve sosyal medya kullanım amacı ölçeği olmak üzere üç bölümden 

oluĢmaktadır.  

Demografik özellikleri içeren ilk bölümde cinsiyet, yaĢ, sosyal medya kullanım 

süresi, sıklığı ve harcanan süre gibi sorular yer almaktadır. Ġkinci bölümde ise sosyal 

medyanın kültüre etkisini araĢtırmak için sosyal medyada kültürel sermaye ölçeği 

kullanılmıĢtır. Ölçek 5‟lli likert tipli ölçektir ve Seyfi (2017) tarafından Avcı (2015), 

Leger Marketing (2007), Mcewan&Denton (2011), Cardona ve arkadaĢları (2015), 

Zabihi (2011), Khodadady & Natanzi (2012),Otrar (2014), Eren‟in (2014) 

çalıĢmalarının incelenmesi doğrultusunda geliĢtirilerek güvenilirliği ve geçerliliği 

sağlanmıĢtır.156 Ölçek sosyal medyada tutum, sosyal medyada kültürel sermeye 

eğilimi ve çoklu ortamda kültürel bilinç olmak üzere 3 alt boyuttan oluĢmaktadır.  

            Anketin „Çoklu Ortamda Kültürel Bilinç‟ baĢlıklı üçüncü bölümünde ise 

Sosyal Medya Kullanım Amacı ölçeği iletiĢimin sosyal medyada etkisini araĢtırmak 

için kullanılmıĢtır. Ölçek 5‟li likert tipli ölçektir ve Karal ile Kokoç (2010) tarafından 

geliĢtirilerek geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmıĢtır.157 Ölçek; sosyal etkileĢim ve 

iletiĢim, tanıma ve tanınma, eğitim amaçlı olmak üzere üç alt boyuttan oluĢmaktadır. 

ĠletiĢimin sosyal medyada etkisini araĢtırılmak için kullanılan sosyal medya kullanım 

amacı ölçeğinin bu çalıĢma için hesaplanan Cronbahch‟s Alpha değeri 0,836 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu doğrultuda uygulanan ölçeğinin güvenilirliğinin yüksek olduğu 

görülmektedir.  

 Veriler öğrencilere uygulanan anket formu ile elde edilecektir. ÇalıĢmada 

katılımcıların gönüllülükleri esastır. 

 

                                                
156

 Seyfi, a.g.e., s.190. 

157
 Hasan Karal, Mehmet Kokoç. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarını 

Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek GeliĢtirme ÇalıĢması, Turkish Journal of Computer and Mathematics 

Education, 2006, 1(3), 251-263. 
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2.4. Verilerin Analizi 

 Verilerin çözümlenmesi, SPSS 24 programı kullanılarak yapılmıĢtır. 

DeğiĢkenlere yönelik betimsel istatistikler, standart sapma, aritmetik ortalama vb. 

SPSS 16 paket programı ile analiz edilmiĢtir.  

 Demografik özelliklerinin dağılımları yapılırken frekans analizi kullanılmıĢtır. 

Sosyal medya kullanım sıklığı ve kullanım sürelerinin kültür ve iletiĢim ölçeklerinin 

boyutlarına etkisi araĢtırılırken veriler normal dağılıma uygun olduğu için parametrik 

test olan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

 Bu bölümde demografik özelliklerin dağılımları ve analiz sonuçlarına yer 

verilmektedir. Bu doğrultuda demografik özellikleri ve sosyal medya kullanımına ait 

veriler arasında cinsiyet, yaĢ, sosyal medyayı kaç yıldır kullandıkları, sosyal medya 

kullanım sıklığı, sosyal medya kullanım süresi ve en çok kullanılan sosyal medya 

platformu bulunmaktadır. Ayrıca kullanılan operatör, telefonlarında bir ay içerisinde 

kullanabilecekleri internet kotası, telefonun mali değeri, evde internet olup olmadığı, 

evde kullanılan internet servis sağlayıcısı ve ailelerin gelir durumu bilgileri yer 

almaktadır. ÇalıĢmaya toplam 527 öğrenci katılım sağlamıĢtır. 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımı Tablo 2„de verilmiĢtir. Tablo 

incelendiğinde öğrencilerin %58,60‟ı kadınlardan oluĢurken %41,40‟nın erkeklerden 

oluĢtuğu görülmektedir. 

Tablo 2: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 

 n (527) % 

Kadın 309 58,60 

Erkek 218 41,40 

 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin yaĢ dağılımı Tablo 3„de verilmiĢtir. Yapılan 

çalıĢmada lise öğrencileri ile araĢtırma yapılması nedeniyle katılımcıların 13-18 yaĢ 

aralığında olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra katılımcıların % 41,90‟lık kısmının 

15 yaĢ gurubunda olduğu söylenmektedir. Ayrıca en az öğrencinin 13 yaĢ grubunda 

olduğu görülmektedir. 13 yaĢ grubun ardından en az kitleyi 8 kiĢi ile 18 yaĢ grubu 

oluĢturmaktadır.    

Tablo 3:Katılımcıların YaĢ Dağılımı 

YaĢ n (527) % 

13 2 0,04 

14 120 22,80 

15 221 41,90 

16 131 24,90 

17 45 8,50 

18 8 1,5 
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 Öğrencilerin çoğunluğu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin kaç yıldır sosyal medya kullandıklarına ait dağılım 

Tablo 4„de verilmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların %1,1‟lik düĢük bir 

kısmını oluĢturan 6 öğrencinin sosyal medyayı kullanmadığı buna karĢılık 

%23,10‟luk çoğunlukla 122 öğrencinin sosyal medyayı 4 yıldan fazla zamandır 

kullandığı belirtilmektedir. Bu durum sosyal medya kullanım yılları incelendiğinde en 

fazla öğrenci dağılımının 4 yıldan fazla kullanım devamlılığı olan grupta olduğunu 

göstermektedir.  

Tablo 4: Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Yılları 

 n (527) % 

Kullanmayanlar 6 1,1 

1 yıldan az 27 5,1 

1-2 yıl 67 12,7 

2-3 yıl 104 19,7 

3-4 yıl 122 23,1 

4 yıldan fazla 201 38,1 

 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerden sosyal medyayı kullanım sıklıkları Tablo 

5„de verilmiĢtir. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmayanların ya da çok nadir 

kullananların sayısı katılımcıların %3,20‟lik kısmına karĢılık gelen 17 öğrenci olarak 

belirtilmektedir. Buna karĢılık öğrencilerin çoğunluğunun günde en az bir kere sosyal 

medyayı kullandığı görülmektedir. Elde edilen verilere göre her gün bir kere sosyal 

medya kullanımı sağlayan öğrenciler katılımcıların %23,10‟unu oluĢtururken her gün 

bir kereden fazla kullanım sağlayan öğrenciler yüksek bir farkla katılımcıların 

%66,40‟lık kısmını oluĢturmaktadır. Bu durum 527 öğrencinin 350‟sinin günde bir 

kereden fazla sosyal medyaya giriĢ yaptığını 472 öğrencinin ise en az günde bir 

kere sosyal medyayı kullandığını göstermektedir.  

Tablo 5: Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Sıklıkları 

 n (527) % 

Kullanmayanlar veya ayda birden az 17 3,2 

Ayda birkaç kez 8 1,5 

Haftada bir kereden fazla 30 5,7 

Her gün bir kere 122 23,1 

Her gün bir kereden fazla 350 66,4 
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 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin sosyal medyada harcadıkları günlük sürelere 

ait dağılım Tablo 6„de verilmiĢtir. Öğrencilerin sosyal medyada harcadıkları süre 

incelendiğinde %9,10‟lık kısmı oluĢturan 48 öğrencinin 15 dakikadan az girdiğini 

buna karĢılık %27,70‟lik çoğunluğu ifade eden 146 öğrencinin 2 saatten fazla sosyal 

medyada zaman geçirdiğini göstermektedir. Bu sonuca göre öğrencilerin 76, 3‟ünün 

her gün en az yarım saatini sosyal medyada geçirdiği anlaĢılmaktadır.  

Tablo 6: Katılımcıların Sosyal Medyada Harcadıkları Sürelerin Dağılımı 

 n (527) % 

15 dakikadan az 48 9,10 

15-30 dakika 77 14,60 

30 dakika-1 saat 118 22,40 

1-2 saat 138 26,20 

2 saatten fazla 146 27,70 

 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin en çok kullandıkları sosyal platformların 

dağılımları Tablo 7‟da verilmiĢtir. Sosyal medya kullanan öğrencilerin en çok 

kullandığı sosyal platformlar incelendiğinde instagramın büyük bir farkla öncelikli 

olarak tercih edildiği görülmektedir. Katılımcıların %73,60‟lık bir kısmının sosyal 

medya platformları arasında instagramı takip ettiği görülmektedir. Ġnstagramı 

sırasıyla facebook, youtube, whatsapp, twitter, snapchat ve diğer platformlar takip 

etmektedir. ÇalıĢmada hiçbir sosyal ortama dahil olmadığını söyleyen öğrencilerin 

sayısı ise 8 kiĢi ile % 1,5‟luk bir oranı teĢkil etmektedir.  

Tablo 7: Katılımcıların En Çok Tercih Ettiği Sosyal Medya Platformları 

 n (527) % 

Ġnstagram 388 73,6 

Youtube 27 5,1 

Facebook 32 6,1 

Whatsapp 25 4,7 

Twitter 21 4,00 

Snapchat 14 2,70 

Steam, LinkedIN, Pinterest, 

Tumbl ve diğerleri 

12 2,30 

Kullanmayanlar 8 1,50 
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 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin kullandıkları operatörün hangisi olduğu 

sorulmuĢtur. ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin kullandıkları operatör tercihlerinin 

dağılımı Tablo 8‟de verilmiĢtir. Tablo incelendiğinde operatörler arasında en fazla 

Turkcell‟in tercih edildiği söylenebilmektedir. Turkcell operatörünü sırasıyla 

Vodafone ve Türk Telekom (Avea) takip etmektedir. 209 kiĢi ile % 39, 70‟lik bir oranı 

temsil eden Turkcell‟i, % 29 ile Vodafone, % 27, 50 ile Türk Telekom (Avea) takip 

etmektedir.  

Tablo 8: Katılımcıların Kullandıkları Operatörlerin Dağılımı 

 n (527) % 

Turkcell 209 39,70 

Vodafone 153 29,00 

Avea 145 27,50 

Bimcell 8 1,50 

Pttcell 12 2,30 

 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin telefonlarında bir ay içerisinde kullandıkları 

internet kotalarının dağılımı Tablo 9‟da verilmiĢtir. Katılımcıların %39,30‟lık 

çoğunluğunu oluĢturan grubun internet kotalarının 2 GB olduğu ve bu tercihi 

sırasıyla 4 GB, sınırsız, 6 GB, 10 GB ve 8 GB olan internet kotalarının takip ettiği 

ortaya çıkmıĢtır. Katılımcıların telefonlarında % 63, 6‟sinin 4 GB ve altında internet 

kullandığı ortaya çıkmıĢtır.  

Tablo 9: Katılımcıların Cep Telefonlarındaki Ġnternet Kotasının Dağılımı 

 n (527) % 

2 GB 207 39,30 

4 GB 126 23,90 

6 GB 59 11,20 

8 GB 25 4,70 

10 GB 42 8,00 

Sınırsız 68 12,90 

 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin kullandıkları telefonların mali değerlerinin 

dağılımı Tablo 10‟da verilmiĢtir. Öğrencilerin telefonlarının değerlerinin en fazla 1000 

TL- 2000 TL aralığında olduğu; en az ise 4000 TL ve üzerinde olduğu söylenebilir. 

Katılımcıların % 69, 6‟sının 2 bin lira altında bir telefon kullandığı ortaya çıkmıĢtır. 
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Telefonlarının mali değeri 4 bin lira ve üzerinde olan 28 öğrenci ise % 5, 30‟luk bir 

kısmı oluĢturmaktadır.   

Tablo 10: Katılımcıların Cep Telefonlarının Değerlerinin Dağılımı 

 n (527) % 

500 TL  - 1000 TL 164 31,10 

1000 TL - 2000 TL 203 38,50 

2000 TL - 3000 TL 74 14,00 

3000 TL - 4000 TL 58 11,00 

4000 TL ve üzeri 28 5,30 

 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin evlerinde internet olup olmadığının dağılımı 

Tablo 11‟de verilmiĢtir. Katılımcıların %91,30‟unun evinde internet olduğu görülürken 

%8,70‟lik küçük bir grubun evinde internet olmadığı görülmektedir. Bu oran 

günümüzde evlerin çoğunluğunda internet olduğunu göstermektedir. 

Tablo 11: Katılımcıların Evlerinde Ġnternetin Olma Durumu 

 n (527)  %  

Evet 481 91,30 

Hayır 46 8,70 

           

           ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin evlerinde kullandıkları internet servis 

sağlayıcılarının markasına ait dağılım Tablo 12‟de verilmiĢtir. Servis sağlayıcıları 

arasında en çok tercih edilen markanın TTNet olduğuna ulaĢılmıĢtır. Markalar 

arasında TTNet‟i sırasıyla Superonline, Turknet, D-Smart ve Uydunet takip 

etmektedir. TTNet‟in, 527 katılımcı arasında 298 kiĢi tarafından tercih edildiği bunun 

da % 56, 50 ile ailelerin yarıdan fazlasına tekabül ettiği anlaĢılmıĢtır.   

Tablo 12: Ev Ġnternetinin Servis Sağlayıcılarının Markaları 

 n (527) % 

TTNet 298 56,50 

D-Smart 21 4,00 

Superonline 108 20,50 

Turknet 35 6,60 

Uydunet 19 3,60 

Ġnternet Yok 46 8,70 
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 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin ailelerinin gelir durumlarına ait dağılımlar 

Tablo 13‟de verilmiĢtir. Öğrencilerin ailelerinin gelir duruma bakıldığında 

çoğunluğunun ailesinin gelirinin 4000 TL ve üzerinde olduğu ve bu grubun 

katılımcıların %33,00‟ni oluĢturduğuna ulaĢılmıĢtır. Öğrencilerin ailelerinin gelirleri 

sıralandığında bu grubu sırasıyla %20,70 ile 1500 TL- 2000 TL, %17,60 ile 2500 TL- 

3000 TL, %14,80 ile 3500 TL- 4000 TL ve %13,90 ile 2000 TL- 2500 TL gelir aralığı 

takip etmektedir. 

Tablo 13: Katılımcıların Ailelerinin Gelir Durumlarının Dağılımı 

 n (527) % 

1500 TL-2000 TL 109 20,70 

2000 TL-2500 TL 73 13,90 

2500 TL-3000 TL 93 17,60 

3500 TL-4000 TL 78 14,80 

4000 TL ve üzeri 174 33,00 

 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin sosyal medyada geçirdikleri süreye ve 

kullanım sıklıklarına göre sosyal medyanın kültüre ve iletiĢime etkisi 

incelenmektedir.  DeğiĢkenlerin ayrı ayrı Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

sonuçları, ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıĢtır. Sosyal medya 

kullanımının kültüre etkisi incelenirken sosyal medya tutum boyutu, sosyal medyada 

kültürel sermaye eğilimi ve çoklu ortamda kültürel bilinç olmak üzere 3 ayrı alt 

boyutta inceleme yapılmıĢtır.  

 Öğrencilerin sosyal medyada geçirdikleri sürenin kültürel sermayeye etkisine 

ait Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 14‟de verilmiĢtir.  Yapılan 

analiz sonucunda p değeri=0,000<0,05 olduğundan dolayı sosyal medya tutum 

boyutunun sosyal medyada geçirilen süreye göre anlamlı olarak farklılaĢtığı 

söylenebilmektedir. Ayrıca p değeri=0,004<0,05 olduğundan dolayı sosyal medyada 

kültürel sermaye eğiliminin sosyal medyada geçirilen süreye göre anlamlı olarak 

farklılaĢtığı söylenebilmektedir. Sosyal medyanın kültüre etkisini incelenen son 

boyut için p değeri=0,026<0,05 olduğundan dolayı çoklu ortamda kültürel bilincin 

sosyal medyada geçirilen süreye göre anlamlı olarak farklılaĢtığı söylenebilmektedir. 
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Tablo 14: Sosyal Medyada Geçirilen Sürenin Kültürel Sermayeye Etkisi  

 Sosyal medya 

tutum boyutu 

Sosyal medyada 

kültürel sermaye 

eğilimi 

Çoklu ortamda 

kültürel bilinç 

 F P F P F P 

Gruplar arası 15,591 0,000* 3,829 0,004* 2,785 0,026* 

* 0,05 anlamlılık düzeyinde 

 Öğrencilerin sosyal medyada geçirdikleri sürenin kültürel sermayeye etkisine 

ait Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçlarının yorumlanabilmesi için grupların 

her birine ait ortalama ve standart sapmalar Tablo 15‟de verilmiĢtir. Yapılan analiz 

sonucunda sosyal medya kullanım süreleri arttıkça sosyal medyada kültürel 

sermaye boyutları arasında yer alan sosyal medya tutum boyutunun da arttığı 

görülmektedir. Buna karĢılık sosyal medyada kültürel sermaye eğilimi ve çoklu 

ortamda kültürel bilinç için en yüksek ortalama 1-2 saat kullanım süresinde 

bulunmaktadır. Buna karĢılık genel olarak sosyal medya kullanım süresi azaldıkça 

sosyal medyada kültürel sermaye değeri azaldığı söylenebilmektedir.  

Tablo15: Sosyal Medya Kullanım Sürelerine Göre Kültürel Sermaye 
Boyutlarının Ortalamaları Ve Standart Sapmaları 

 Sosyal Medya 

tutum boyutu 

Sosyal medyada 

kültürel sermaye 

eğilimi 

Çoklu ortamda 

kültürel bilinç 

 Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

15 dakikadan az 2,51 0,91 2,82 0,94 3,76 0,71 

15-30 dakika 3,07 0,72 2,96 0,75 3,81 0,59 

30 dakika-1 saat 3,13 0,81 3,10 0,87 3,72 0,72 

1-2 saat 3,34 0,75 3,30 0,84 3,96 0,60 

2 saatten fazla 3,44 0,69 3,18 0,88 3,74 0,65 

Toplam 3,21 0,80 3,13 0,87 3,81 0,65 

 

 Öğrencilerin sosyal medya kullanım sıklıklarının kültürel sermayeye etkisine 

ait Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 16‟de verilmiĢtir.  Yapılan 



   

52 
  

analiz sonucunda p değeri=0,000<0,05 olduğundan dolayı sosyal medya tutum 

boyutunun ve p değeri=0,002<0,05 olduğundan dolayı sosyal medyada kültürel 

sermaye eğiliminin sosyal medya kullanım sıklığına göre anlamlı olarak farklılaĢtığı 

söylenebilmektedir. Yine sosyal medyanın kültüre etkisinde incelenen son boyut için 

de p değeri=0,406<0,05 olduğundan dolayı çoklu ortamda kültürel bilincin sosyal 

medyada kullanım sıklığına göre anlamlı olarak farklılaĢtığı söylenebilmektedir. 

Tablo 16: Sosyal Medya Kullanım Sıklığının Kültürel Sermayeye Etkisi 

 Sosyal medya 

tutum boyutu 

Sosyal medyada 

kültürel sermaye 

eğilimi 

Çoklu ortamda 

kültürel bilinç 

 F P F P F P 

Gruplar arası  19,632 0,000* 4,42 0,02* 1,001 0,406 

* 0,05 anlamlılık düzeyinde 

            Öğrencilerin sosyal medyada medya kullanım sıklıklarının kültürel 

sermayeye etkisine ait Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçlarının 

yorumlanabilmesi için grupların her birine ait ortalama ve standart sapmalar Tablo 

17‟de verilmiĢtir. Ġstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar sadece sosyal medya tutum 

boyutu ve sosyal medyada kültürel sermaye eğiliminde olduğuna ulaĢılmıĢtır. Bu 

nedenle bu boyutların ortalama ve standart sapmaları karĢılaĢtırıldığında her gün bir 

kereden fazla sosyal medya kullanımı yapan öğrencilerin sosyal medya tutumlarının 

daha yüksek olduğu belirtilebilmektedir. Ayrıca benzer Ģekilde her gün günde bir 

kereden fazla sosyal medya kullanım sıklığına sahip olan öğrencilerin sosyal 

medyada kültürel sermaye eğilimleri daha fazladır. Bunlara karĢılık sosyal medyada 

kültürel sermaye boyutları en düĢük değerlere sosyal medya kullanmayan 

öğrencilerde olduğu görülmektedir. Sosyal medya kullanım süreleri azaldıkça sosyal 

medya tutum boyutu ve sosyal medya kültürel sermaye eğiliminin azaldığı 

söylenebilmektedir.  
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Tablo 17: Sosyal Medya Kullanım Sıklıklarının Kültürel Sermaye Boyutlarına 
Göre Ortalama Ve Standart Sapmaları 

 Sosyal Medya 

tutum boyutu 

Sosyal medyada 

kültürel sermaye 

eğilimi 

Çoklu ortamda 

kültürel bilinç 

 Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Kullanmayanlar 2,03 0,88 2,50 1,05 3,57 0,92 

Ayda birkaç kez 2,66 0,53 2,84 0,52 3,77 0,63 

Haftada bir kereden 

fazla 

2,83 0,78 2,93 0,91 3,68 0,76 

Her gün bir kere 3,02 0,87 3,02 0,85 3,80 0,62 

Her gün bir 

kereden fazla 

3,37 0,70 3,22 0,85 3,83 0,64 

Toplam 3,21 0,80 3,13 0,87 3,81 0,65 

 

 Sosyal medya kullanımının iletiĢime etkisi incelenirken sosyal etkileĢim ve 

iletiĢim amacı, tanıma ve tanınma amaçlı ve eğitim amaçlı olmak üzere 3 ayrı alt 

boyutta inceleme yapılmıĢtır. Öğrencilerin sosyal medyada geçirdikleri sıklıkların 

iletiĢime etkisine ait Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 18‟de 

verilmiĢtir.  Yapılan analiz sonucunda p değeri=0,000<0,05 olduğundan dolayı 

sosyal etkileĢim ve iletiĢim amacı boyutunun ve p değeri=0,000<0,05 olduğundan 

dolayı tanıma ve tanınma amacı sosyal medya kullanım sürelerine göre anlamlı 

olarak farklılaĢtığı söylenebilmektedir. Ayrıca iletiĢim ölçeği içerisinde bulunan eğitim 

amaçlı kullanım boyutu p değeri=0,023<0,05 olduğundan dolayı eğitim amaçlı 

iletiĢimin sosyal medyada sürelerine göre anlamlı olarak farklılaĢtığı 

söylenebilmektedir. 

Tablo 18: Sosyal Medya Kullanım Sürelerinin ĠletiĢime Etkisi 

 Sosyal EtkileĢim 

ve ĠletiĢim Amacı 

Tanıma ve 

Tanınma Amaçlı 

Eğitim Amaçlı 

 F P F P F P 

Gruplar arası  12,603 0,000* 15,590 0,000* 2,854 0,023* 

* 0,05 anlamlılık düzeyinde 
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 Öğrencilerin sosyal medyada geçirdikleri sürenin iletiĢime etkisine ait Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)  sonuçlarının yorumlanabilmesi için grupların her 

birine ait ortalama ve standart sapmalar Tablo 19‟da verilmiĢtir. Tablo incelendiğinde 

kullanım süreleri artıkça sosyal medyanın iletiĢime etkisinin arttığı görülmektedir. 

Sosyal medyayı 15 dakikadan az kullananların sosyal etkileĢim ve iletiĢimi, tanıma 

ve tanınma amacı ve eğitim amaçlı kullanımları en düĢük düzeyde iken 2 saatten 

fazla kullananların iletiĢime ait alt boyutların ortalamaları en yüksek seviyelerde 

olduğu görülmektedir.   

Tablo 19: Sosyal Medya Kullanım Sürelerine Göre ĠletiĢim Alt Boyutlarının 
Ortalamaları Ve Standart Sapmaları 

 Sosyal EtkileĢim 

ve ĠletiĢim Amacı 

Tanıma ve 

Tanınma Amaçlı 

Eğitim Amaçlı 

 Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

15 dakikadan az 3,00 0,84 1,63 0,70 2,97 0,84 

15-30 dakika 3,36 0,70 2,15 0,86 3,11 0,81 

30 dakika-1 saat 3,48 0,62 2,27 0,90 3,25 0,70 

1-2 saat 3,57 0,57 2,34 0,83 3,30 0,74 

2 saatten fazla 3,69 0,53 2,72 0,97 3,31 0,67 

Toplam 3,50 0,65 2,34 0,93 3,24 0,74 

 

           Öğrencilerin sosyal medya kullanım sıklıklarının iletiĢime etkisine ait Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 20‟de verilmiĢtir. Yapılan analiz 

sonucunda p değeri=0,000<0,05 olduğundan dolayı sosyal etkileĢim ve iletiĢim 

amacı boyutunun ile p değeri=0,000<0,05 olduğundan dolayı tanıma ve tanınma 

amacı sosyal medyada kullanım sıklıklarına göre anlamlı olarak farklılaĢtığı 

söylenebilmektedir. Ayrıca iletiĢim ölçeği içerisinde bulunan eğitim amaçlı kullanım 

boyutu p değeri=0,004<0,05 olduğundan dolayı eğitim amaçlı iletiĢimin sosyal 

medya kullanım sıklıklarına göre anlamlı olarak farklılaĢtığı söylenebilmektedir. 
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Tablo 20: Sosyal Medya Kullanım Sıklıklarının ĠletiĢime Etkisi 

 Sosyal EtkileĢim 

ve ĠletiĢim Amacı 

Tanıma ve 

Tanınma Amaçlı 

Eğitim Amaçlı 

 F P F P F P 

Gruplar arası 22,23 0,000* 12,39 0,000* 3,95 0,004* 

* 0,05 anlamlılık düzeyinde 

        Öğrencilerin sosyal medyada medya kullanım sıklıklarının iletiĢime etkisine ait 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçlarının yorumlanabilmesi için grupların 

her birine ait ortalama ve standart sapmalar Tablo 21‟de verilmiĢtir.  Tablo 

incelendiğinde kullanım sıklıkları artıkça sosyal medyanın iletiĢime etkisinin arttığı 

görülmektedir. Sosyal medyayı kullanmayanların sosyal etkileĢim ve iletiĢimi, tanıma 

ve tanınma amacı ve eğitim amaçlı kullanımları en düĢük düzeyde iken her gün bir 

kereden fazla kullananların iletiĢime ait alt boyutların ortalamaları en yüksek 

seviyelerde olduğu görülmektedir.   

 

Tablo 21: Sosyal Medya Kullanım Sıklıklarının ĠletiĢim Alt Boyutlarına Göre 
Ortalamaları Ve Standart Sapmaları 

 Sosyal EtkileĢim 

ve ĠletiĢim Amacı 

Tanıma ve 

Tanınma Amaçlı 

Eğitim Amaçlı 

 Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Ortalama Standart 

sapma 

Kullanmayanlar 2,43 0,94 1,49 0,57 2,60 1,02 

Ayda birkaç kez 2,81 0,89 1,54 0,47 2,94 0,96 

Haftada bir 

kereden fazla 

3,24 0,77 1,94 0,64 3,22 0,87 

Her gün bir kere 3,40 0,60 2,10 0,83 3,21 0,69 

Her gün bir 

kereden fazla 

3,63 0,56 2,51 0,95 3,28 0,71 

Toplam 3,50 0,65 2,34 0,93 3,24 0,74 
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ġekil 1: Katılımcıların Okullara Göre Cinsiyet Dağılımı 

Katılımcıların okullara göre cinsiyet dağılımı Ģekil 1‟de verilmiĢtir. KabataĢ Erkek 

Lisesi‟nde çalıĢmaya katılanların yüzde 64‟ünü kadınların yüzde 36‟ısını erkeklerin 

oluĢturduğu, Ġbrahim Turan Lisesi‟ndeki katılımcıların yüzde 54‟ünün kadın, yüzde 

46‟sının erkek olduğu, Fatih Pertevniyal Lisesi‟nde ise katılımcıların yüzde 60‟ının 

kadın, yüzde 40‟ının erkeklerden oluĢtuğu görülmektedir.    

64% 

36% 

KABATAŞ ERKEK LİSESİ                                                                                             
Cinsiyet 

KADIN ERKEK

60% 
40% 

FATİH PERTEVNİYAL LİSESİ                                                                                             
CİNSİYET 

KADIN ERKEK

54% 46% 

İBRAHİM TURHAN ANADOLU 
LİSESİ                                                                                             

CİNSİYET 

KADIN ERKEK
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ġekil 2:  Katılımcıların Okullara Göre YaĢ Dağılımı 

Kullanıcıların okullara göre yaĢ dağılımı ġekil 2‟de verilmiĢtir. Buna göre KabataĢ 

Erkek Lisesi‟nde en çok katılımcı yüzde 58 ile 15 yaĢ gurubundadır. En az yaĢ 

grubunun ise yüzde bir ile 13 yaĢ grubunda olduğu görülmektedir. Ġbrahim Turan 

Anadolu Lisesi‟nde de en çok katılımcı yüzde 34 ile 16 yaĢ grubundadır. Fatih 

Pertevniyal Lisesi‟nde ise en fazla katılım yüzde 43 ile 15 yaĢ grubunda 

görülmektedir. Ġkinci katılımı ise yüzde 36 ile 14 yaĢ grubu yapmıĢtır. Üç lise göz 

önünde bulundurulduğunda en fazla katılımın 15 yaĢ gurubunda olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

1% 

27% 

58% 

13% 
1% 
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YAŞ 
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36% 
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20% 1% 
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YAŞ 

14 yaş 15 yaş 16 yaş 18 yaş



   

58 
  

 

 

 

 

 

ġekil 3: Katılımcıların Okullara Göre Sosyal Medya Kullanım Süreleri 

Kullanıcıların okullara göre sosyal medya kullanım süreleri ġekil 3‟de verilmiĢtir. 

KabataĢ Erkek Lisesi‟ndeki katılımcıların yüzde 39‟unun 4 yıldan fazla sosyal medya 

kullandığı ortaya çıkmıĢtır. Yüzde 5‟lik bir kısmın ise bir yıldır sosyal medya 

kullandığı ortaya çıkmıĢtır. Fatih Pertevniyal Lisesi‟nde ise öğrencilerin yüzde 

59‟unun en az üç senedir sosyal medya kullanıcısı olduğu anlaĢılmıĢtır. Ġbrahim 

Turan Lisesi‟nde de yüzde 67‟lik bir bölümün en az üç yıldır sosyal medya kullandığı 

ortaya çıkmıĢtır.  
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ġekil 4: Katılımcıların Okullara Göre Sosyal Medya Kullanım Sıklığı 

76% 
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5% 
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Kullanıcıların okullara göre sosyal medya kullanım sıklığı ġekil 4‟te verilmiĢtir. 

KabataĢ Erkek Lisesi‟ndeki öğrencilerin yüzde 76‟sının her gün bir kereden fazla 

sosyal medya platformlarına girdiği görülmüĢtür. Fatih Pertevniyal Lisesi‟nde de 

gençlerin yüzde 60‟ının her gün bir kereden fazla sosyal medya da vakit geçirdiği 

tespit dilmiĢtir. Ġbrahim Turan Lisesi‟nde de diğer liselerde olduğu gibi her gün birçok 

defa sosyal medyaya girdiklerini söyleyenlerin sayısı çoğunluğu temsil etmektedir. 

Ġbrahim Turan Lisesi‟nde her gün bir kereden fazla sosyal medya kullananların oranı 

yüzde 66‟ıdır.  
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ġekil 5: Katılımcıların Okullara Göre Sosyal Medyada Harcanan Süre 

Kullanıcıların okullara göre sosyal medyada harcadığı süre ġekil 5‟te verilmiĢtir. 

KabataĢ Erkek Lisesi‟ndeki öğrencilerin yüzde 37‟si sosyal medyada 1-2 saat 

geçirdiğini söylerken Fatih Pertevniyal Lisesi öğrencilerinin yüzde 26‟sı sosyal 

medyada 30 dakika – 1 saat arasında vakit geçirmektedir. Ġbrahim Turan Anadolu 

Lisesi‟inde ise sosyal medya kullanımında en fazla süre yüzde 30 ile 2 saatten fazla 

grubunda görülmektedir.   
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ġekil 6: Katılımcıların Okullara Göre Sosyal Medya Platformu Kullanımı 

Kullanıcıların okullara göre en çok kullanılan sosyal medya platformu grafiği Ģekil 

6‟da verilmiĢtir. Sosyal medya platformları arasında Ġnstagram‟ın diğerleri ile 

arasında büyük bir fark olduğu görülmektedir. KabataĢ Erkek Lisesi‟nde yüzde 71 

olan Ġnstagram kullanma oranı, Fatih Pernevniyal Lisesi‟nde yüzde 67, Ġbrahim 

Turan Anadolu Lisesi‟nde yüzde 80 olarak tespit edilmiĢtir.       
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ġekil 7: Katılımcıların Okullara Göre En Çok Kullandığı Operatörler 

Katılımcıalrın okullara göre tercih ettiği telefon operatörü Ģekil 7‟de verilmiĢtir. 

KabataĢ Erkek Lisesi‟nde en çok kullanılan operatör yüzde 41 ile Turkcell olmuĢtur. 

Onu yüzde 32 ile Türk Telekom izlemektedir. Fatih Pertevniyal Lisesi‟nde de en çok 

kullanılan operatörün yüzde 34 ile Turkcell olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ġkinci operatör 

olarak ise yüzde 31 ile Vodafone kullanılmaktadır. Ġbrahim Turan Anadolu Lisesi‟nde 

de Turkcell yüzde 43 ile en çok kullanılan operatör olmuĢtur. Onu yüzde 31 ile yine 

Vodafone izlemektedir.  
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ġekil 8: Katılımcıların Okullara Göre Telefon Kotası Kullanımı 

Okullara göre kullanılan telefon kotası ġekil 8‟de verilmiĢtir. KabataĢ Erkek 

Lisesi‟nde öğrencilerin en çok 10 GB internet kotası kullandığı görülmüĢtür.  Fatih 

Pertevniyal Lisesi‟nde ise en çok kullanılan kotalar 2 GB ile 4 GB olmuĢtur. 

ÇalıĢmaya katılanların yüzde 45‟i 2 GB, yüzde 31‟i 4 GB kullanmaktadır. Ġbrahim 

Turan Anadolu Lisesi‟nde de öğrencilerin yarısının 2 GB‟lık kota kullandığı tespit 

edildi.  
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ġekil 9: Katılımcıların Okullara Göre Telefonlarının Mali Değerleri 

Okullara göre kullanılan telefonların mali değerleri Ģekil 9‟da verilmiĢtir. KabataĢ 

Erkek Lisesi‟nde çalıĢmaya katılan öğrencilerin yüzde 28‟lik bir oranda 3000-4000 

TL‟lik bir telefon kullandığı, yine aynı oranda 1000 – 2000 TL‟lik telefonların 

kullanıldığı anlaĢılmıĢtır. Fatih Pertevniyal Anadolu Lisesi‟nde de yüzde 73‟lük bir 

bölümün 500- 2000 TL arasında mali değere sahip bir telefon kullandığı ortaya 

çıkmıĢtır. Ġbrahim Turan Anadolu Lisesi öğrencilerin yüzde 83‟ünün 500-2000 TL 

arası bir telefon kullandığı görülmüĢtür.   
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ġekil 10: Katılımcıların Okullara Göre Evdeki Telefon Bağlantıları 

Okullara göre evdeki telefon bağlantıları ġekil 10‟da verilmiĢtir. Buna göre KabataĢ 

Erkek Lisesi‟nde çalıĢmaya katılanların yüzde 5‟i, Fatih Pertevniyal Lisesi‟nde 

katılanların yüzde 8‟i, Ġbrahim Turan Anadolu Lisesi‟nde katılanların ise yüzde 13‟ü 

evde internet bağlantısının olmadığını söylemektedir.   
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ġekil 11: Katılımcıların Okullara Göre Kullandığı Ġnternet Servis Sağlayıcıları 

Okullara göre evde kullanılan internet servis sağlayıcıları ġekil 11‟de verilmiĢtir. 

KabataĢ Erkek Lisesi‟ndeki öğrencilerin yüzde 45‟Ġ TTNET, yüzde 32‟si Superonline 

kullandığı görüldü. Fatih Pertevniyal Lisesi‟nde de TTNET yüzde 58 ile en çok 

kullanılan internet servis sağlayıcısı olduğu anlaĢıldı. Ġbrahim Turan Anadolu 

Lisesi‟nde de yüzde 61 ile TTNET ilk sırada yer aldı.   
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ġekil 12: Katılımcıların Okullara Göre Aile Gelirleri 
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Katılımcıların okullara göre aile gelirleri Ģekil 12‟de verilmiĢtir. KabataĢ Erkek Lisesi 

öğrencilerinin yüzde 73 ile en üst limit olan 4000 TL ve üzeri gelir ile ekonomik 

durumu en iyi okul olduğu görülmektedir. Fatih Pertevniyal Anadolu Lisesi‟nde ise 

katılımcıların yüzde 29‟unun aile gelirlerinin 4000 TL ve üzeri olduğu, bununla 

birlikte yüzde 15‟inin de 3000- 4000 düzeyinde olduğu görülmüĢtür. Ġbrahim Turan 

Anadolu Lisesi‟nde katılımcıların yarısı aile gelir düzeylerinin 2500 lira ve altı 

olduğunu ifade etmiĢtir.      
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmada gençlerin sosyal medya tutumları, kültürel sermaye eğilimleri ve çoklu 

ortamda kültürel bilinç seviyeleri incelenmiĢtir. ÇalıĢmada sosyal medya kullanım 

süreleri ile sosyal tutumlarının arasında bir doğru orantı tespit edilmiĢtir. Günde bir 

ve  iki saat arasında sosyal medya kullanan liseli gençlerin kültürel sermaye 

eğilimlerinin en yüksek seviyede olduğu görülmüĢtür. Bunlara karĢılık sosyal 

medyada kültürel sermaye boyutları en düĢük değerlerin, sosyal medya 

kullanmayan öğrencilerde olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu sebeple sosyal medya kullanım 

süreleri azaldıkça sosyal medya tutum boyutu ve sosyal medya kültürel sermaye 

eğiliminin azaldığı söylenebilir. ÇalıĢmada gençlerin 89,5‟inin her gün sosyal medya 

kullandığı ortaya çıkmıĢtır. Öte yandan gençlerin yüzde 27, 7‟si günde 2 saatten 

fazla sosyal medyada olduğunu söylemektedir. Yüzde 26, 2‟si ise 1 ila 2 saat 

aralığında sosyal medya kullandığını söylemektedir.  

             En çok kullanılan sosyal medya platformunda ise Ġnstagram, yüzde 73,6 ile 

ilk sırada yer almıĢtır. Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nın talebi ile Ipsos Sosyal 

AraĢtırmalar Enstitüsü‟nün 2013 yılında yaptığı sosyal medya ile gençlik arasındaki 

iliĢkinin incelendiği bir çalıĢmada, gençlerin %89‟unun Facebook kullandığı tespit 

edilmiĢti. Bununla birlikte 5 yıllık süre zarfında Facebook‟un yerini Ġnstagram‟a 

bıraktığı görülmektedir. Bunun sebebi olarak ise Ġnstagram‟ın Facebook tarafından 

satın alınması ile birlikte Facebook, Vine, Snapchat platformlarında olan hikaye, 

video ve yazı özelliklerinin Ġnstagram‟a eklenmesi gösterilebilir. Ayrıca Ġnstagram‟da 

veri yüklemesine sadece telefondan izin verilmesi, telefon ve sosyal medya 

bağımlılığı noktasında sosyolojik ve psikolojik olarak da incelenebilir.  

         Öte yandan sosyal medyayı kullanmayanların sosyal etkileĢim ve iletiĢimi, 

tanıma ve tanınma amacı ve eğitim amaçlı kullanımları en düĢük düzeyde iken her 

gün bir kereden fazla kullananların iletiĢime ait alt boyutların ortalamaları en yüksek 

seviyelerde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte sosyal medyada geçirilen süre ile 

tanınma ve tanıĢma amaçlı kullanımların arasında bir doğru orantı olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Eğitim amaçlı kullanımlarda da aynı Ģekilde bir paralellik görülmektedir. 

Küçük farklarla olsa da sosyal medya da geçirilen süre ile eğitim amaçlı kullanımlar 

arasında bir doğru orantı olduğu görülmüĢtür. Diğer taraftan sosyal medyayı 15 

dakikadan az kullananların sosyal etkileĢim ve iletiĢim amaçlı kullanımda en alt 

düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir.  

              Amaçlarına göre kullanımlarda ise sosyal etkileĢim ve iletiĢim, tanıma ve 

tanınma ve eğitim amaçlı kullanımlara yönelik sorular sorulmuĢtur. Bu kategoride ise 
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en az etkileĢimin eğitim amaçlı kullanımda olduğu görülmüĢtür. Bu sebeple sosyal 

medyanın iletiĢim ve tanınma konusunda büyük bir etkisi olduğu ancak eğitim 

noktasında zayıf kaldığı söylenebilir.  

               Demografik özellikler ve sosyal medya kullanım sıklığını ile ilgili verilen 

cevaplara bakılacak olursa çalıĢmaya katılanların yüzde 41,9‟unu 15 yaĢ grubunun 

oluĢturduğunu görüyoruz. 15 yaĢ grubunu yüzde 24,9 ile 16 yaĢ, 22,8 ile 14 yaĢ 

takip ediyor. Ayrıca çalıĢmaya katılanların yüzde 58,60‟ını kadınlar, yüzde 41,40‟ını 

erkekler oluĢturmaktadır. Katılımcıların sosyal medya kullanımlarına bakıldığında ise 

%1,1‟lik kısmı temsil eden 6 kiĢinin sosyal medya kullanmadığını görülmektedir. 

Buna karĢın yüzde 61,2‟sinin en az üç yıldan itibaren sosyal medya kullandığı tespit 

edilmiĢtir. Bu sonuç doğrultusunda gençlerin çoğunlukla sosyal medya kullanmaya 

10-11 yaĢlarında baĢladığı söylenebilir.   

                Kullanılan operatörlere bakıldığında ise en fazla Turkcell‟in tercih edilirken; 

Turkcell operatörünü sırasıyla Vodafone ve Türk Telekom (Avea) takip etmektedir. 

Rakamsal olarak;209 kiĢi ile % 39, 70‟lik bir oranı temsil eden Turkcell‟i, % 29 ile 

Vodafone, % 27, 50 ile Türk Telekom (Avea) takip etmektedir. Ayrıca katılımcıların 

%39,30‟lık çoğunluğunu oluĢturan grubun internet kotalarının 2 GB olduğu ve bu 

tercihi sırasıyla 4 GB, sınırsız, 6 GB, 10 GB ve 8 GB olan internet kotalarının takip 

ettiği; katılımcıların telefonlarında % 63, 6‟sinin 4 GB ve altında internet kullandığı 

ortaya çıkmıĢtır. Bunun sebebi olarak da katılımcıların yüzde 91,3‟lük bir kısmının 

evinde internet servis sağlayıcısı olması gösterilebilir. Okulların kendi arasındaki 

durumlarına bakıldığında ise aile gelir durumu ve eğitim düzeyi düĢtükçe 2 saat 

üzeri sosyal medya kullanımının arttığı tespit edilmiĢtir. Buna göre ekonomik durumu 

kötü olan ve eğitim düzeyi düĢük gençlerde uzun süre sosyal medya kullanımı 

görüldüğü söylenebilir. 

    Evdeki internet kullanımına bakıldığında ise KabataĢ Erkek Lisesi öğrencilerini 

yüzde 95‟inin evinde internet bağlantısı varken Fatih Pertevniyal Lisesi öğrencilerinin 

de yüzde 92‟sinin evinde internet servis sağlayıcısının olduğu görülmektedir. Ġbrahim 

Turan Anadolu Lisesi‟ndeki katılımcıların ise yüzde 87‟sinin evinde internet olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Buradan hareketle diğer tablolar da göz önünde bulundurulduğunda 

gelir düzeyi yüksek ailelerde, evde internet kullanımının fazla olduğu söylenebilir.     

 

Gençler her çağda olduğu gibi toplumun en önemli topluluğunu oluĢturmaktadır. Bir 

toplumun ilerlemesi de gerilemesi de gençlerin elindedir. Gençler toplumun 

değerlerine göre ileriye dönük geliĢmelerde büyük etkileye ve potansiyele sahiptir. 
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Toplumumuzda gençlerin bakıĢ açıları ve benimsedikleri değerler ülkemizin ileriye 

taĢınmasında en önemli faktördür.   

 Toplumun kültürel yapısı incelendiğinde sosyal medya araçlarının toplumun 

kültürlerinin ilerleyen kuĢaklara taĢınmasın noktasında önemli bir etkiye sahip 

olduğu görülmektedir. Ayrıca toplumların kültürel üretimlerinin artırılmasında sosyal 

medya araçları ve kitle iletiĢim araçları kullanılmaktadır. Kültürlerin taĢınması ve 

aktarımında kullanılan sosyal medya araçları benzer Ģekilde iletiĢim için de önemli 

bir ortamdır. ĠletiĢimin sağlanması ve daha geniĢ bölgelere ulaĢılabilmesinde sosyal 

medya önemli bir araç haline gelmektedir. Bu sayede birçok farklı kültüre ve 

normalde ulaĢamayacağınız topluluklara ulaĢım kolaylaĢmıĢtır. En önemlisi ise 

bilgiye eriĢim oldukça kolaylaĢmıĢtır.   

 ĠletiĢim ve kültürün toplumumuzda ve insan hayatındaki önemi göze 

alındığında yapılan araĢtırma büyük önem taĢımaktadır. AraĢtırma sonucunda 

gençler üzerine yapılan çalıĢmada teknoloji ve sosyal medyanın ne kadar önemli ve 

hayatımızda aktif olarak rol aldığı görülmektedir. AraĢtırma sonucunda gençlerin 

büyük çoğunluğunun sosyal medyayı aktif olarak ve sıklıkla kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca geliĢen teknoloji ile birlikte evlerin çoğunluğunda da internete ulaĢımın 

oldukça yaygın olduğuna ulaĢılmıĢtır. 

 Yapılan araĢtırmada gençlerin en çok tercih ettiği sosyal medya 

platformunun Ġnstagram olduğu anlaĢılmıĢtır. Ayrıca gençlerin çoğunluğunun günde 

en az bir kere sosyal medyaya girdiği ve 1 saatten fazla zaman geçirdiğine 

ulaĢılmıĢtır. Aynı zamanda gençlerin çoğunluğunun internete eriĢimlerini kolay bir 

Ģekilde kendi cep telefonlarından sağladıkları görülmesine karĢılık evlerinde de 

internet eriĢimlerinin yaygın olarak bulunduğu söylenebilmektedir. 

 AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgularda öğrencilerin çoğunluğunun çok 

kolay, yaygın ve aktif bir Ģekilde sosyal medya platformlarını kullanabildikleri 

söylenebilmektedir. Öğrencilerin sosyal medya kullanımları arttıkça sosyal medyada 

kültürel sermayelerin arttığı görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin geçirdikleri 

sürelerin fazla olması nedeniyle sosyal medya platformlarının daha verimli 

kullanabilmeleri sağlanmalıdır. Öğrencilerin kültürel sermayelerinin artırılmasında 

büyük bir etkiye sahip olan sosyal medyada eğitim amaçlı ve geliĢtirici uygulamalar 

artırılmalıdır. Ayrıca öğrenciler tanıma, tanınma, gezme ve eğlenme amaçlarının 

dıĢında eğitim ve araĢtırma için de sosyal medya platformları hakkında 

bilinçlendirilmelidir. Günümüzde bütün dünya kütüphanelerine online olarak 

bağlanılabilmekte ve milyonlarca kitabın içeriğine ulaĢılabilmektedir. Dünyanın en 
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büyük kütüphanesi haline gelen sanal havuzun önemini gençlere anlatmak ve 

öğretmek gerekmektedir.   

 Öğrencilerin sosyal medya kullanım sıklıkları ve süreleri iletiĢimi etkileyen 

durumlar arasında yer almaktadır. Sosyal medyada aktif zaman geçiren ve kullanan 

öğrencilerin iletiĢim boyutları arasında yer alan sosyal etkileĢim ve iletiĢimlerin, 

tanıma boyutlarının arttığına ulaĢılmıĢtır. Bu durum yaygınlaĢan sosyal medya 

platformlarının gençlerin iletiĢim düzeylerini olumlu yönde etkilediğini 

göstermektedir. Özellikle öğrencilerin sosyal medya kullanım amaçlarının eğitim 

amaçlı kullanımına yönlendirilmesi gençler için büyük bir öneme sahiptir. 

 Sosyal medyanın iletiĢim aracı olarak aktif ve yaygın olarak kullanılması 

gençlerin olumlu yönde geliĢtirilebilmesi ve eğitilebilmesi noktasında büyük bir 

öneme sahiptir. Gençlerin zamanlarının çoğunu internet ortamında geçirdiği 

bilindiğinden sosyal medyanın olumsuz etkilerinin azaltılarak olumlu etki yaratacak 

Ģekilde gençler üzerinde farkındalık yaratılması gerekmektedir. Bu sayede toplumlar 

için önemli olan gençlerin sosyal medyadan doğru ve etkin bir Ģekilde yararlanarak 

iletiĢim ve kültürel seviyelerinin artırılması sağlanmalıdır.  

         Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisi düĢünüldüğünde, bu potansiyelin 

kültürel geliĢimin arttırılması noktasında kullanılması gerekmektedir. Bununla ilgili 

tarihi ve kültürel bilinç içeren animasyonlar, üç boyutlu oyunlar yapılabilir. ÇalıĢmada 

da ortaya çıkan gençler arasındaki tanınma ve popüler olma çabasının hastalık 

haline gelmesi engellenebilir. Milli Eğitim Bakanlığı bu noktada kendi sosyal 

platformlarını oluĢturarak sosyal medyayı milli eğitim, milli kültür ile birikimin 

öğretilmesi ve taĢınması için kullanabilir. Ayrıca daha geniĢ ölçekte düĢünülecek 

olursa yetkililerin milli bir sosyal medya politikası oluĢturması gerekmektedir. Bu 

surette Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, UlaĢtırma, Denizcilik ve 

HaberleĢme Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı iĢbirliği içinde bir koordinasyon merkezi 

kurabilir. Ortak bir ARGE merkezi geliĢtirilebilir. Japonya, Hindistan, Ġngiltere gibi 

kültürel miras noktasından büyük yatırımlar ve çalıĢmalar yapan ülkelerin politikaları 

ve çalıĢmaları incelenebilir. Bu sahada yapılacak akademik çalıĢmalar teĢvik 

edilebilir. Çin‟de uygulanan milli sosyal medya platformları Türkiye‟ye uyarlanabilir.  

Sosyal medya hiç Ģüphesiz ki milenyum çağının en etkili silahı halini almıĢtır. Bu 

yüzden gelecek nesilleri bu ortamın hastalıklarından kurtarmak ve bu silahı menfi 

konularda kullanmak artık zorunluluk olmuĢtur. Dünyanın önde gelen devletleri bu 

konuda büyük organizasyonlar yapmaktadır. Japonya‟nın milli karakteri olan 

animeler bütün dünyada milyarlarca izleyiciye ulaĢmaktadır. Japonya sadece 
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animeleri kullanarak bütün dünyaya kendi kültürünü tanıtmaktadır. Bununla birlikte 

Güney Kore‟de yazılan birçok bilgisayar oyunu için 18 yaĢ yasağı konulmuĢtur. Öte 

yandan Avrupa‟da dil öğrenimi baĢta olmak üzere birçok alanda sosyal medya aktif 

olarak kullanılmaktadır. Tüm bu geliĢmeler göz önünde bulundurulduğunda, 

uluslararası ölçekte milli bir politikanın geliĢtirilmesi gerektiği görülüyor.   

                 Günümüzde Sosyal medyada sahte haberler çok hızlı bir Ģekilde 

yayılmaktadır. Bununla birlikte Ortadoğu‟da patlak veren savaĢların sosyal medya 

platformları üzerinden baĢlatıldığı ve yürütüldüğü bilinmektedir. Bu noktada sosyal 

medya için milli yazılımlar geliĢtirilebilip yazılımların veri tabanları ve filtreleri 

güçlendirilmesiyle gençlere eğlencenin alternatifi sunulması önemli bir adım olabilir.   

                 Medya okuryazarlığı dersi ilk öğretim ve lise düzeylerinde 

yaygınlaĢtırılmalıdır. Web 2.0‟dan sonra çok hızlı bir ivme kazanan yeni medya artık 

sürekli bir evrilme sürecine girmiĢtir. Örneğin Facebook Ģu an kendi içerisinde bir üst 

yaĢ grubu oluĢturmaktadır. Yine Ġnstagram‟da ilerleyen süreçte yerini yeni bir 

yazılıma bırakacaktır. Bu doğrultuda uzmanların ve yetkililerin yeni çalıĢmalara karĢı 

uluslararası stratejiler geliĢtirmesi zarureti doğmaktadır. Öte yandan dev bir 

kütüphane halini alan Youtube da üzerinde uzun ve detaylı Ģekilde çalıĢılması 

gereken bir mecradır.  

              Sosyal medya denildiğinde ikinci bir yaĢam alanı akla geliyor ise resmi 

olarak bu alandaki her konu üzerinde bir planlama yapması devletin görevleri 

arasına girmektedir. Resmi kurumlar ve kolektif çalıĢmalar dıĢında yapılan atılımlar 

bu sahada yarım kalacaktır. Sosyal medyanın her alanla iççice ve etkileĢimde 

olması bu realiteyi göstermektedir. Sosyal medya, gençlik, iletiĢim ve kültür 

alanlarının birbirleri ile etkileĢimi, ĠletiĢimciler dıĢında sosyologlar, psikologlar, 

pedagoglar ve eğitimciler tarafından da ayrıca incelenmelidir.      

 

 

 

 

 

 

 



   

75 
  

KAYNAKÇA 

 

KĠTAPLAR 

AÜAÖF, Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik 

Özellikleri ile Beklenti ve Sorunları, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 

Yayınları No: 602, EskiĢehir, 1999 

AZĠZ Aysel, İletişime Giriş, Aksu Kitapevi, Ġstanbul, 2008 

AYDIN Mustafa, Kurumlar Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara, 2000. 

BAYKARA Tuncer, Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Dair 

Araştırmalar, Akademi Kitabevi, Ġzmir, 1992 

BĠNARK, Mutlu, YILDIRIM AyĢenur, TOPRAK Ali, AYGÜL Eser, BÖREKÇĠ Senem, 

ÇOMU Tuğrul, Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım”, 

Ġstanbul, Kalkedon Yayınları, 2009 

DOĞAN Ġsmail, Bir Altkültür Olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği, T.C. Kültür 

Bakanlığı Yayınları / 1652, Ankara, 1994 

DUTTON H. William, Social transformation in an information society: rethinking 

access to you and the World. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization 7, Paris, 2004 

DĠKENER Orhan, İnternet Reklamcılığında Web Tasarımı, Aybil Yayıncılık, Konya, 

2010 

DÖNMEZER Sulhi, Toplumbilim, Beta Basımevi, Ġstanbul, 1994  

ERKAL Mustafa, Sosyoloji, Der Yayınları, Ġstanbul 1997 

ENGĠN, BarıĢ (2011), „Yeni Medya ve Sosyal Hareketler‟, Cesur Yeni Medya, e-

kitap, der. Mutlu Binark, IĢık B. Fidaner, Alternatif BiliĢim Derneği Yayınları, Ankara, 

2011 

GÜVENÇ Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 2002 

GÜNGÖR Nazife İletişim Kuramlar, Yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011. 

GUENON Rene, Doğu ve Batı, Çeviren: Fahrettin Arslan, Ġstanbul, Yeryüzü 

Yayınları,1980.  

GÜR Bekir S., DALMIġ Ġbrahim, KIRMIZIDAĞ Nur, ÇELĠK Zafer, BOZ Nevfel,  

Türkiye'de Gençlik Profili. Seta yayınlar, Ankara, 2012 



   

76 
  

KAFESOĞLU Ġbrahim, Türk Millî ültürü, Boğaziçi Yay., Ġstanbul 1983.  

JARY David,  JARY Julia, Dictionary of Sociology, Glasgow: Harper Collins, 1991  

KONGAR Emre, Kültür Üzerine, Dördüncü Baskı, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 1994 

KOCATÜRK Utkan, Atatürk‟ün Fikir ve Düşünceleri, 1984, s.76. 

KÜÇÜK Mestan, Ed. Orhon, Nezih. & EriĢ, Ufuk, İletişim Bilgisi (Ünite 1). Anadolu 

Üniversitesi Web-Ofset, EskiĢehir, 2012. 

MOLES Abraham, Kültürün Toplumsal Dinamiği. (N. Bilgin, Çev.).  Ġzmir: Ege 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1983 

ÖZÖN M. Nihat. Osmanlıca/Türkçe Sözlük, Ġstanbul,1979.  

ÖZLEM Doğan, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi. Ġnkîlap, Ġstanbul, 2000 

PHILLIPS David, YOUNG Philip, Online Public Relations: A Practical Guide to 

Developing an Online Strategy in the World of Social Media, CIPR, London, 2009 

SCOTT David Meerman, The New Rules of Marketing and PR, John Wiley and 

Sons, New Jersey, 2010. 

SAYIMER Ġdil, Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Yayınları, Ġstanbul, 2008. 

SOYDAġ UZUNÇARġILI Ayda, Kültürlerarası iletişim: farklı kültürel ortamlarda 

çalışma ve iletişim, ParĢömen yayıncılık, Ġstanbul, 2010 

TUNA Yavuz, Ed. Vural, Ġ. İletişim. Pegem Akademi, Ankara, 2012 

TOLAN Barlas, Toplum Bilimlerine Giriş, Kalite Matbaası, Ankara, 1987; 310-311. 

TĠMĠSĠ Nilüfer, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara: Dost Yayınevi, 2003 

WEĠNBERG Tamar. The New Community Rules: Marketing On The Social Rules, 

O‟Reilly Media, USA, 2009, s.1. 

YENGĠN Deniz, Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, Derin Yayınları, Ġstanbul, 2014 

s. 77, 35 

YÜKSEL A. Haluk İletişimin Tanımı ve Temel Bileşenleri (Ed:Uğur Demiray). Etkili 

İletişim. Ankara: Pegem Yayınları, 2011 

ZILLIOĞLU Merih, İletişim Bilgisi ve Tanımı (Ed: Aysun Yüksel). İletişim Bilgisi. 

EskiĢehir: Açıköğretim yayınları, 2007 

 

 



   

77 
  

MAKALELER 

ARSLAN Ali, “Medyanın birey, toplum ve kültür üzerine etkileri”, Journal of Human 

Sciences, 2006, 1(1) 

BABACAN Mehmet Emin, HAġLAK Ġrfan, HĠRA Ġsmail, “Sosyal Medya ve Arap 

Baharı”,  Akademik İncelemeler Dergisi, 2011, 6(2):63-92. 

BAġLAR GülĢah, Yeni medyanın geliĢimi ve dijitalleĢen kapitalizm”, Akademik 

Bilişim, 2003 

BECK Liav Sade, “Internet Ethnography: Online And Offline”, International Journal 

of Qualitative Methods, 2004, 3 (2), 1-14. 

BURCU Esra., Gençlik Teorilerinin Sınıflandırılmasına ĠliĢkin Bir ÇalıĢma, Sosyoloji 

Araştırmaları Dergisi, 1998, Cilt: I, Sayı: 1-2, s.105-136.  

COġGUN Melek, “Gençlerin kimlik geliĢimi ve sosyalleĢme sürecine televizyon 

dizilerinin etkisi”, Akademik Bakış Dergisi, 2012, 28, 1-21. 

DAWLEY Lisa,  "Social Network Knowledge Construction:Emerging Virtual World 

Pedagogy”, On The Horizon, 2009, 17 (2), 

EREN Veysel, AYDIN Abdullah, “Sosyal Medyanın Kamuoyu OluĢturmadaki Rolü ve 

Muhtemel Riskler”, KMÜ Sosyal ve Ekonomı k Araştırmalar Dergı si, 2014, 16 (Özel 

Sayı I): 197-205 

ERKUL R. Erdem, “Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve 

Uygulamalarında Kullanılabilirliği”, Türkiye Bilişim Derneği, 2009, sayı 116. 

ERSÖZ Muzaffer. "Hars ve Medeniyetin Dinamik Tanımları”, Eğitim Dergisi, 

1(5),1963,4.  

FINDIKLIOĞLIU Z. Fahri. "Kültüre Dair", Türk Yurdu Mecmuası, 253,1956. 

GILBERT Eric, KARAHALIOS Karrie, “Predicting T,e Strength With Social Media, 

CHI, 2009, 4-9 

GÖKBERK M. Ali, "Kültür Meselesi", Bilgi Dergisi, 1959, 13(147), 3.  

GÖNENÇ E. Özgür, “ĠletiĢimin Tarihsel Süreci”, ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, 2007, 28, 

87-102, s.87. 

JONES Gill, “Integrating process and structure in the concept of youth: a case for 

secondary analysis”, The Sociological Review, 1988, 36(4), 706-732.  

KENTEL Ferhat, “Türkiye‟de genç olmak: Konformizm ya da siyasetin yeniden 

inĢası”, Birikim, 2005, 196, 11-18. 



   

78 
  

KAPLAN Andreas M., HAENLEĠN Michael, “Users of the World, Unite! The 

Challenges and Opportunities of Social Media”, Business Horizons, 2010, 53, 59-68.  

KARAL, H., KOKOÇ M. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri  

Kullanım Amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek GeliĢtirme ÇalıĢması, Turkish 

Journal of Computer and Mathematics Education, 2006, 1(3), 251-263. 

 KOCADAġ Bekir, Kültür ve medya. Journal of Human Sciences, 2006, 1(1). 

KOCABAY Hatice, “Bir Dedikodu Ġletim Mekanı Olarak Ġnternet Sitelerinin 

Forumları”, Folklor Dergisi, 2007, 75: 121-125.  

KIRSCHENBAUM Alan, “Generic Sources of Disaster Communities: A Social 

Network Approach”, International Journal of Sociology and Social Policy, 2004, Vol 

20, No 10/11. 

KAMĠLOĞLU Fatma, YURTTAġ Özge U., “Sosyal medyanın bilgi edinme ve kiĢisel 

geliĢim sürecine katkısı ve lise öğrencileri, üzerine bir alan çalıĢması”, İletişim, 2014, 

(21), 129-150. 

KÖKSAL Yüksel, ÖZDEMĠR, ġuayip. Bir ĠletiĢim Aracı Olarak Sosyal Medya'nın 

Tutundurma Karması Ġçerisindeki Yeri Üzerine Bir Ġnceleme. Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013, 18(1). 323-337. 

LEVY Moria (2009), “WEB 2.0 Implications on Knowledge Management”, Journal of 

Knowledge Management,  2009, Vol. 13. No. 1. 

MARSLAND David, “The sociology of adolescence and youth”. The Social Sciences in 

Educational Studies. London: Heinemann, 1982, 153-65. 

MORA Necla, “Medya ve kültürel kimlik”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2008, 

5(1), 1-14. 

ÖZTÜRK Müslüm, AKGÜN Özcan Erkan, “Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaĢım 

sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili 

görüĢleri.” Sakarya University Journal of Education, 2012, 2(3), 49-67. 

SEYFĠ Murat, “Sosyal Medyada Kültürel Sermaye Ölçeği: Ölçek GeliĢtirme 

ÇalıĢması”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017, 6(2), 183-194 

SOLMAZ BaĢak, TEKĠN Gökhan, HERZEM Züleyha, DEMĠR Muhammed, “Ġnternet 

ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama”, Selçuk İletişim, 2013, 7(4), 23-

32. 

ġAHĠN M. Cem, “Türkiye‟de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim 

Kültürü”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005, Cilt 25, Sayı 2, 157-181. 



   

79 
  

VURAL Z. Beril Akıncı, BAT Mikail, “Yeni Bir ĠletiĢim Ortamı Olarak Sosyal Medya: 

Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesine Yönelik Bir AraĢtırma”, Journal of Yasar 

University, 2010, 20(5). 3348-3382 

WILCOX Dennis L, The Landscape of Today‟s Public Relations”, Anàlisi, 2006, (34), 

67-85.  

WELLMAN Barry, HAASE, Anabel Quan, WĠTTE James, HAMPTON Keith, “Does 

the Internet Increase, Decrease, or Supplement Social Capital? Social Networks, 

Participation, and Community Commitment”, American Behavioral Scientist, 2001, 

45 (3), 436-455. 

YAĞMURLU Aslı, “Kamu yönetiminde halkla iliĢkiler ve sosyal medya”, Selçuk 

üniversitesi iletişim fakültesi akademik dergisi, 2011, 7(1), 5-15. 

YAĞMURLU Aslı. “Diyalojik ĠletiĢim Çerçevesinden Ankara BüyükĢehir Belediyesi 

Sosyal Medya Uygulamaları”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik 

Dergisi, 2013, 8 (1), 95-115 

YILMAZ Bülent, “Toplumsal ĠletiĢim ve Kütüphane”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Dergisi, 2003 / Cilt: 20 / Sayı: 2 / 11-29, s.14 

TEZLER 

ALPTEKĠN Duygu. “Toplumsal Aidiyet ve Gençlik: Üniversite Gençliğinin Aidiyeti 

Üzerine Sosyolojik Bir AraĢtırma”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 

Selçuk Üniversitesi, Konya, 2011 (YayımlanmıĢ Doktora Tezi) 

ÇAKMAK Veysel, “ĠletiĢim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Olan Etkisi: 

Üniversite Öğrencileri Üzerine Örnek Olay Ġncelemesi”,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2014 

(YayımlanmıĢ Doktora Tezi) 

 ÇOLAK Sezgin, “Türk Milli Kültür unsurları ve yozlaĢma (Tanzimat Dönemi)”, 

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans 

Tezi)   

GALLEY Catherine C. “Cultural policy, cultural heritage and regional development”, 

YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi, The State University of New Jersey, New 

Jersey, 2001 

UYSAL SavaĢ, “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları ile 

Eğitsel Sosyal Medya Kullanımlarının Değerlendirilmesi”, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

BahçeĢehir Üniversitesi, Ġstanbul, 2013, (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi) 



   

80 
  

 

RAPORLAR 

ERASLAN Levent, ed. BULUT Mehmet. “Gençlik ve Sosyal Medya AraĢtırma 

Raporu”, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2013 

TCMEB (T.C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı), I. Gençlik ġurası: Gençliğin 

Serbest Zaman Faaliyetleri Ön ÇalıĢma Raporu, Ankara, 1988. 

BĠLDĠRĠLER 

ÖZEREN Alp, Çocuklar Ġçin Yaratılan Müzik Yapıtlarının Toplumsal Müzik Bilinci ve 

Dil GeliĢimi Açısından Rolü ve Önemi, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 

Sempozyumu Ankara Ünv. Eğt. Bil. Fak. 04-06 Ekim 2006, Ankara 

ĠNTERNET KAYNAKLARI  

Haber 7, 2016. “Türkiye'de sosyal medya gençleri nasıl etkiliyor?” 

http://www.haber7.com/roportaj/haber/1766268-turkiyede-sosyal-medya-gencleri-

nasil-etkiliyor (EriĢim Tarihi 20.09.2017) 

KUTLUTÜRK Gökmen. (2012). “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Notu”, 

http://hbogm.meb.gov.tr/aol/kitaplar/aol/din2.pdf (EriĢim Tarihi 18.09.2017) 

Mayfield Anthony, (2008). What‟s Social Media?, iCrossing, e-book, 

http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossi

ng_ebook.pdf (EriĢim Tarihi 25.09.2017) 

SAZAK, Ġlhami, Açıköğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Ders Notu, 

https://nenedir.com.tr/milli-seciye-nedir/ (EriĢim Tarihi 20.09.2017) 

Turan Ömer. (Tarihsiz). Atatürk ve Milli Kültür.     

http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/makaleler/19.pdf (EriĢim Tarihi, 01.10.2017)  

Yayla, Ali. (tarihsiz). Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Notları. 

http://web.itu.edu.tr/yayla/tkm.pdf (EriĢim Tarihi 15.09.2017)  

TUĠK, Türkiye nüfusunun ortanca yaĢı yükseldi, 2017. 

http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27587, (EriĢim tarihi 10.01.2018) 

Türk Dil Kurumu (TDK), http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama= 

gts&guid=TDK.GTS.5a1f5076f27ea4.59674205 , (EriĢim Tarihi 20.09.2017) 

UNESCO. (2011). About the youth programme. 

http://www.unesco.org/new/en/socialand-human-sciences/themes/social-

transformations/youth/ (EriĢim Tarihi 19.09.2017) 

http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf
http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf
https://nenedir.com.tr/milli-seciye-nedir/
http://web.itu.edu.tr/yayla/tkm.pdf
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=%20gts&guid=TDK.GTS.5a1f5076f27ea4.59674205
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=%20gts&guid=TDK.GTS.5a1f5076f27ea4.59674205
http://www.unesco.org/new/en/socialand-human-sciences/themes/social-transformations/youth/
http://www.unesco.org/new/en/socialand-human-sciences/themes/social-transformations/youth/


   

81 
  

YeniĢafak, 2017. – “Twitter 280 karakter oldu” 

https://www.yenisafak.com/teknoloji/twitter-280-karakter-oldu-2808533 (EriĢim Tarihi 

8 Kasım 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-A 

A-1 
  

EKLER 

ÇALIġMA ĠÇĠN ÖĞRENCĠLERE YÖNELTĠLEN SORULAR:   

  

Demografik özellikler ve Sosyal medya kullanım sıklığını belirlemek için soru 

önerileri;    

 

1- Cinsiyet:                                Kadın  

                                           Erkek  

 

2- YaĢınız:   

 

3- Sosyal Medya Kullanım Süresi:       1 yıldan  

                            1-2 yıl  

                            2-3 yıl  

                            4 yıldan fazla  

 

4- Sosyal Medya Kullanım Sıklığı:      Her gün bir kereden fazla  

                          Her gün bir kere   

                          Haftada bir kereden fazla   

                          Ayda birkaç kez  

                          Kullanmıyorum 

 

5- Sosyal Medyada Harcanan Süre:  15 dakikadan az  

                15-30 dk  

                 30 dakika - 1 saat  

                 1-2 saat 



EK-A 

A-2 
  

                 2 saatten fazla 

6- Aile Gelir Durumu:          1500-2000 

                                                    2000-2500 

                                                   2500- 3000 

                                                   3000- 4000 

                                                   4000 ve üzeri 

 

7- En çok kullandığınız sosyal medya platformu:        Facebook 

                                                                                            Twitter 

                                                                                            Ġnstagram 

                                                                                            Scorp  

                                                                                            Diğer 

8- Evinizde internet bağlantısı var mı:       Evet  

                                                                          Hayır 

 

9- Kullandığınız GSM Operatörü:             Turkcell 

                                                                         Türk Telekom (Avea)    

                                                                         Vodafone 

                                                                         Bimcell 

                                                                         Pttcell 

 

10- Kullandığınız internet servis sağlayıcısı:      TTNET   

                                                                                 TurkNet  

                                                                                 Turkcell  

                                                                                 Superonline  

                                                                                 UyduNet 
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                                                                                 D-Smart 

 

11- Bir ay içerisinde kullandığınız internet kotası:         1 GB  

                                                                                            2 GB  

                                                                                            6 GB 

                                                                                            8 GB 

                                                                                            10 GB 

12- Telefonunuzun mali değeri: 

                                                                                500- 1000 TL 

                                                                                1000-2000 TL 

                                                                                2000-3000 

                                                                                3000-4000 TL 

                                                                                4000 ve üzeri 

 

Sosyal medyanın kültüre etkisini araĢtırmak için; 

SOSYAL MEDYADA KÜLTÜREL SERMAYE ÖLÇEĞĠ: 

Alt boyutlar sosyal medya tutum (soru1, soru2, soru3, soru4), sosyal medyada 

kültürel sermaye eğilimi (soru5, soru6, soru7, soru8) ve çoklu ortamda kültürel bilinç 

(soru9, soru10, soru11, soru12, soru13, soru14, soru15)  
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1- Sosyal medya siteleri sayesinde yeni bir kültürel 

kimlik kazandığımı hissediyorum.  

 

     

2- Sosyal medya sitelerinde gördüğüm kültürel 

paylaĢımları arkadaĢlarımla sohbet konusu 

yapmak hoĢuma gidiyor.  

(Gezi fotoğrafları- edebiyat söyleĢi afiĢleri – kültürel 

konferans ve çalıĢmalar v. b.)   

 

     

3- Sosyal medya sitelerindeki paylaĢımlar hakkında 

yorum yapmak hoĢuma gidiyor.  

 

     

4- Beni Anlatan selfie fotoğraflarını paylaĢınca mutlu 

oluyorum.  

 

     

5- Sosyal Medyadan öğrendiğim kültürel aktivitelere 

(kültürel gezi- konser- söyleĢi- konferans) 

katılıyorum.  

 

     

6- Sosyal Medyada yazar, Ģair, ressam gibi 

sanatçıları takip ediyorum.  

 

     

7- Sosyal Medya üzerinden kültürel çalıĢmalar 

yapan insanlar ile tanıĢıyorum.  

 

     

8- Sosyal Medya/ internet üzerinden kitap, bilet v.b 

ürünler alıyorum.  
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9- Sosyal Medya üzerinden kültürel aktiviteler 

organize etmek isterdim.  

 

     

10- Televizyon ve benzeri kitle iletiĢim araçlarında 

yayınlanan kültürel programlar dikkatimi çeker 

     

11- Farklı kültürlerin toplumlara zenginlik kattığına 

inanıyorum.  

 

     

12- Edebiyatla ilgilenirim.  

 

     

13- BaĢka bir Ģehre gittiğimde oranın kültürel, 

sanatsal mekânlarını ziyaret ederim.  

 

     

14- Ünlü müzisyenleri ve edebiyatçıları tanırım.  

 

     

15- Sinema, konser gibi etkinliklere katılırım.  

 

     

 

Sosyal medyanın iletiĢime etkisini araĢtırmak için; 

Bu ölçekte sosyal ağ sitelerini kullanma amaçlarınızı belirlemeye yönelik tümceler 

yer almaktadır. Ġlgili tümcelerin karĢısında "1 = Kesinlikle katılmıyorum", "2 = 

Katılmıyorum", "3 = Orta Derecede Katılıyorum ", "4 = Katılıyorum" ve "5 = Kesinlikle 

katılıyorum" olmak üzere beĢ seçenek verilmiĢtir. Lütfen her tümceyi dikkatle 

okuyarak, sizin için en uygun olan seçeneği iĢaretleyiniz.  

Ölçeğe ait alt boyutlar; Sosyal EtkileĢim ve ĠletiĢim Amaçlı 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı 2, 4, 15   

Eğitim amaçlı 5, 9, 14  , 
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1- Kendime özgü alan (profil, kiĢisel sayfa…) yaratma 

imkanı sunduğu için kullanıyorum.  

 

     

2- Yeni insanlarla tanıĢmak, yeni arkadaĢlıklar kurmak için 

kullanıyorum.  

 

     

3- Mevcut arkadaĢlarımla iletiĢimimi devam ettirmek 

amacıyla kullanıyorum.   

 

     

4- Diğer insanlar tarafından tanınmak amacıyla 

kullanıyorum.        

 

     

5- Okul proje/ödevlerimle ilgili araĢtırma yapmak için 

kullanıyorum.       

 

     

6- Ġlgilendiğim insanların ve arkadaĢlarımın yaĢamlarını 

incelemek amacıyla kullanıyorum.       

 

     

7- Eski arkadaĢlarımla tekrar iletiĢime geçmek için 

kullanıyorum.      

 

     

8- Eğitim amaçlı grupları ve etkinlikleri incelemek 

amacıyla kullanıyorum.       

 

     

9- DüĢüncelerimi baĢkalarıyla paylaĢmak için 

kullanıyorum.      

 

     

10- Ġlgimi çeken gruplara katılmak için kullanıyorum.       
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11- Beğendiğim nesneleri (video, resim, not…) paylaĢmak 

için kullanıyorum.     

12- Güncel, farklı bilgiler ve düĢüncelerle karĢılaĢmak 

amacıyla kullanıyorum.        

     

 

13- Yabancı dil bilgimi geliĢtirmek amacıyla kullanıyorum.         

     

14- Farklı kültürlerden insanlarla tanıĢmak amacıyla 

kullanıyorum. 

     

15- Sosyal medyada tanınmak ve popüler olmak istiyorum.      

 

 

 

 

 


