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ÖZ 

ONLINE HABER SİTELERİNDE VE SOSYAL AĞLARDA HABERİN 

YANSIMASI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME 

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı doğrultusunda, geleneksel medyanın 

dijital uzantısı olan online haber sitelerindeki haberler ve kamuoyu huzuruna sunulan 

konular, aktif izler kitlenin değerlendirilmesiyle sosyal ağlara benzer bir şekilde 

yansımamaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte kullanıcı tutumlarının ve iletişim 

kanallarının değiştiği gözlemlenmiştir.  

Bu araştırmada, kitle iletişim araçlarının devam eden etkilerinden biri olan 

kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı doğrultusunda; online haber sitelerinde ve sosyal 

ağlarda haberin yansımasının karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimi, izleyici kitle merkezli kullanımlar 

ve doyumlar yaklaşımı, sosyal medya ve sosyal medya ölçümleme konuları alt 

başlıklar halinde ele alınmıştır. Araştırma, Socialth Sense sosyal medya ölçümleme 

aracıyla sosyal medya dinlemesi yapılarak, içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilen 

nitel bir örnek olay çalışmasıdır. Araştırmada, online haber sitelerindeki haberlerin 

sosyal ağlardaki yansımasının farklı olduğu sonucuna varılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

A COMPARATIVE STUDY ON THE REFLECTION OF NEWS IN 

ONLINE NEWS SITES AND SOCIAL NETWORKS 

In line with the Uses and Gratifications Approach, the issues presented to the 

public and the public on the online news sites, which are the digital extension of the 

traditional media, are not reflected in social networks in a similar way through the 

evaluation of active traces of the audience. With the developing technology, it has been 

observed that user attitudes and communication channels have changed. 

 

In this study, in accordance with the uses and gratifications approach which is 

one of the ongoing effects of mass media; the aim of this research is to investigate the 

reflection of news on online news sites and social networks. In this context, the 

historical development of mass media, audience-centered uses and gratifications 

approach, social media and social media measurement issues are discussed in sub-

headings. The research is a qualitative case study carried out by content analysis 

method by listening to social media with Socialth Sense social media measurement 

tool. In the research, it is concluded that the reflection of the news on online news sites 

on social networks is different. 
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GİRİŞ 

İletişim biliminin yaşadığı sürekli gelişim, iletişimin insanlar üzerindeki etkisinin 

ölçümlenme isteğinden doğmaktadır. Dünyanın yaşadığı doğal yenilenme ve dönüşüm, 

iletişim ortamlarının değişmesine vesile olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle yaşanan 

değişimler, yeni iletişim ortamlarındaki haberleşmenin, veri ve kitle iletişimiyle 

bütünleşmesi yeni medya teknolojilerinin en önemli yapısal özelliklerinden biridir.  

Yeni medyanın gelişmesiyle birlikte yaşamın bir parçası haline gelen sosyal 

medya sayesinde artık kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkisi yerine insanların 

sosyal medyayı kullanarak ne yaptığı sorusunun daha fazla önem taşıdığı 

söylenebilmektedir. Çeşitli dönemlerde yapılmış çalışmalar, insanların medya ile ne 

yaptığı sorusuna cevap arasalar bile, bu sorunun günümüzdeki kadar ilgi görmemiştir. 

İletişimin türü değişse de etkisi değişmemiş, insanlar her geçen gün sosyal medya 

sayesinde farklı nedenlerle medyayı kullanıp, farklı doyumlar elde etmişlerdir.  

Bu çalışmanın amacı, izleyici merkezli yaklaşımlardan biri olan kullanımlar ve 

doyumlar yaklaşımı doğrultusunda online haber sitelerinde yer alan haber içeriklerinin, 

sosyal ağlar üzerindeki yansımasını ölçümlemektir. 

Araştırmanın birinci bölümünde; izleyici merkezli bir iletişim kuramı olarak 

kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı alt başlıklar halinde açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci 

bölümünde ise; sosyal medyada kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, sosyal medya, sosyal 

medyanın tarihsel gelişimi, sosyal medya platformları, online haber siteleri, sosyal 

medyada ölçümleme ve analiz alt başlıkları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma 

bölümünde kullanılmak üzere Socialth Sense iz sürme aracı üzerinden, iz sürme 

yöntemiyle veriler manuel olarak işlenerek analiz edilmiş ve analiz sonucu erişilen 

bulgular üçüncü bölümde yorumlanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İZLEYİCİ MERKEZLİ BİR İLETİŞİM KURAMI OLARAK KULLANIMLAR 

VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI 

 

1.1. Kitle İletişim Araştırmalarının Tarihsel Gelişimi 

Antik Çağlar’dan bu yana iletişimsel ilişkilerde üzerinde en çok durulan ve 

değişmeyen şey iletişimin insan üzerindeki etkisidir. Retorik adlı çalışmasında iletişimi, 

neredeyse sunulan her konu üzerinde inandırma tarzlarını kullanma gücü olarak ele alan 

Aristoteles, bu gücün etkili olabilmesi için söylenen sözün sahip olduğu üç inandırma 

tarzı olduğunu ifade etmektedir (Aristoteles 2008, 37).  

Bunlar (Aristoteles 2008, 38); 

1) Konuşmacının kişinin kişisel karakterine, 

2) Dinleyicinin belirli bir ruh halinde bulunmasını sağlamaya, 

3) Konuşmacının kendisini sözcükleriyle nasıl kanıtladığına bağlıdır. 

“Kitle iletişim alanında yapılan ilk araştırmaların, geliştirilen ilk model ve 

kuramların odaklandığı ortak görüş, kitle iletişim araçlarının etkisinin güçlü, hatta sınırsız 

olduğu yönündedir” (Güngör 2016, 82). İletişim araştırmacıları yeni çıkan bütün kitle 

iletişim araçları için, önce aracın etkisinin ne olduğunu sorgulamışlardır. Bu nedenle, kitle 

iletişim araştırmalarının geçmişi, medyanın insanlar üzerindeki etkilerinin araştırılmaya 

başlamasına dayanmaktadır (Abercrombie ve Longhurst 1998, 4). McQuail ve Windahl; 

özellikle 20. yüzyılın başında bu araştırmaların kitle basınının siyasi etkisi, sonraları ise 

sinema ve radyonun ahlaki ve sosyal sonuçlarına duyulan ilgiye dayandığını belirtirler. 

Genel olarak iletişim araştırmaları, eğitim, propaganda, telekomünikasyon, reklamcılık, 

kamu ve insan ilişkileri alanlarında verimliliğinin nasıl artırılabileceği ve etkilerinin nasıl 

test edileceği iletişim çalışmalarının merak konuları olmuştur (McQuail ve Windahl 

1993, 7). Zaman içinde iletişimin yöntemi değişse bile etkisi değişmemiş, farklı kuram 

ve yöntemlerle medyanın etkilerini inceleyen araştırmalarda ikna ve etkileme sonucuna 

ulaşılmıştır (Laughey 2010, 41).   
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1.1.1. Güçlü Etkiler Dönemi 

İlk etki modeli olan ve 50’li yılların ilk zamanlarına kadar geçen sürede akademik 

dünyada dile getirilen davranışçı Uyaran-Tepki retoriğinin, kitle medyasının kendi izler 

kitlesi üzerinde doğrudan etkileri olduğu ve özellikle davranışsal etkilere sahip olduğu 

savunulmaktadır. Bu model sihirli mermi, hipodermik iğne ya da şırınga modeli olarak 

da bilinmektedir (Chander ve Munday 2018, 185-186).  

Walter Lippmann’ın 1922 yılında yayınlanan, dış dünyamız ve kafamızın içindeki 

görünümlerinin ilişkisini anlatan kitabı “Public Opinion” ile kamuoyunun istenen 

biçimde oluşturulabileceğine olan inancı da etkilemiştir (Türkoğlu 2015, 106). 

Lippmann’ın iki önemli düşünce sınırlılığı vardır. Biri gerçek dünyanın algılanamayacak 

derecede kompleks ve çözümlenemez oluşu, diğeri ise insanların bu karmaşa içerisinde 

varoluşu anlamlandırabilmekten uzak, algısının yalnızca kendi gereksinimlerini 

karşılayabilecek kadar olmasıdır. Bu bağlamda, insanların kendi belleklerinde 

oluşturdukları imgeler ve yapay çevrenin kurulmasında medya ve haberlerin etkin rol 

oynadığını savunur (Özçetin 2018, 88). 

Lippman’ın bu çalışması kamuoyu oluşumunda, halkla ilişkiler ve reklamcılık 

gibi konular üzerine düşünülmesinde, dikkatin kitle iletişim araçlarına çekilmesinde 

önemli bir kılavuz olmuş, Lasswell’e ilham vermiştir (Güngör 2016, 83). Lasswell, bir 

iletişim aksiyonunu tanımlamanın en ideal yolunun, “kim, ne diyor, hangi kanalda, kime, 

ne etkisi ile?” sorularının yanıtlanması olduğunu söylemektedir. Kitle iletişim araçlarının 

yapı ve işlevi üzerine yaptığı çalışmalarında söz konusu araçların üç temel işlevini tespit 

etmiştir (Lasswell 2007, 216): 

- Çevrenin gözetimi, 

- Toplumun bütün kesimleri arasında bütünlük sağlanması, 

- Nesiller arası kültür aktarımının gerçekleştirilmesi. 

Neredeyse tüm medya sağlayıcıları; olumsuz etkilerine karşılık, kamu yararına 

hizmet ettikleri, insanlara istediklerini verdikleri, genel beğeni algısının ihtiyaçlarını 

karşılayarak, topluma ayna tuttuklarını belirtmektedirler (Laughey 2010, 39).  
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Laughey’e göre (2007, 12); Lasswell’in gerçekleştirdiği gazete içerik analizleri, 

işlev kategorizasyonu ve yarattığı formül iletişim alanında özellikle güçlü etkiler 

paradigması üzerine gerçekleştirilecek çalışmalar için nitelikli bir kuramsal esas 

oluşturmuştur.  

Kitle iletişiminin bireyler üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalar ilk kez, 1930’lu 

yılların başında Amerikan araştırma vakfı olan Payne Fund tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  Araştırma sınırlılıkları dahilinde olan farklı kategorilerdeki 1500 

filmin içerik analizi yapılmış, filmlerin izleyen çocuklar üzerindeki duygusal ve 

davranışsal yöndeki etkisi ölçülmüştür. Bu araştırma sonucu elde edilen bulgularda 

çocukların izledikleri filmlerin etkisinde kaldıkları ve tutumlarını bu doğrultuda 

değiştirdikleri sonucuna varılmıştır (Güngör 2015, 84-85). Bu bağlamda, araştırmanın 

iletişimdeki hipodermik iğne teorisinin geliştirildiği, aynı zamanda döneme egemen olan 

Uyarı-Tepki kuramıyla da uygunluğunun dikkat çektiği söylenebilmektedir. 

İkinci dünya savaşı ve sonrasında yapılan çalışmalarda sorgusuzca kabul edilen 

güçlü etkiler paradigmasından sınırlı etkiler paradigmasına doğru geçişte bu bilimsel 

çerçevenin yaygınlaşması ve norm haline gelmesi etkili olmuştur. Hipodermik iğne adıyla 

bilinen bu düşünce biçimi siyasal sahnede oldukça etkili olmakla beraber iletişimde 

mesajın iletildiği bireylerin genelinde bir değişiklik yapmadığı ancak gereksinim ve 

hedefleri olan ya da cevap arayan bireylerde değişimlere sebep olduğu görülmektedir 

(Alemdar ve Erdoğan 1990, 152). Yapılan güncel incelemelerde (Bulduklu, 2010; 

Özarslan ve Nisan, 2011) iletişim araçlarından yayılan mesaj ve kullanıcılar içinde 

oluşturduğu algı arasında güçlü bir bağ olduğu bilinmektedir. 

1.1.2. Sınırlı Etkiler Dönemi 

1940’lı ve 1960’lı yıllarda, kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikle iletişim 

alanında ampirik çalışmalarda artış gerçekleştiği söylenebilir. (Karahan ve Uslu 2000, 

33). İletişimin göndericiyle alıcı arasındaki paylaşım olarak incelenmesi gerektiği 

düşüncesine destek olan Klapper; yaptığı araştırmalar sonucunda kitle iletişim araçlarının 

bireyler üzerinde sınırlı etkisi olduğunu ve kitle iletişiminin davranışları değiştirmekten 

daha çok, var olan davranışları güçlendirdiğini ve dönüştürülmek yerine değişimine yarar 

sağladığını ifade etmektedir (Özçetin 2018, 100).  
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1940’lı yıllarda Kolombiya Üniversitesi’ inde iletişimin etkileri alanında yapılan 

çalışmalarda; izleyicilerin kitle iletişim araçlarının büyük bir kısmını çoğunlukla seçim 

dönemlerinde ve kendi gereksinimleri doğrultusunda işlevlerine uygun şekilde kullandığı 

sonucuna ulaşılmasıyla birlikte medyanın güçlü etkiler görüşünün yerini sınırlı etkiler 

görüşüne bıraktığı söylenebilmektir (McLeod ve Reeves 2003, 90). Kolombiya 

Üniversitesi’nin araştırma ekibinde olan Lazarsfeld, kitle iletişim araçlarının mevcut tavır 

ve davranışları pekiştirdiğini, izler kitle üzerinde zaman kaybetmeden, doğrudan ve güçlü 

etkiler oluşturduğunu savunan şırınga modeline karşıt, toplum üzerinde kitle iletişim 

araçlarının doğrudan bir etkisinin olmadığı görüşünü iki aşamalı akış kavramıyla ortaya 

koymuştur (Chander ve Munday 2018, 196). People’s Choice kitabında bu kavram ile 

ilgili üç ana bulgusu olduğunu belirten Katz; kişisel etkinin rolünün, kişisel etkinin 

akışının ve kitle iletişim araçlarıyla kanaat önderleri arasındaki ilişkinin medyanın toplum 

üzerindeki etkisinde önemli rolü olduğunu belirtmiştir (Katz 1957, 61-62).  

Toplumdaki her insanın birbirinden ayrı entelektüel seviyeye, ayrı tecrübelere ve 

kendilerine özel davranışlara sahip olmaları, kitle iletişim araçlarından gelen mesajları 

farklı anlamlandırmalarına yol açmakta; kitle iletişim araçlarının gönderdiği mesajların 

toplumun her bölümünde aynı etkiyi yaratması mümkün olmamaktadır. İlk dönem 

araştırmalarında kişilerin yalnız olduğu düşüncesinin doğru olmadığı, kişilerin toplum 

içerisinde yer alan aile, arkadaş, iş gibi gruplarla iletişim içinde ve grup ilişkilerine bağlı 

oldukları saptanmıştır. Grup ilişkileri, kitle iletişim araçları tarafından gönderilen 

mesajların anlamlandırılmasında da etkili olabilmektedir. Kişilerin, edindikleri bilgileri 

kendi hayat akışlarında deneyimlemeden önce çevrelerine danışıp, tartışmaları kitle 

iletişim araçları tarafından gelen mesajın anlamlandırılmasını etkilemektedir. Bu 

etkileşim ve paylaşımlarda toplumdaki birtakım kişilerin diğer kişilerden daha aktif 

olmaları, toplum üzerinde de etkili olduğu savunulmuş ve böylece kanaat önderleri 

kavramı oluşmuştur. Bunun yanı sıra, topluluk içinde yeni olan şeylerin yayılmasını, 

insanları etkileyecek olumsuz haber içeriklerinin kamuya erişiminin kısıtlanması gibi 

konularla da kanaat önderleri ilgilenmektedir (Güngör 2016, 105-106) 

İki aşamalı akış kavramı; kitle medyasının hedefindeki bireylerin, üyesi oldukları 

topluluğun kanaat önderleri aracılığıyla etkilediğini, diğer bir deyişle bireylerarası 

iletişimin sosyal ağlar vasıtasıyla medya etkisinin filtresinden geçirildiğini anlatmaktadır 
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(Türkoğlu 2016, 109). İki aşamalı akış paradigmasında ilk aşama olguların ve fikirlerin 

iletişim ortamından lokal cemiyetlerin kanaat önderlerine ulaşması; ikinci aşama ise 

kanaat önderlerinden de aynı cemiyetin daha pasif tüketicilere ulaştırılması şeklinde 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, medya etkisinin beklentilerle bağdaşması, mesajın 

filtrelenme kademesi doğrultusunda değişkenlik gösterebilmektedir. (Yaylagül 2010, 57; 

Güngör 2016, 106-107). Böylece sınırlı etkiler paradigmasıyla daha önce edilgen alıcı 

olarak düşünülen izler kitlenin kendisine sunulan mesajları reddedebilen, değerlendirme 

ve seçim yapabilen aktif bir pozisyona yerleştirildiği söylenebilmektedir (Yaylagül 2006, 

50). 

1.1.3. Güçlü Etkilere Yeniden Dönüş 

1960’lı yıllardan günümüze kadar süre gelen araştırmalar, medyanın insanlar 

üzerindeki etkisinin bazı durumlarda çok, bazı durumlar karşısında ise kısıtlı olduğunu 

ortaya koymuştur. Medya gücünün devamlı olarak, onu takip eden insanların 

düşüncelerinin biçimlendirilmesine hizmet ettiği yönündedir. Bu çıkarım, farklı 

reaksiyonlara neden olsa da genel anlamda medyayı, izler kitleye egemen değerlerin 

aktarıldığı en önemli cihaz olarak tanımlamaktadır (Yaylagül 2006, 44). Televizyon 

karşısında geçirilen sürenin gittikçe arttığı bir çağın başlamasıyla etki sorunu üzerine 

yaşanan kaygılar birçok kuram ya da kuramcının farklı çerçevelerle konu üzerine 

çalışmalar yapmasını sağlamıştır. Medyanın 70’li yıllarda uzun vadeli, dolaylı ve yalnızca 

davranışsal olmayan etkilerini açıklamaya yönelik bir seri kuram ortaya çıkmıştır 

(Özçetin 2018, 116-117).  

Bunlar; medyanın istediği bir konuyu ön plana çıkararak toplumun gündemini 

belirlediği öne sürülen “gündem belirleme kuramı”, eşik bekçilerinin filtresinden geçerek 

hazırlanan haberleri insanların ne şekilde düşünmeleri gerektiğini sağlayan “çerçeveleme 

kuramı”, bireylerin medya gündeminden farklı olan düşüncelerini dışlanma korkusundan 

dolayı sessiz kalarak, egemen görüşün daha da yaygınlaşmasına aracı olduğu “suskunluk 

sarmalı kuramı” ve insanların televizyon izleme oranlarının, dünyayı algılama biçimlerini 

etkilediği yani televizyonun insanları yetiştirdiğini savunan “yetiştirme kuramı”dır 

(Özçetin 2018, 121-127; Yaylagül 2006, 69-71; Laughey 2010, 47). 
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Medyanın izleyiciler üzerinde etkisi olduğu yönündeki araştırmalar sonucu güçlü 

etkilere dönüş döneminde İngilizce karşılığı “agenda-setting” olan ve dilimize yaygın 

olarak gündem belirleme şeklinde çevrilen kavram, bazı çalışmalarda; “gündem 

oluşturma” (Severin ve Tankard 1994, 364; McQuail 1994, 294), “gündem kurma” 

(Kalender 2000, 121) veya “gündem koyma ve saptama” (Yumlu 1994, 92) gibi farklı 

şekillerde de çevrilmiştir. 

Bernand Cohen, 1963 yılındaki çalışmasında gündem belirleme kavramını; 

“basın, insanlara ne düşüneceklerini söylemede çoğu zaman başarılı olmayabilir, ancak 

okuyucularına ne hakkında düşüneceklerini söylemede şaşırtıcı derecede başarılıdır.” 

şeklinde tanımlamaktadır (Cohen 1963, 13). Cohen’in çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 

görüşe göre; kitle iletişim araçlarının günlük gündem belirleme görevi yaptığı 

savunulmuştur. 1972 yılında ise McCombs ve Shaw tarafından yapılan çalışmalarla bu 

görüş geliştirilerek gündem belirleme kuramının temeli; halkın üzerinde durduğu ve 

önem verdiği konuları medyanın haberleri sunuş biçimiyle belirleyerek, toplumun 

gündemini oluşturduğu görüşüne dayandırılmıştır (Alemdar ve Erdoğan 2005, 180; 

Yaylagül 2006, 68).  

Medya, insanlar için en önemli enformasyon kaynağıdır (Yaylagül 2006, 68). 

Günümüzde insanlar kitle iletişim araçlarında yer alan, ülke ve dünya gündeminde gelişen 

olayların birçoğunu haberler sayesinde öğrenmektedir. (Atabek 2012, 156). Kitle iletişim 

araçlarından öğrenilen haberlerin çoğu, izleyiciler veya okuyucular için değişik ve 

komplike vakalar arasından seçilerek, belirli kurallar çerçevesinde yayınlanmaktadır. 

(Ergen 2014, 2) Kitle iletişim araçları dünyada ve toplumda meydana gelen olaylara karşı 

farklı tutumlar sergilemektedir. Dünyada olup bitenlerden haberdar olmak için medyaya 

bağlı olan insan, kitle iletişim araçları sayesinde toplumu ve kendini ilgilendiren 

konuların neler olduğunu öğrenirken, medyanın konulara gösterdikleri tutum 

doğrultusunda yani belirlenen gündem sayesinde olayların hangi önemde olduğunu ve 

hangi konuya ne kadar önem vereceğini de öğrenmektedir. Kitle iletişim araçlarının daha 

çok önem verdiği konular gündemde daha uzun kalırken, görmezden geldiği durumlar ise 

önemini yitirmektedir (Severin ve Tankard 1994, 208).  
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Şekil 1: Gündem belirleme modeli: Medyada en çok dikkat edilen hususlar 

en önemli olarak algılanacaktır. 

Kaynak: McQuail D. & Windahl S. (1993) Communication Models for The Study of Mass 

Communications. 

Rogers ve Dearing’e (1988, 565) göre gündem; önceliklerin bir hiyerarşi, önem 

sırasına göre sıralanan sorunların ve olayların bir listesi olarak tanımlanmıştır. Belli bir 

zamanda basında ele alınan konuların ve televizyonda bu konuların kapladığı yayın 

zamanının sayımını yaparak ya da vatandaşlar için, kamuoyu araştırmaları ve görüşmeler 

gerçekleştirilerek gündem belirlenebilir (Maigret 2016, 255). Bu doğrultuda kitle iletişim 

araçlarının belirli konulara ayırdığı alan veya zaman miktarının ölçülmesi gerektiği ve bu 

ölçümün ya insanların konulara gösterdiği ilgiyle ya da konuların önemine ilişkin 

yargılarıyla ilgili olması gerektiği söylenebilmektedir. Bu bağlantı, yıllar içinde gündem 

belirlemeyi sürdüren, uygun değişiklikler ve iyileştirmelerle gelecekte de bunu devam 

ettirecek önemli bir güçtür (Kosicki 1993, 105). 

Medya, toplumun büyük bir bölümünün ne hakkında konuşacağını, izleyicilerin 

ve okuyucuların gerçekleri ne olarak düşünmesi gerektiğini, belirleyeceği gündemle 

etkilemektedir. (Yaylagül 2006, 68) Örneğin; “kadın cinayetleri”, “çevre” ya da “yaşlılık” 

gibi önemli toplumsal sorunları ele alındığın da medyanın bu konular üzerine ürettiği 

içeriğin az ya da çok olması, toplumun bu sorunlara vereceği önemi de belirleyecektir 

(Özçetin 2018, 118). Bu bağlamda gündem belirleme; kitle iletişim araçlarının toplumun 

ne hakkında düşüneceğini, neyi önemli olarak algılayacağını zamanla etkilemesidir 

(Atabek 2012, 159). Başından itibaren kitle iletişim etki araştırmalarının önemli bir 

öznesi olan izleyici, önceleri enformasyon ve ikna için tek tip pasif bir alıcı olarak 

algılanmıştır. 
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 1940’lı yıllarda özellikle Lazarfeld yaptığı çalışmalarla kişilerin medya iletişim 

kanallarını neden ve nasıl kullandıkları üzerine yeni çalışmaların yapılmasına öncülük 

etmiştir. (Işık 2014, 63; Tufan Yeniçıktı 2016, 40-41). İzleyiciler, seçebilecekleri kitle 

iletişim kanallarıyla medya gönderi arasından tercih ettiği içerikleri alırken, kendi 

beğenilerine, düşünce ve gereksinimlerine göre seçimde bulunma eğilimi göstermeye 

başlamışlardır. Bu süreçten sonra insanlar medyayı, edindikleri bilgiler arasından 

kendilerine faydalı olanları ayırarak, belirli ihtiyaçlarını gidermek için kullanmaya 

yönelmişlerdir. (Güngör 2016, 126)  

1.1.4. Aktif İzleyici Tezi Dönemi 

Aktif izler kitle teorisi, her bir izler kitle üyesini medya tarafından dayatılmaya 

istenilen anlamlar karşısında, metinleri zihinsel ve duygusal açıdan etkili biçimde 

anlamlandırılmaya çalışan bireyler olarak tanımlamaktadır. Teorinin savunucuları, 

bireylerin kendi gereksinim ve ideallerine uygun medyayı kullandıklarını öne sürmekte; 

Birbiriyle ilişkili algılama, yorum, değerlendirme ve yanıt gibi çeşitli boyutlarda aktif 

katılımın içinde yer aldığını belirtmektedir (Chandler ve Munday 2018, 13).  

II. Dünya Savaşı’yla birlikte toplumların değişmeye başlayan düşünsel ikliminin 

iletişim alanındaki kuram ve araştırmalar üzerinde de etkisini gösterdiği gözlenmektedir. 

1940 ve 1950’li yıllarda iletişim alan araştırmalarında, genel bir kanıya varılabilmesi için 

asıl çıkış noktasının birey olması gerektiği düşüncesinin hâkim olduğu 

söylenebilmektedir. Lazarsfeld’in ‘Halkın Tercihi’yle başlayan ve Katz ile birlikte yaptığı 

çalışmalarla devam eden süreçte; bireylerin öz benlik farkındalıklarına bağlı olarak kişiler 

arası iletişim süreçlerine dair belirgileri daha açık şekilde belirtilmiştir. 50 ve 60’lı 

yıllarda gerçekleştirilen araştırmalarda ise hâkim görüş artık; izleyicinin izleme kararını 

kendi öz iradesiyle verdiği ve günlük hayatın sıkıntıları, koşuşturması gibi gerçeklerden 

kaçmak amacıyla kullandığı yönünde olmuştur (Güngör 2016, 125). Bu medya 

tüketiminin gerçek anlamda kreatif, dönüştürücü ve özgürlüğe ulaştıran bir aksiyon 

olarak görüldüğünü ifade eden Robin’e göre; “Kültür ve medya çalışmalarının 

gelişiminde de buradaki ilgi ve perspektif değişimi görülmektedir. Medyanın etkisi 

üzerine daha deterministtik olan görüşler, izleyicinin aktifliği doğrultusundaki 

düşüncelere yol açmıştır. Medya tüketimiyle ilgili yeni sosyolojik ve etnografik 

çalışmalar, tecimsel kültürü eleştirel yaşlı kuşağa ve onların savunduklarına karşı adeta 
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Oedipal bir kavga biçiminde geliştirmiştir. Eski kuşak bu kültürü piyasanın 

yozlaşmış/baştan çıkarıcı özelliği olarak görürken gençler tecimsel kültürü ciddiyete alıp 

yapısı ve güçlendirici potansiyelini tartışmaktalar. Eski kuşak elitçilik ve ahlakçılığa 

kayarken, yeniler izleyici kitlelerin aktif ve yaratıcı kapasitelerinin var olduğuna 

inanmakta, görecelik ve popülizme kayma riskine yenik düşmekteler” (Robins, 175-176; 

akt. Türkoğlu 2015, 202-203).  

Aktif izleyici tezinin iletişim alanında yeni durum örneksemi şeklinde 

algılanmasının önemli iki sebebi olduğu ifade edilmektedir. Bunlar (Güngör 2016, 126); 

1) İzleyicilerin pasif yapısının aktif bir konumuna taşınmasıyla oluşan bu farklılık 

iletişimde kuramsal çerçevenin de değişmesine neden olmuş; kitle iletişim araçları 

üzerine odaklanan kuram ve yaklaşımlar yerine izleyici merkezli kuram ve yaklaşımların 

ön plana geçtiği belirtilmiştir. Bu değişimin en önemli ürünü ise Kullanımlar ve 

Doyumlar Yaklaşımı’dır. 

2) İletişim alanındaki araştırmalar kitle iletişim araçlarından aktif izler kitle 

merkezli teorilerine taşımakta; bu durum ise beraberinde “alımlama çözümlemesi tekniği, 

katılımlı gözlem teknikleri, derinlemesine görüşmeler ve odak grup çalışmaları” gibi 

metodolojik yöntemlerin geliştirilmesini sağlamasıdır. 

1.1.4.1 Alımlama Teorisi 

Alımlama teorisi, medya metinlerinin veya mesajlarının izler kitleye vermek 

istediği anlam ve izler kitlenin verilmek istenen mesajları nasıl yorumladığı arasındaki 

ilişkiyi anlatan analiz biçimidir. Alımlama incelemelerinin hedeflediği noktaya 

erişebilmesi için medya mesajlarının analizinin tamamlanması, izler kitlenin verdiği 

reaksiyonların kontrol edilmesi bunun yanı sıra mesajların ve izler kitlenin reaksiyonu 

arasındaki bağlantıyı çözümleyerek genel bir görüş oluşturabilmesi gerekmektedir 

(Hoijer 2005’den akt. Şeker 2009, 106). 

 

 



 

 
11 

Alımlama incelemeleri medyanın izler kitleye sunduğu mesaj ve üsluplarını 

topluma hitap eden bir biçimde kodlanmış hitaplar olarak benimserken izler kitleyi de 

kendisine verilen mesajlardan anlamlar yaratan araçlar olarak görmüştür. Alımlama 

incelemelerinde izler kitle kullanım, kod çözümlemesi ve sosyal tüketimler bakımından 

medya mesaj ve üslupları hakkında birçok şey ortaya koyabilecek şekilde aktiftir (Jensen 

ve Rosengren 2005, 66). 

Alımlama Analizi yönteminin ilerlemesinde önemli bir role sahip olan İngiliz 

düşünür Stuart Hall; okuma şekillerini üç ana sınıfta toplamaktadır. Bunlar: “egemen 

okuma, tartışmalı okuma ve muhalif okumadır.” Buna göre; bazı izler kitleler mesajı 

yazan kişinin iletmek istediği anlamla algılarlar. Stuart Hall’ın yaptığı tahmine bakılarak, 

eğitim seviyesi yetersiz izler kitle; medya araçları tarafından topluma sunulan mesajlarla 

iletmek istenilen anlamı ve biçimi ile irdelemeden çıkarımda bulunurlar. Buna karşı, 

eğitim ve kültür seviyesi yüksek bireylerin daha dikkatli bir biçimde verilen mesajları 

inceleyerek alımlama yaptığı görülmektedir. Yanı sıra eğitim, kültür ve entelektüelitesi 

yüksek seviyede olan bazı bireyler kendilerine verilen tüm mesajlara karşı çıkarak bunu 

bir davranış şekli haline getirmişlerdir (Güngör 2016, 131). 

1.1.4.2. Bağımlılık Modeli 

Bağımlılık, bir tarafın gereksinimlerinin giderilmesi ya da amaçlarına erişebilmesi 

için karşı tarafın verilerine tabi olduğu bir ilişki şeklinde açıklanmaktadır (Ball-Rokeach 

ve DeFleur 1976, 6). 

1970’li yılların yarısında iletişim ortamı ile bağlı ilişkilerin gelişmesine yol açan 

bağımlılık tezinin ilk kez Ball-Rokeach ve Defleuer aracılığıyla güçlü ve sınırlı etki 

modelleri arasında bir köprü görevi gördüğünden söz edilebilmektedir (Uzun 2013, 97). 

Ball-Rokeach (1985), kişilerin medya bağımlılığını, onların sosyal ve psikolojik 

etkenlerle birlikte ve konstrüktif etkenler aracılığıyla bilinir kılındığını ifade ederek, 

toplumbilimi sınırları içerisinde bağımlılık modeli üzerine yapılan ilk araştırmalarda 

kişisel gereksinimler ve çevre faktörlerin başka bir deyişle; sosyal ve psikolojik 

nedenlerinin etkisinin yadsındığını belirtmektedirler (McQuail 2005, 171).  
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Kitle iletişim araçlarıyla toplum ve izleyici arasındaki bağlılık, toplumların 

yapısal özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, yönetim rejimi 

demokrasiden uzak olan başka bir deyişle, sıkı yönetim ile yönetilen toplumlarda kitle 

iletişim araçlarının etkili olduğunu söylemek mümkün olmayabilir (McQuail ve Windahl 

2005, 140). Ancak çağdaş toplumlardaki kişilerin yaşadıkları topluluk içinde olan olaylar 

hakkında bilgi edinebilmek ve bu doğrultuda kendi duygularına ve fikirlerine yön 

verebilmek adına kitle iletişim araçlarına bağımlı olduklarını söyleyebilmek mümkündür 

(Uzun 2013, 98). Medya aracılığı ile elde edilen bilgilerin izleyici tarafından 

özümsenmesi, insanların gereksinimlerinin artışı ile paralellik gösterebilmektedir.  

Kitle medyası ve izler kitle arasındaki bağımlılığın sosyal yaşamdaki dış etkenlerle 

birlikte oluştuğu ve toplumsal devinimlerin farklı olması nedeniyle bağımlılığın yoğunluk 

düzeyinin değişkenlik gösterdiği sonucuna varılabilmektedir.  

Bu bağlamda, iletişim araçlarının izler kitle üzerinde bıraktığı etkiyi, bireylerin 

ihtiyaçlarını karşılayarak faydalı sonuçlar edinmeleriyle değerlendiren bağımlılık modeli; 

bu araçların fonksiyonel bağımlılık ile Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımını 

meşrulaştırarak, değerli kılınmasını sağlamıştır (Sun vd. 2008, 412). 

 1.1.4.3. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı 

Kitle iletişim bilimcilerinin kullanım ve doyumlar olarak söz konusu ettiği 

yaklaşım genellikle medya etkileri araştırmalarının bir alt geleneği olarak kabul 

edilmektedir (McQuail 1993, 132). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı, insanların 

sosyal ve psikolojik gereksinimlerinden bazılarını doyuma ulaştırmak amacıyla kitle 

iletişim araçlarını kullanması üzerine geliştirilmiş bir yaklaşımdır (Fiske 1990, 151). 

Aktif izleyici teorisiyle biçimlenen bu yaklaşım temelde, izleyicilerin kitle iletişim 

araçlarıyla yaptığı şeylere odaklanarak, onların bu araçlar sayesinde hangi tür 

ihtiyaçlarının karşılandığını saptamaya yöneliktir. Kitle iletişim araçlarını etkin bir 

şekilde kullanabildiklerini ve nasıl kullanacaklarına karar verebilme yetisine sahip 

olduklarını savunmaktadır. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı dâhilinde geliştirilen 

metodolojik teknikler aracılığıyla yapılan araştırmalarda amaçlanan, insanların 

gereksinimlerinin giderilmesinde kitle iletişim araçlarının ne kadar etkili olduğunun 

sorgulanmasıdır (Güngör 2016, 126).  
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Bu iletişim yaklaşımı, iletiyi gönderenin niyetini değil, izleyicinin bu iletiye 

yüklediği anlamın önemli olduğunu bir başka deyişle; bir iletinin insanların kendi 

gereksinimleri doğrultusunda bilinçli olarak tercih ettikleri kitle iletişim araçlarıyla 

ihtiyaçlarını doyuma ulaştıklarını ön plana çıkaran bir kitle iletişim sürecini anlatmaktadır 

(Fiske 1990, 151). 

1.1.4.3.1. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımının Temelleri  

İlk kez 1959’da Elihu Katz tarafından yazılan bir makaleye konu olan Kullanımlar 

ve Doyumlar Yaklaşımı, insanların medyayı kullanım amaçlarını sorgulayan kitle 

medyasına ait bir yaklaşımdır (Chandler ve Munday 2018, 252). Katz bu makalesinde 

(1959), kitle iletişim alanındaki araştırmaların “Medya insanlara ne yapıyor?” sorusuna 

yanıt arayarak, ikna konusu üzerine yoğunlaştığını; odaklanılması gereken asıl sorunun 

“İnsanlar medya ile ne yapıyor?” olacağını savunmaktadır (Katz 1959, 2-3).  

Bireyin içinde yaşadığı sosyal ve psikolojik durumlar doğrultusunda kendi 

gereksinimini doyuma ulaştırması, medya kullanım sebeplerinin biçimlenmesi ve medya 

kullanım alışkanlıklarına odaklanılması Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nın 

temelini oluşturmaktadır (Katz 1959, 2-3; McQuail ve Windahl 1993, 132).  

Bu yaklaşımın oluşmasını sağlayan beş temel nokta; 

 Aktif olarak algılanan izleyicinin gereksinimlerini gidermek için medyayı 

kullanması, 

 Televizyon ve çocuklar arasındaki ilişkide aslında en aktif olan tarafın 

çocuklar olduğu düşüncesinden yola çıkarak; kitle iletişim sürecinde 

izleyicinin medya tarafından sunulan tutumları ihtiyaçları doğrultusunda 

seçerek kullandığının düşünülmesi, 

 Bireylerin, medyanın ihtiyaç doyumu ile ilgili rolünün doğru biçimde 

algılanması, 

 Birçok bireyin medya ürünlerini tüketirken, ürünün kendisi tarafından 

sağlanan verilerden elde edilebilecek olduğunun farkında olması, 
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 İzler kitlenin belirli bir tercih sonucunda medyayı izlemesi ve bu 

iletişimindeki kültürel değer yargılarının gerçeği yansıtmaması şeklinde 

sıralanabilmektedir (Katz, Blumler ve Gurevitch 1972, 510-511).  

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı, klasik ve modern dönem olmak üzere iki 

ayrı dönem olarak incelenebilmektedir. Uygulamalı Sosyal Araştırma Bürosu’nun 

(Bureau of Applied Social Research) 1940’lı yıllarda New York’ta gerçekleştirdiği 

araştırmalar klasik dönemi, 1960’lı yıllardan itibaren medyanın insanlar üzerindeki 

etkisinin göz ardı edilerek, izleyicinin kendi tecrübeleri doğrultusunda bilinçli bir şekilde 

medya yönelimlerini belirlediği varsayılan araştırmalar ise modern dönemi 

kapsamaktadır (McQuail ve Windahl 2010, 166-167). 

Lazarsfeld ve Stanton’un (1949), soap opera ve sınav programı dinleyicilerinin 

güdüleri doğrultusunda yapılan tipolojik analiz çalışmalarının yanı sıra Berelson'un 

(1949) da New York’taki tüm gazete okuyucularına, bir gazete grevi esnasında neyi 

kaçırdıklarını söylemesi ise klasik döneme dâhil edilebilmektedir. Bu yalın ve yenilikçi 

düşünce, izleyicilerin duygu, düşünce ve beğenilerini sorgulayarak; bireysel kitle iletişim 

kullanımlarını esas alıp, çeşitli iletişim ortamlarının ve içerik türlerinin açıkça ortaya 

çıkmasının nedenlerini aramaktadır. Klapper bu dönemi, medya içeriklerinin albenisinin 

anlamlandırıldığı bir fonksiyonel doğrulum olarak tanımlamış kitle iletişiminin basit 

görevlerini ruhen ve fiziken rahatlama, hayal gücünü canlı tutma, parasosyal etkileşim 

sağlama, sosyal ilişkiler için ortak bir zemin oluşturma şeklinde nitelendirilmektedir 

(Klapper 1963, 518). Her insanın birbirinden farklı gereksinim ve beklenti içinde olduğu 

varsayımıyla hareket edilerek, insanların gereksinimlerinin doyuma ulaşabilmesi için 

türlü beklentiler doğrultusunda kitle iletişiminde farklı tercihlerde bulunduğu üzerinde 

durulmuştur. 

1960’ların yarısında, özellikle 1970’lerde lider konumda olan Amerika’da yapılan 

medya iletişim araştırmaları tüm ilgisini izler kitle üzerine yoğunlaştırmış, özellikle 1974 

yılında Katz, Blumler ve Gurevitch’in yaptığı çalışmalarla aktif izleyicinin varoluşu 

incelenmeye başlanmıştır. Blumler ve Katz’ın liderliğiyle 1970’lerde yapılan araştırmalar 

Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımının modern dönemini oluşturmaktadır (Katz vd. 

1973, 164-181; Ruggiero 2000, 6). Modern dönem olarak tanımlanan bu süreçte 

insanoğlunun bitmeyen ve uçsuz gereksinimlerinin olduğu kabul edilmektedir.  
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Yapılan incelemelerde insanların öz iradeleriyle tercihte bulundukları, farklı 

gereksinim ve beklentiler içinde hareket ederek daha önceleri akıllarında olmayan değişik 

sonuçlara varabilecekleri vurgulanmıştır (Yaylagül 2006, 62).  

Egemen paradigma kapsamı dahilinde incelenen Kullanımlar ve Doyumlar 

Yaklaşımı, izler kitleye aktiflik, rasyonalizm benzeri nitelikler yönelterek kişileri etki 

karşısında dirençli ve taleplerine uygun tercihler yapabilen bireyler olarak kabul 

etmektedir. Medya iletişim araçlarını gereksinimleri doğrultusunda seçerek kullanabilen 

bireyler, medya tarafından iletilen içerikleri elimine eden rasyonalist bir popülasyon 

şeklinde nitelendirilmektedir (Erdoğan ve Alemdar 1990, 109). Kendi gereksinimleri için 

en faydalı kitle iletişim kanalına yönelim gösteren bireyin, bu alanda ilgisini çeken 

içerikle doyuma eriştiği savunulur. (McQuail ve Windahl 2010, 153-154).  

“Bazı araştırmacılara göre kitle iletişim araçlarıyla aktif olarak iletişime girmek 

izleyici bireylerin etkiye direnebilmelerini sağlayabilmektedir. Ancak, araştırmacılar, 

izleyici aktifliğinin aynı zamanda etkiyi çoğalttığını da tespit etmişlerdir. Örneğin; çok 

sık haber izleyen bir kişinin üzerinde, haberlerin etkisi çok daha fazla olabilmektedir. 

Çağdaş araştırmacılar ise; izleyici kitleyi, mutlaktan çok değişken aktif olarak ele 

almaktadır (Rubin 2002, 175-176).”   

Bu bağlamda Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı, iletişim araçlarını kullanan 

izler kitlenin aktif olduğu tezini savunurken, izleyicilerin daha önceden edindikleri 

deneyimlerle güdülenerek, rasyonalist tercihlerde bulunduğuna ilişkin bazı veriler ortaya 

koymaktadır. Genellikle medyaya maruz bırakılma sonucu oluşan edinimlerin bir yarar 

olarak algılanması ve bu algının değerlendirilme biçimlerinin farklı olduğu özellikle 

belirtilmektedir. Hem yapılan tercihlerin istenilen doyumu sağlayabilmesi, hem de 

bilinçli olarak yapılan kaçışla (görmezden gelme) sonuçlanabileceği gerçeğini göz ardı 

etmeyen bu yararlanma biçimi, bireyin seçimlerini ön plana çıkarmaktadır (McQuail ve 

Windahl 2010, 168-172).  
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1.1.4.3.1. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımının Temel Kavramları 

1.1.4.3.1.1. Aktif İzler Kitle 

Medya ve iletişim çalışmalarının doğuşundan bu yana izleyici etkin bir rol 

oynamıştır. İlk dönemlerde sadece enformasyonun iletildiği pasif akış içinde inandırılmış 

etkisiz varlıklar olarak görülen izleyici, kitle iletişim araçları tarafından üretilen 

içeriklerin pazarlandığı yer olarak algılanmaktaydı (Taşan 2018, 30). Takip eden süreçte 

ise üretilen enformasyonların izleyiciye şırınga edildiği düşüncesi terk edilmiş, 

izleyicinin yaptığı tercihler doğrultusunda enformasyonların değerlendirildiği düşüncesi 

hâkim olmuştur. Bireyler kitle iletişim araçlarına bağlandıklarında, bu araçlar artık 

bireylerin ihtiyaçlarına ve ideallerine hizmet etmeye başlamaktadır. Zemin 

hazırlanabilmesi adına iletişim araçlarının sosyal ve kişisel tasdiklere sahip olunması 

beklenmektedir. İzler kitle, ihtiyaçlarına göre iletişim kaynaklarını ve içerdiği bilgileri 

belirlemekte ve kendi anlamını kendileri çıkarmaktadır. Daha önce araştırmalarda geçen 

"Pasif izleyici", yerini "Aktif izleyici" olgusuna bırakmıştır (Erdoğan ve Alemdar 2005, 

209). 

Chandler ve Munday’a (2018, 13) göre; “Aktif izler kitle teorisinin savunucuları, 

bilirkişilerin herhangi bir metnin anlamının, alımlanmadan önce belirlenebileceğini 

varsayamayacaklarını, bu metinlerin belirli bir alımlama bağlamında metin ve izler kitle 

arasındaki görüşmelerin bir çıktısı olduğunu iddia ederek, insanların medyayı kendi 

ideallerine uygun şekilde kullandıklarını ifade etmektedirler.”  

Bu yaklaşım insanları çevrelerine tesir eden, rasyonalist aktif temsilciler olarak 

kabul etmektedir. Temsilciler aktiviteleri tercih ederken, aktiviteler içinden amaçları 

doğrultusunda seçim yapma özgürlüğüne sahiptirler. Başka bir ifadeyle birey, 

enformasyonunu kendi üretmektedir (Erdoğan ve Alemdar 2005, 209). 

1.1.4.3.1.2. Doyum Kavramı 

Medya iletişim araştırmalarının önemli bir parametresi olan doyum kavramını 

Kullanımlar ve Doyumlar araştırmacıları genellikle, medyadan sağlanan doyumun 

yansıması yerine kullanmaktadır (Tufan Yeniçıktı 2016, 55). Doyum kavramının birçok 

anlamı içinde barındırması, aktif izler kitle çalışmalarında “doyum arayışı” ve “doyum 
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kazanımı” olarak iki grubun oluşmasını sağlamıştır. İzler kitlenin, kültürel veya 

psikolojik bir gereksiniminden kaynaklanan kitle iletişim aracının seçimi doyum 

arayışını; seçtiği kitle iletişim aracının içeriğinden sağladığı doyum ise doyum kazanımını 

ifade etmektedir (Bayram 2007, 43). McQuail (2005, 423); medya tüketimini, idrak 

edilen doyumlara, ihtiyaçlara, isteklere veya izler kitlenin güdülerine dayandırırken, izler 

kitlenin, kişisel gereksinim, ilgi ve beğenilerinin benzeşmesini ise, toplumsal ve 

psikolojik etkilere dayandırmaktadır.  

Katz, Blumler ve Gurevitch (1972, 514), kitle iletişim araçlarının hepsinin 

kendilerine has niteliklerinin var olduğunu, aynı zamanda izler kitlenin doyumunun, bir 

medya aracının tipik içeriğinden, kendine özgü niteliklerinden ve tipik karşılaşma 

durumlarından etkilendiğini belirtirler. Medya kitlesi ve içerik çeşitleri, genellikle bu 

biçim geniş güdüsel tiplerle simgelenmektedir (McQuail 2005, 423).  

       

Şekil 2: Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımda Doyum Döngüsü  
Kaynak: McQuail ve Windahl. Communication Models for The Study of Mass Communications, 1993 

Şekil 2’de belirtildiği üzere; doyumun gerçekleştiği nokta, başka bir deyişle istek 

ve gereksinimlerin üst sınırı, bilişselliğin ve yapının kesişim noktası olarak 

tanımlanmaktadır (Lull 2001, 145). 

İnsanların doyum kazanımı sağladığı iletişim araçları ve bunlardan elde ettikleri 

doyumlar farklılık gösterebilmektir. McQuail, Blumler ve Brown (1972)’un yaygın bir 

kitle tarafından kabul gören kullanımlar ve doyumlar kategorileri, insanların medyayı 

niçin tükettiğine ilişkin rafine bir sınıflandırma halini almıştır. Böylece, kullanımlar ve 

doyumlar yaklaşımı dört temel kategoriyle sınırlandırılmıştır. Bunlar (Başer 2014, 76); 
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1. Oyalanma ve Kaçış: İnsanların, günlük hayatın getirdiği olağan problemlerden, 

hayat akışında kendilerine dayatılan kısıtlardan ve baskıdan kaçarak, duygusal bir 

rahatlama yaşamak, 

2. Bireysel İlişkiler Kurma: Bireyin sosyal hayatında kullandığı bilgilerin 

oluşturduğu sosyal faydanın yanı sıra medyanın dostluğun yerini alması, 

3. Bireysel Psikoloji: Bireyin benliğini yeniden keşfederek, kişisel referansı 

aracılığıyla hakikati araştırması ve değerler yargılarını sağlamlaştırarak içsel rahatlığa 

erişilmesi, 

4. Gözetim: Yaşadığımız karmaşık dünya ve bireysel gelişim için gerekli olacak 

her şey hakkında bilgi edinme gereksinimi duyulmasıdır. 

1.1.4.3.1.3. Gereksinim ve Güdüler 

1.1.4.3.1.3.1. Gereksinimler 

Gereksinimler yaklaşımına göre, bireylerin hayatlarını sürdürebilmeleri 

için belli ihtiyaçları gidermeleri ve rutin yaşamın sekteye uğramaması için ihtiyaç 

duyulan gereksinimlerin doyum ile sonuçlandırılması gerekmektedir. 

 
 Şekil 3: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Kaynak: McLeod, Saul. Maslow's Hierarchy of Needs, 2007.  
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İlk kez 1943 yılındaki makalesinde insani ihtiyaçları konu alan Abraham 

Maslow, bu gereksinimleri ‘İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ adı altında beş kategoride 

toplamıştır. Şekil 3’te yer alan Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin, insanların 

sosyal medya kullanım güdüleri için aydınlatıcı olabileceği düşünülmektedir. Bu 

bağlamda çağımızda hızla yayılım gösteren sosyal medya, bireylerin sevgi, 

aidiyet, değer ve kendini geliştirme gibi gereksinimlerinin giderilmesinde önemli 

bir rolü olan iletişim aracı olarak kabul edilebilmektedir (Biliciler 2018, 32-33). 

Maslow’un hiyerarşisinde bahsettiği kademelerin ilk sırasında yer alan fizyolojik 

ve doğuştan gelen içgüdüsel ihtiyaçlar (nefes alma, yeme, içme, uyku) 

karşılanmadan bir sonraki kademelerde başarıya ulaşmak pek mümkün 

olmamaktadır. Bu yaklaşıma göre, ihtiyaçlar giderilirken kullanılan olanaklar 

yetersiz kaldığında kişiler, ihtiyaçlarını diğer yollarla giderme yoluna 

başvurmaktalardır (Aytaç 2000, 64-68) 

 1.1.4.3.1.3.2. Güdü 

Güdü; bir davranışını başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini 

belirleyen içsel (bireye ait) bir güç olarak tanımlanır. Davranışta bulunmaya iten 

güç olarak da ifade edilebilmektedir (Uzun 2013, 90).   

Bir davranışın hangi hedef ya da hedeflere yöneleceğini, bu davranışı 

başlatan güdünün türü belirler. Örneğin, açlık güdüsü yiyecek bulmaya yol 

açmaktadır. Bu davranışların süreklilik ve yoğunluğunu ise, güdünün kuvvet 

derecesi belirlemektedir. Çok susayan bir kişinin susuzluk güdüsü çok fazla 

susamayan bir kişinin susuzluk güdüsünden daha kuvvetlidir. İki ana maddeye 

ayrılan güdüler kavramının ilk kademesi birincil güdüler, ikincisi ise sosyal 

güdülerdir. Doğuştan gelen, öğrenilmemiş, içgüdüsel güdüler; açlık, cinsellik, 

annelik ve araştırma güdüleri birincil grupta incelenirken, bağlanma ve başarı 

güdüsü ikincili kademe olan sosyal güdülerde incelenmektedir (Davranış 

Bilimlerine Giriş, 2010; Erişim: 21.09.2019).  
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İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL MEDYADA KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI 

 2.1. Sosyal Medya Kavramı 

İletişim, “birbirlerine ortamlardaki nesneler, olaylar, olgular ile ilgili değişmeleri 

haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar 

karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları 

birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde 

gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce ve duygu bildirişimleridir (Oskay 2007, 9)”. Bir 

başka deyişle, “insanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve insanın varlık sürdürme 

biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olgudur (Oskay 2007, 

1)”.  

Kırsal yerleşimde insan topluluklarının birbirleriyle kurdukları güçlü organik 

bağlar, kentleşmenin de etkisiyle güç kaybederek yerini kent insanının anonim ve 

mekanik bağlarına bırakmıştır. Bu etki beraberinde; unutulmaya mahkûm edilmiş kırsal 

toplulukları anımsatan, ortak hobileri çerçevesinde sanal ortamlarda buluşan yeni insan 

kümeleri türetmiş, insanoğlu aidiyet ve benlik arayışına cevap oluşturabilecek türden yeni 

toplumsal oluşumlar bulmuştur (Varnalı 2012, 18-20). Dünyanın farklı yerlerinde 

yaşayan, benzer hobilere sahip idealler çevresinde bir araya gelen insanlar, şahsi hürriyet 

ve öncelikleri dahilinde oluşturdukları çeşitli yeni medya araçları aracılığıyla(yoluyla) 

düşüncelerini paylaşabilmekte, halkoyu oluşturabilmekte ve birlikte aksiyon 

alabilmektedir (Yeygel Çakır 2017, 754).  

Bu doğrultuda, sosyal medya, ağ toplumunun internet ortamındaki yansıması 

olarak tanımlanabilmektedir. Kullanıcı merkezli içeriklerin oluşturulmasını ve bu 

içeriklerin sosyal ağların aracılığıyla kullanıcıların dahil oldukları ağ üzerinden 

dolanımları, yeni medyanın sosyal medya boyutunu anlatmaktadır (Başlar 2013, 825). 

 Sosyal medya; devamlı güncellenebilmesi, birden fazla kullanım sağlayabilmesi, 

sosyal ağlar üzerinden paylaşıma imkân vermesi gibi özelliklerinden dolayı tercih 

potansiyeli oldukça yüksek mecralar arasına girmiştir. İnsanlar bu mecrada düşüncelerini 

anlık olarak paylaşabilmekte, düşünceleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunabilmekte ve 
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yeni görüşler oluşturabilmektedir. Hatta kendilerine ait bilgi paylaşabilmelerinin yanı sıra 

çeşitli video, fotoğraf, ses gibi multimedya paylaşımında bulunabilmekte ve gerçek 

hayatlarını sosyal ağlar üzerinden aktarabilmektedirler. Gün geçtikçe bu durum, 

dikkatlerin bu alana verilmesine sebep olarak dönüşen yeni sosyal dünyaya kavramsal 

çerçeve çizmektedir (Vural ve Bat 2010, 3349).  

Çağımızdaki kullanım yönüyle sosyal medyanın temelleri; 1978 senesinde eski 

IBM çalışanı Ward Christensen tarafından topluluk üyelerinin birbirlerine mesaj 

göndermelerini sağlayan “Bilgisayarlı Bülten Tahtası Sistemi”nin geliştirilmesi (Scott ve 

Jacka 2011, 6-7) ve 1979 senesinde Tom Truscott ve Jim Ellis tarafından internet kullanan 

kişilerin halka açık olarak paylaşım yapmasına onay veren evrensel bir tartışma sistemi 

olarak geliştirilen Usenet’in yaratılmasıyla atılmıştır. 1989 senesinde Bruce ve Susan 

Abelson birlikte oluşturdukları günlük yazarlarını online bir toplulukta buluşturan ilk 

sosyal paylaşım sitesi “Open Diary” sosyal medya çağını başlatmıştır. (Kaplan ve 

Haenlein 2010, 60). Sosyal medya böylece, “Web 2.0'ın ideolojik ve teknolojik 

temellerini baz alarak kullanıcı merkezli içeriğin üretilmesi ve değiştirilmesine olanak 

sağlayan internet tabanlı bir grup uygulama” şeklinde tanımlanmıştır. (Kaplan ve 

Haenlein 2010, 61) Bireyleri pasif alıcı olmaktan çıkıp aktif katılımcıya dönüştüren 

sosyal medya siteler; içerik paylaşım siteleri, blog, sözlükler, wikipedia gibi iletişim 

sürecini hızlandıran ve sağlamlaştıran yapılarıyla sosyal medyanın etkin şekilde 

kullanılan aygıtlarını olmayı başarmışlardır. (Yeygel Çakır 2017, 754). 

Teknolojik dönüşüm ile birlikte, tarihte ilk kez dünya üzerindeki tüm iletişim 

boyutları, iletişim türleri ve iletişim düzeyleri interaktif bir ağ üzerinden bütünleşerek 

hiper-metin ve meta dili oluşturmaktadır (Castells 2013, 440). Distopik bakış açısında; 

toplumsal değişim referansının, teknolojik gelişimleri olduğunu savunan Innis’in 

görüşüne göre, teknolojisiyle beraber var olan insan için toplumsal formlardaki tarihsel 

değişimler, iletişim teknolojilerindeki değişimlerin bir işlevidir (Erdoğan ve Alemdar, 

2010, 143). İletişim teknolojilerinin gelişmesi, toplumsal kimlik biçimlerinin yitirilmesi, 

kamusal alanda ileri bir özelleştirilme ve metalaşma ile ilintilidir. Buna karşın birçok 

ütopik bakış açısına göre, gelişen teknolojinin, tradisyonel folk kültürünün dışına atılmış 

bireyler adına yeni okazyonlar yarattığı fikri kabul görmüştür (Stevenson 2003, 108). 

 



 

 
22 

2.2. Sosyal Medyanın Yapı Taşları 

Sosyal medya mecralarının sahip olduğu ilkelerin tümü, aynı anda aynı mecrada 

bulunmayabilir, bazen de diğerlerinden daha baskın şekilde yer almış olabilirler. Sosyal 

medya mecralarının 7 esas yapı taşı olarak da tanımlanan terimler kısaca aşağıdaki şekilde 

açıklanabilmektedir (Tuncer 2015, 16-18); 

Kimlik; Sosyal medya mecraları üzerinde kullanıcının özel bilgilerini (cinsiyet, 

yaş, meslek, konum vb.) hangi ölçü ve biçimde deklare etmek istedikleri şeklinde 

tanımlanabilmektedir. Facebook, Twitter, Instagram gibi etkileşimi ve görünürlüğü geniş 

alana sahip olabilecek web sitelerinde, kullanıcıların bir kimlik oluşturması 

beklenmektedir. Ancak, kullanıcıların kendilerini özgürce ifade etme istekleri, yanında 

güvenlik ihtiyacını doğurmaktadır. Yanı sıra sosyal mecralar aracılığıyla toplanan kişisel 

bilgileri koruma endişesi gerçek kimliklerin saklanması ile sonuçlanabilir. 

Sohbet; Sohbetler, özgüven oluşturma ve bireyselleşme gereksiniminin doyuma 

ulaştırılması için kullanılan sosyal medya unsurunun kritik bir yapı taşıdır. Sosyal medya 

web sitelerinin, kullanıcıların birbirleri ile farklı birçok konu hakkında sohbet 

edebilmelerine olanak sağlayan platformları bulunmaktadır. Kişiler, takipçileri ve 

arkadaşları ile sohbet ederek diledikleri konu hakkında duyarlılıklarını, görüşlerini ve 

hislerini belirtmektedir.  

Paylaşım: Kullanıcıların kendi yarattıkları veya ulaştıkları içeriğin ne oranda 

kişiye sunduklarını ve paylaşımda bulunduklarını ifade etmektedir. Bu içerikler 

kullanıldıkları mecraya göre kimi zaman fotoğraf ve video kimi zamansa ses ya da metin 

olarak değişebilmektedir. Günümüzde birçok kullanıcı, paylaşımlar aracılığıyla birbirleri 

ile tanışabilmekte ve etkileşim kurabilmektedir. Tek başına iletişim kurmakta yeterli 

olamayacak olan paylaşım unsuru, iletişim ve etkileşim sağlamak adına büyük bir öneme 

sahip olduğu söylenebilir.  
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Konum; sosyal medya web siteleri üzerinde kişilerin gerçek veya sanal 

konumlarının, takipçileri ya da diğer kullanıcılar tarafından ne oranda görülebileceği 

temsil etmektedir. Konum bilgisi, sosyal varlığın önemli yapıtaşlarından biri olmasının 

dışında, sosyal örgütlenme ve kolektif hareket etme, gerçek mekanlarda gerçek kişiler ile 

birlikte halka açık gösteriler organize etme ve gerçek zamanlı olarak paylaşım 

yapabilmek açısından oldukça önem taşımaktadır.  

Kullanıcıların modern iletişim yöntemlerinin gelişmesiyle sosyal medyayı mobil 

halde kullanması yeni medyanın iletim iş unsurlarından biri olan konumun önemini 

arttırmaktadır. 

İlişkiler; sosyal medya web sitelerinde kullanıcıların diğer kullanıcılarla 

kurdukları ilişkilerin ölçüsünü tanımlamaktadır. Kullanıcıların, takipçileri veya kendileri 

ile ilgilenen kişilerle tanışmaları, paylaşmaları, etkileşimde bulunmaları için kurdukları 

iletişim ilişkilerini belirlemektedir. Kullanıcıların kurduğu iletişim, kullandıkları sosyal 

medya platformlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin; kariyer odaklı bir web 

sitesinde formel olan iletişim, görsel ve video paylaşım odaklı olan diğer bir platform için 

enformel olabilmektedir. 

İtibar; kullanıcıların sosyal medya platformları üzerinde bireysel olarak veya 

diğer kullanıcıların davranışlarını hangi ölçüde gördüklerini tanımlamaktadır. İtibar 

bazen, kullanıcının sosyal davranışlarının itibarını belirlerken, bazen de kullanıcıların 

içeriklerinin itibarını belirleyebilmektedir (Pratap 2018, Erişim: 20.08.2019). 

Sosyal mecralarda farklı anlamlar taşıyan itibar; Facebook’ta beğen butonu, 

Twitter ’da takip eden kullanıcı sayısı, LinkedIN’ de destek sayısı, Youtube’da izlenme 

oranı vb. kriterlerle belirlenebilen ve güvenilirliği kısıtlı bir unsur olarak 

açıklanabilmektedir. 
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Gruplar; sosyal medya üzerindeki platformlar içerisinde kullanıcıların 

oluşturabildikleri gruplar ve alt grupları ne ölçüde kurabildiklerini tanımlamaktadır. Bu 

gruplar farklı mecralarda herkesin ulaşabileceği gruplar halinde olabilmekte bazı gruplar 

ise onay unsuruna dayanan şekilde ulaşılabilir olabilmektedir. Gerçek yaşamda kurulan 

kulüplerle benzerlik gösteren gruplar, sanatçı hayranları, politik düşünce sempatizanları, 

ortak sektör ve marka ilgilileri gibi, kullanıcıların aidiyet gereksinimlerini 

karşılayabilecekleri platformlardır. 

 2.3. Teknolojik Gelişmeler Işığında Sosyal Medyanın Tarihsel Süreci 

Birçok bilim dalında farklı anlamlar ifade etse de genel hatlarıyla ağ; düğümler ve 

düğümler arasındaki bağlantılarla birbirine bağlanmış bir ilişkiler topluluğudur (Briges 

Networks 2014, Erişim: 10.03.2019).  

 

Şekil 4: Ego Ağı Yapısı 

Kaynak: http://www.analytictech.com/networks/egonet.htm, Erişim: 15.03.2019. 

 

Van Dijk (2016)’a göre; “Ağlar doğa ve toplumda bir örgütlenme biçimidir.” 

Teknolojik araçların birbirleriyle bağlantı kurarak oluşturdukları sosyal ağ ortamı ego ağı 

olarak tanımlanmaktadır (Hanneman ve Riddle; 2005). İnsan; topluluk, organizasyon ya 

da tüm toplumda oluşabilen ego ağlarındaki her bir değişkenin kendi ego ağına sahip 

olması nedeniyle bütün bu ego ağları, sosyal insan ağını meydana getirmek için 

birbirlerine bağlanmaktadır (Borgatti 2015, Erişim: 15.03.2019).  

 Grafik teorisinin varlığı kabul edildiğinde ağ biliminin, uzun zamandan beri var  

olduğu, ancak dinamik yönü ve diğer birçok disipline uygulanabilmesi nedeniyle grafik 

teorisinden fazlasını ifade ettiği söylenebilmektedir. İsviçre kökenli matematikçi 

Leonhard Euler, düğümler ve bağlantılar şeklinde adlandırılan soyut matematiksel 

nesneleri, fiziksel sistemin statik yapıları olarak tanımlamaktadır (Lewis 2009, 8).  

http://www.analytictech.com/networks/egonet.htm
http://www.analytictech.com/networks/egonet.htm
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Euler, 1736 yılında, Kösnigsberg Köprüleri'nin her birini bir defa tam olarak 

geçecek bir rotanın var oluş problemiyle ilgilenerek, köprülerden birini en az iki defa 

geçmeden geri dönmenin imkânsız olduğu sonucuna ulaşmasıyla grafik teorisinin 

temellerini atmış, bu gelişme ise; ağ biliminin bilinen ilk uygulaması olarak tarihe 

geçmiştir (Boyer 2019, Erişim Tarihi: 16.05.2019; Lewis 2009, 1). 

 

 

Şekil 5: Kösnigsberg’in Yedi Köprüsü 
Kaynak: Borgatti S. Analytic Technologies, Social Network Analysis Software,2015; Erişim:16.05.2019. 

 

Şekil 5’te görüldüğü üzere hayatın tam içinde keşfedilmeyi bekleyen ağ kavramı, 

düğümlerden ve aralarındaki bağlantılardan oluşan bir dizi ilişkiler kümesi olarak 

tanımlanabilir (Yarımada. M. Ağ, Sadece Ağ Değildir, 2013. Erişim Tarihi: 16.05.2019). 

“İlk olarak 1954 yılında J.A. Barnes tarafından ortaya atılan sosyal ağlar terimi ise; 

kişiler, gruplar, organizasyonlar, bilgisayarlar ve diğer varlıklar arasındaki ilişkilerin açık 

bir tezahürü” olarak ifade edilebilir (Değerli 2014, 54).” 

Bir sosyal ağ, topluluk içindeki bireylerin birbirleri arasındaki ilişkileri ve 

etkileşimlerini gösteren bir grup insan veya insan grubudur (Scott 2008, 2). Sosyal ağ 

teorisinin temeli ise, 1930’lu yıllarda meydana gelen grup hareketleri ve sosyometrinin 

oluşum faaliyetlerine başka deyişle; bireylerin grup içi iletişimlerine dayanmaktadır 

(Moreno 1934, 35). Sosyometri özellikle, mevcut sosyal ağ yapısı ve sosyal paylaşım 

ağlarındaki bireysel statünün; sosyal hareketler, bireysel uygunluk ve grup işlevleri 

açısından nasıl birbirinden farklı davranış sergilediği ile ilgilenir.  Bu nedenle davranışsal 

ekoloji için önemli olmakla birlikte sosyal davranış evrimini etkileyebilmektedir (Vural 

ve Bat 2010, 3355). Sosyal ağ teorisi, araştırmacıların, teorisyenlerin ve teorinin faydalı 

yönleriyle ilgilenen birçok kişinin dikkatini çekmiştir (Sözen, Basım ve Hazır 2009, 21).  
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Sosyal ağ analizinin odak noktası, kişiler, topluluklar ve kuruluşlar arasındaki 

kalitesi iletişim biçimlerinin tanımlanmasıdır (Sözen, Basım ve Hazır 2009, 27). Bruno 

Latour, John Law ve Michel Callon’nın temellerini attığı ‘Aktör Ağ Teorisi’ sosyal 

kuramı, bir sistem dâhilindeki var olan tüm aktörlerin meydana getirdikleri ağ yapısı 

dâhilinde eş değer öneme sahip şeklinde tanımlanmaktadır. Zaman içinde oluşan her çeşit 

gelişim tüm boyutları ile incelenip, aktörlere tarafsız bir şekilde yaklaşılmasına olanak 

sağlayarak, ağ içerisindeki işleyişin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır (Artut 2014, 59).  

Jablin ve Putnam, ağ bağları üzerinden akan bilginin, nitelik açısından mobil ve 

gömülü bilgi olarak iki gruba ayrılabileceğini belirtmişlerdir (Sözen 2007, 108-109): 

Mobil Bilgi; aktörler arasında kolayca aktarılabilen ve başkaları tarafından da 

paylaşılabilen görsel iletişim tasarımları, kişisel fikirler, kitaplar, bilgisayarlar vb. 

bilgilerdir. 

Gömülü Bilgi; ise topluluklar ve bireyler arasında profesyonel ilişkilerle yaratılan 

bilgilerin, bireysel beceriler ve tutumlara bağlı olarak, mobil bilgiye göre analizi ve akışı 

daha zor bilgilerdir. 

 

1960 ve 1970'lerin sonunda sosyal ağları modellemek ve insanların gruplar 

halinde davranışlarını incelemek için sosyal bilimciler tarafından grafik teorisi 

kullanılmıştır. Ağ topolojisinin insan davranışını nasıl etkileyebileceği konusundaki 

çalışmalara ve bunun aksine çevrilmesine ilgi duyan Stanley Milgram, küçük bir 

topluluğa ait ağ kavramını sosyal bilimler toplumu ile tanıştırmıştır (Lewis 2008, 79-80). 

Her türlü ağlarda derece dağılımının önemini vurgulayan ve gerçek dünya ağlarının 

önemli sosyo-bilimsel çalışmalarından biri psikolog Stanley Milgram’ın ‘Altı Derecelik 

Ayrılık’ kavramıdır (Newman 2003, 174). Bu kavram, belirli bir birim içerisinde ortalama 

yerleşik her bir kişinin, diğer yerleşik kişilere, altı kişi aracılığıyla bağlı olduğunu tespit 

etmektedir. Ağ ve sistemler teorisinin bu versiyonu, bir birim veya sistemin kümeler 

içerisine rastgele dağıtılmış elemanlarının birbirlerine ve bütün bir ağa bağlılığını 

anlatmaktadır. Bu durum, yaratılan karmaşık sistemler nedeniyle çevresel değişime 

olabildiğince uyum sağlayabilen karmaşık bir toplum ortaya çıkartmaktadır (Dijk 2016, 

59).  
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Van Dijk’a göre, ağların işleyiş biçimlerini ve gerçekte ne olduklarının 

anlaşılabilmesi için bazı özgün yapısal ağ özelliklerinin varlığının kabullenilmesi 

gerekmektedir. Van Dijk, belirtilen yapısal özellikleri yedi yasa bağlamında 

kategorizelendirilerek, aşağıdaki şekilde sıralandırmıştır (Van Dijk 2016, 61-68): 

 

Ağ Eklemleme Kanunu: Bağlantılı oldukları sosyal öğelere kıyasla, ağ 

toplumunda sosyal ilişkiler daha etkili olmaktadır. 

Ağların Dışsallığı Kanunu: Ağların, ağın dışında kalan nesneler ve insanlar 

üzerinde etkiye sahip olmasıdır. İnsanların bir ağ üzerindeki katılım potansiyeli ne kadar 

artarsa, diğerlerinin de o ağa katılım sağlama olasılığı artmaktadır. Bu durum ağ 

dışındakilerin ağa dâhil olmasında bir baskı oluşturmasına neden olmaktadır. 

Ağ Genişlemesi Kanunu: Yoğun ağ havuzlarındaki ağlar genişlemeyip 

büyüdükçe, genellikle devamlı büyüme eğilimi gösterirler. Sonuç olarak, ağ öğeleri 

arasındaki erişim öncesine oranla oldukça düşmekte ve gözetimi yitirilmektedir. Bu 

sorunu çözümleyebilmek için arama motoru yazılımları, sosyal ağ siteleri ve portal gibi 

aracılar önem kazanmaktadır. 

Altı Derecelik Uzaklık Kanunu: Makro ölçekli ağlarda birden fazla öğe arasında 

bilinen bir bağlılık bulunmamaktadır. Sadece birbirlerine küçük bir dünya yaratacak 

şekilde birkaç adımda (altı derecelik uzaklık) neredeyse diğer bütün birimlere 

ulaşabilmektedir. Bu doğrultuda güçlü bağlarla birbirlerine bağlı takımlar halinde 

gruplaşan birimler, farklı takımlardaki insanlara güçsüz bağlar aracılığıyla 

erişebilmektedirler. 

Dikkatin Sınırlılığı Kanunu: Herkes bulunduğu bir ağ üzerindeki, diğer kişilere 

bağlanıp, iletişim kurabilmektedir. Bu nedenle, bir şeyleri dinlemek ve izlemek için 

alıcıların zamanlarının azalması, beraberinde dikkat sınırlılığını da getirmektedir. Web 

ortamında insanlar tarafından üretilen içeriklerin fazla olmasıyla, kişilerin potansiyel 

okuyucuları (takipçileri) sayıca azalmaktadır. 
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Ağlardaki Güç Kanunu: Ölçütü olmayan büyük ağlarda; hâlihazırda pek çok 

bağlantısı olan öğeler daha fazla yeni bağlantı kurabilmektedirler ancak birçok birim 

sadece birkaç bağlantıya sahiptir. Sistemin işleyiş yapısının devamlı bir biçimde artması, 

öncelikli ekleme ve yayılma üzerinde şekillenmektedir. 

Eğilimleri Güçlendirme Kanunu: Bulunan sosyal ve yapısal yönelimleri 

güçlendiren yapılar ağlardır. Bilgisayarlar ve EİT ağları gibi teknolojik ağlar 

kullanıldığında, etkiyi güçlendirici araçlar olarak görev yapmaktadırlar. 

“Ağ toplumu, sosyal ve medya ağlarından oluşan bir altyapının toplumun her 

seviyesindeki –bireysel, grupsal/örgütsel ve sosyal– örgütlenme tarzını belirlediği 

modern bir toplum türü olarak tanımlanmaktadır. Bu ağlar giderek artan bir biçimde bu 

toplumun (bireyler, gruplar ve örgütler) her bir birimini veya parçasını birbirine 

bağlamaktadır (Dijk 2016, 42).” Temel yapısında ağlar oluşturma mantığı olan 

enformasyonel toplumun gerçek içeriğinin gözlemler ve analizlerle belirlenmesi 

gerektiğini belirten Castells (2013, 20-25); “enformasyonel kalkınma biçiminde yeni 

kavramını, üretkenliğin ve gücün temel kaynağı; bilgi üretme, bilgi işlenme ve 

sembollerle iletişim teknolojisi” olarak tanımlar. 20.yy’da en gelişmiş ekonomik 

yapılarda dahi baskın hale gelen iletişim modelindeki radikal yapısal değişiklik, ağ 

bağlantılı iletişime öncülük etmiştir. 21.yy’da bilgi işleme, veri depolama ve temel 

iletişim işlevlerinin geniş ölçüde son kullanıcılara ait olduğu belirtilmektedir (Benkler 

2006, 30). 

Günümüz toplumunu ‘Ağ Toplumu’ başka bir deyişle ‘Enformasyonel Toplum’ 

olarak adlandıran Castells (2013, 6)’e göre; 1960’lı ve 1980’li yıllar arasında yaşanan 

kültürel toplumsal hareketlerin, enformasyon teknolojileri devriminin ve kapitalizmin 

yeniden yapılanma sürecinin çakışması sonucu enformasyon toplumu ortaya çıkmıştır. 

Bu tarihsel değişimde toplumların canlılığını meydana getiren, sosyal prosesler ve türleri 

bakımından mühim olan durum, ekonomi ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerin mevcut 

şartlarının kısıtlayıcı çizgileri dâhilinde üretim biçimleri ile kalkınma biçimleri arasındaki 

gerçek etkileşimdir (Castells 2013, 22). Bu süreçler, dünyanın farklı yerlerinden 

birbirlerinden bağımsızca geliştirilmiş ve tarihi bir tesadüf neticesinde enformasyon 

toplumunu, Castells‘in başka bir deyişiyle ağ toplumunu meydana getirmişlerdir (Çeler 

2012, 112). 
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Günümüzdeki hali ile Castells, “Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür” 

kitabında interneti; “içinde kurumların, işletmelerin, derneklerin ve bireylerin kendi 

“sitelerini” yaratabildiği, erişimi olan herkesin muhtelif metinler ve görüntüleri bir araya 

getirerek kendi “sayfasını” üretebilmesine dayanan esnek bir ağların ağı” olarak 

tanımlamaktadır (Castells 2013, 472). En basit tanımıyla internet ise, ‘bilgisayarları ve 

sunucuları birbirine bağlayan ağların toplamını’ ifade etmektedir (Lister, Dovey, 

Giddings, Grant ve Ke 2009, 164). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarihsel gelişimine göz atacak olunursa, internet 

pratiklerinin büyük bir bölümünü ilk bağıntıların beklenmedik buluşlarından geldiği; 

başka bir deyişle deneyimlerin teknolojik yönelim başlattığından söz edilebilmektedir 

(Castells 2013, 62). İnternetin kökleri, 1960’ların ilk döneminde ABD Savunma 

Bakanlığı’na bağlı DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) 

dayandırılmaktadır (Kahraman 2014, 17). 1969 yılında bilgisayarların birbiriyle iletişim 

kurmasını sağlayarak, askeri amaçlar doğrultusunda hayata geçirilen ilk ağ; ARPANET 

internetin atası olarak kabul edilmektedir. 1970’li yılların ortalarında ağ kullanımlarının 

düzenlenmesi ve iletişim alanlarının genişletilebilmesi için TCP/IP protokolleri 

oluşturulmuş, 1980’li yıllar boyunca stratejik önem taşıyan bu teknoloji özelinde ABD 

Ulusal Bilim Kurumu (NSF), kullanım alanını ABD tabanlı üniversiteler arası sistemlere 

ek ağ bağlantısıyla diğer ülkelerdeki üniversitelerin de dâhil olabileceği tarzda 

büyütmüştür. Küresel anlamda yapılan ilk bağlantı olarak tarihe geçen bu ağ yapısı, çok 

hızlı bir biçimde yayılım göstererek, başka üniversitelerde de kullanılmaya başlanmıştır 

(Schiller 1999, 8).  

Bugün dünyada bilgisayar iletişiminin en yaygın biçiminin, BBN’den Ray 

Tomlinson’ın ağ katılımcıları arasında yarattığı e-posta aracılığı ile iletişimin mümkün 

kılınması olduğu söylenebilinir (Castells 2013, 61- 62). İnternetin en önemli teknolojisi 

olan ve topluma yayılmasını sağlayan www (World Web Wide) sistemi Tim Bernand Lee 

tarafından geliştirilmiştir (Geçikli 2008, 117).  
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Şekil 6: Türkiye’deki İlk İnternet Bağlantısından Gazete Haberleri 

Kaynak: https://www.rehbergec.com/turkiyenin-internet-tarihi/, (Erişim Tarihi: 1.03.2019) 

 

İnternetin Türkiye’deki ilk bağlantısı TÜBİTAK ve ODTÜ’nün 12 Nisan 1993 

tarihinde kiraladığı 64 Kbps alana sahip bir hat aracılığı ile ABD’yle yaptığı bağlantı 

sayesinde gerçekleşmiştir (Wolcott 1999, 19). Bu bağlantı, Türkiye’nin internete tek 

çıkışı olup; İTÜ, Boğaziçi, Bilkent, Gazi, Ege ve Hacettepe Üniversiteleri de ODTÜ 

üzerinden internete bağlanmıştır (Saka 2019, 6). ODTÜ ve Bilkent’in oluşturdukları web 

siteleri, Türkiye’deki ilk web siteleri olarak kabul edilmektedir (Saka 2019, 7). 

Crowley ve Heyer, var olan iletişim teknolojilerinin dijitalleşmesiyle medyanın, 

yeni medya halini aldığını belirtmektedir. Kullanıcının internet ile birlikte içeriği seçme 

ve denetleme olanaklarının bulunması; eş zamanda tek yönlü geleneksel iletişim yerine 

bireyler arası etkileşimli çift yönlü iletişim sürecinin gerçekleşmesini sağlamaktadır 

(Yengin 2012, 76). Tim Berners Lee’nin geliştirdiği internetin en önemli teknolojisi olan 

ve topluma yayılmasını sağlayan www (World Web Wide) sistemi bir başka ifadeyle, 

Web 1.0; son kullanıcının sadece içeriğe erişim sağlayabildiği, özgün içerik üretme 

imkanının olmadığı, tamamı ağlarla birbirlerine bağlı sayfalardan meydana gelen World 

Web Wide’in (www) ilk aşamasıdır (Bilim Çağı, Erişim Tarihi: 23.03.2019). 
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Tablo 1: Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 Karşılaştırması 

 

Kaynak: https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html, (Erişim Tarihi: 28.02.2019) 

 

Tablo 1.’den de anlaşıldığı üzere; Web’de yaşanan gelişmelerle birlikte insanların 

alışkanları ve toplumların iletişim biçimlerinde değişim yaşanmıştır. Web 1.0’ın tek 

taraflı iletişimi, kullanıcı tarafından geliştirilebilir içerik özelliğine sahip Web 2.0’da çift 

taraflı iletişime dönüşmüştür. İnternet’in ilk yıllarında ortaya çıkan, kullanıcının ilettiği 

mesajın alıcıya ulaşıp ulaşmadığını bilemediği, yalnızca internet aracılığıyla metinler 

üzerinden iletişim kurabildiği e-posta; günümüzde yerini kullanıcıların yazdıklarının 

alıcıya ulaşıp ulaşmadığını anlayabildikleri, onlarla lokasyon, ses, görüntü, rehber, belge, 

video, GIF ve çağımızın hiyeroglif yazıları olan emojileri paylaşılabildikleri iletişim aracı 

WhatsApp’a bırakmıştır.  

Öyle ki; WhatsApp enformasyon toplumunun hızla gelişen ve vazgeçilmez 

uygulamalarından biri haline gelmiştir. 2010 yılından bu yana içinde bulunduğumuz Web 

3.0 teknolojisi ise Web 2.0’daki uygulamaların yapay zekâ, bulut iletişim, anlama bağlı 

analiz yoluyla içerik oluşturma ve hızlı bağlantı gibi özelliklerle güncellendiği bir dönem 

olarak tanımlanabilinir. Bu gelişmelerin kitlelerin iletişim alışkanlıklarını 

değiştirdiğinden bahsedebiliriz. Önceleri Napster tarafından paylaşılan ve büyük bir arşiv 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

DoubleClick Google AdSense Google Adwords 

Ofoto Flickr Instagram, Pinterest 

Akamai BitTorrent uTorrent 

mp3.com Napster Spotify 

Britannica Online Wikipedia  

Personal websites  Blogging Twitter 

Evite Upcoming.org and EVDB Sözlükler 

Domain Name Speculation Search Engine Optimization  

Page views Cost per click  

Screen Scraping Web Services  

Publishing Participation  

Content Management Systems Wikis  

Directories (taxonomy) Tagging ("folksonomy")  

Stickiness Syndication  
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üzerinden indirilen müzik dosyaları, şimdilerde Spotify ile dinlenmektedir. Spotify, 

çevirim içi – çevirim dışı dinle seçeneklerinin yanı sıra, arkadaş listelerinin dinlediği 

şarkıları görebilme, çalma listesi oluşturarak herkesle paylaşabilme ve diğer kullanıcıların 

hazırladıkları listelere ulaşabilme, konser takvimlerinden haberdar olabilme ve dinlenilen 

şarkıyı anında istenilen sosyal ağ üzerinden paylaşabilme gibi özellikler sunmaktadır. 

Tüm bu gelişmelerin küreselleşen dünyanın yeni ortak dilini oluşturduğunu, iletişim 

teknolojileri ve iletişim alışkanlıklarında yaşanan reform ile kuşaklar arasında 

farklılıklara neden olduğu söylenebilinir.  

İletişim teknolojilerindeki gelişmelerle iki ayrı alan olan bilgisayar ve medya 

teknolojilerinin birleşmesiyle oluşan yeni medya, klasik medyada yer alan bilgilerin 

sayısal verilere çevrilmesi ile ortaya çıkmıştır (Manovich 2001, 19). Yeni iletişim 

teknolojilerinin insan yaşamlarındaki etkisini 1962 yılında yayınladığı bir metin içinde 

‘Küresel Köy’ terimini ilk kez kullanarak vurgulayan McLuhan; gerçek mekânın yeni bir 

anlam kazanmasının, kitle iletişim araçlarındaki yayılma ve beşerî sınırların önemini 

kaybetmesinden dolayı olduğunu ifade etmiştir. İnsanoğlunun dünyanın bir ucunda 

gerçekleşen olaylardan anında haberdar olabilme ve olayları izleyebilme imkânlarına 

sahip olması gelişen kitle iletişim araçları sayesinde olmuştur.  

Yeni iletişim teknolojileri ve enformasyon toplumundaki gelişmelerin ve değişimin odak 

noktası, 20.yüzyılda gerçekleşen bir küreselleşme hareketidir (Karagöz 2013, 133).  

Web 2.0’la beraber meydana gelen kitlesel ve bireylerarası iletişimi tek ortama 

taşıyarak yeni nesil izleyici topluluğu ve toplumsal konfigürasyon araçlarını geliştirmiş 

yeni medya kavramı; kurumları yapısal bir dönüşüme özendirmesi, zaman yönetimi 

kavramını değiştirerek metin ve görsel dünyayı bir araya getirmesinden dolayı medya 

hizmetlerinin genel bir kavram olarak tanımlanması şeklinde ifade edilmektedir (Cardoso 

2006, 124). İletişim ve bilginin son derece kıymetli olduğu günümüzde, enformasyon 

iletişiminin hızlı ve net yapılabilmesi adına teknoloji devamlı bir dönüşüm içindedir. Bu 

iletişimi sağlayan tüm cihazların asıl gereksinimlerinin elektrik akımı olması, çağımıza 

uyarlanan her olgunun elektronik kelimesi ile anılması gelişimi elektronikleştirmektedir. 

Bu bağlamda yeni, eskinin üzerine kurulmuştur ve içerisinde eskiyi de barındıran 

bir dönüşüm süreci olarak ifade edilirken; yeni sıfatı ortam kelimesini nitelemektedir 

(Dilmen ve Öğüt 2009, 6). 
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Öğüt yeni medyayı; enformasyon değeri taşıyan bir mesajı zaman veya mekân 

içerisinde bulundurarak, iletişimde olabilmesi için kullanılan obje yahut araç olarak 

tanımlamaktadır. “Yeni İletişim Ortamları” olarak genişletilebilen bu tanım karşımıza, 

Lev Manovich’in bu konu hakkındaki tespitlerini çıkartmaktadır (Dilmen ve Öğüt 2009, 

7).  Manovich’in tanımladığı yeni medyanın benimsenmesi ve uygulanmasıyla alakalı beş 

temel özellik aşağıdaki gibidir (Manovich 2001, 27-47):  

Sayısal Temsil (Numerical Representation): Tüm yeni medya objelerinin dijital 

kodlarla meydana gelmesidir. Bu sayede yeni bir medya matematiksel fonksiyonlarla 

kesin olarak tanımlanabilir ve algoritmik yönlendirmelerle programlanabilir bir duruma 

gelmektedir. 

 

Modülerlik (Modularity): Görüntü, ses, yazı gibi medya unsurları, pikseller, 

vokseller, karakterler vb. ayrı kuralların derlemeleri olarak temsil edilmektedir. Bir web 

sayfası örnek olarak düşünüldüğünde; ayrımlı niteliklere sahip bu unsurların aynı yerde 

toplanmasıyla oluşan web sayfasında talep edilen bir değişiklik söz konusu olduğunda 

değişim her unsura ayrı olarak uygulanır. Böylece ögeler kendilerinden daha büyük 

nesnelerle bütünleşseler de kendi kimliklerini korumaya devam ederler. 

 

Otomasyon (Automation): Medya nesnelerinin modüler yapısı; yeni iletişim 

ortamlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve erişim gibi işlemlerin kullanıcı olmadan 

otomatik olarak yapılmasına olanak sağlamaktadır.  

 

Değişkenlik (Variability): Modülerliğin uzantısı olan bu özellik, otomasyonla 

yakından ilgilidir. Dijital olarak depolanan ögeler, kimliklerini koruyarak program 

kontrolünde sonsuz diziyle birleştirilebilir, simultane oluşturulabilir ve 

hususileştirilebileceğini mümkün kılar. Bu ilkeye en iyi örnek, kişisel yayın sistemi 

oluşturmak için kullanılan Wordpress yazılımıdır. 
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Kod Çevrimi (Transcoding): Bu ilkeye Adobe Photoshop sayısal fotoğraf işleme 

yazılımı örnek gösterilebilir. Piksel tabanlı görüntü belgesi olarak oluşturulan ve saklanan 

dosyalar psd. uzantısı ile tanımlanmaktadır. Bu uzantı ile oluşturulan bir belgeyle GIF 

formatında hareketli bir görüntü elde edilebilir. Bu ilke formatlar arası dönüşümü olanaklı 

kılar. Dosyanın kaynak dosyası psd. dokümanı ile saklanır, böylece doküman içinde bir 

kod çevrimi gerçekleşmiş olur. 

İletişim sistemlerine eksiksiz bir şeklinde bakıldığı zaman yeni medyanın sil 

baştan inşa edilemeyeceği, bir nevi geleneksel medyanın başkalaşımından oluşacağı 

düşünülmektedir. Bu süreç dahilinde yeni medya türleri oluştuğunda, önceki türler 

genelde kaybolmadan değişime ayak uydurarak hayatlarına devam ettiğini belirten 

Fiedler’e (1997) göre ise, olası dönüşümün aşağıdaki altı temel ilke ile gerçekleşeceği 

ifade edilmektedir (Fiedler’den akt. Tokatlı 2016, 829); 

  

Bir Arada Yaşama ve Evrimleşme: Her türlü iletişim ortamı, genişleyen karmaşık 

bir sisteme birbirlerine adapte olarak yaşar ve evrimleşirler. Her bir yeni türün ortaya 

çıkması ve gelişmesi, zaman içinde değişim yaşayarak, her derecedeki mevcut türün 

gelişimini de etkiler. 

 

Başkalaşım: Geleneksel medyanın başkalaşımıyla bağımsız olarak zamanla yeni 

medya ortaya çıkar. Bu durum geleneksel kitle iletişim araçlarının yeni türler hızla adepte 

olarak gelişimlerine devam ederler. 

 

Yayılma: Medya iletişim şekillerinin güçlü özellikleri, daha önceki 

versiyonlarından iletişim kodları sayesinde yayılmaktadır. 

Varlığını Sürdürebilme: Medya kurumları ve tüm iletişim ortamları varlığını 

sürdürebilmek için dönüşen iletişim dünyasına uyum sağlayarak, gelişimlerini sürdürmek 

zorundalardır.  

İhtiyaçlar ve Fırsatlar: Yeni bir medya teknolojisinin geliştirilmesinde her an bir 

fırsat ve eş zamanda motive edici bir ekonomik, politik ve sosyal bir sebep bulunmalıdır. 
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Gecikmeli Uyum Sağlama Kabulü: Yeni medya teknolojilerinde ticari başarıların 

gerçekleşmesi beklenen süreden uzun olabilmekte ve yaygın olan biçimdeki benimseme 

aşamasına geçmesi ise bir insan nesli kadar sürebilmektedir.  

Özarslan’a göre; yeni iletişim ortamları olarak tanımlanan yeni medya ile 

geleneksel medya arasındaki farkı ortaya koyan en önemli özelliklerden biri, gönderici 

ve alıcının tercih ettiği her zaman etkileşim içinde olabilmesi, diğeri ise akış sırasını 

büyük oranda kullanıcının belirlediği bir okuma edimi olmasıdır (NTV, Erişim tarihi: 

29.03.2019). “Bireylerin ve toplumların haber alma ve eğlenme seçimlerinin geleneksel 

medyadan yeni medyaya geçiş yapması ve dolayısıyla her iki medyanın izlenme 

oranlarının bir anlamda yer değiştirmesi beraberinde halkla ilişkiler ve reklam faaliyetleri 

için medyayı kullanan kurumların da iletişim stratejilerinde de değişikliğe sebep olmuştur 

(Tokatlı 2016, 881).” Bu durum internet kullanıcılarının enformasyona erişmelerinin yanı 

sıra, enformasyon üretimine de katkıda bulunmalarını sağlamaktadır (Uzunoğlu 2015, 

187). 

Pavlik’in (2001) "Yeni Medya ve Gazetecilik" eserinde vurguladığı görüşe göre, 

yeni medya tarafından gazeteciliğin dört ayrı biçimde değiştirilmektedir. Bunlardan ilki, 

iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin beraberinde yeni medyanın acımasız bir biçimde 

haber içeriklerinin doğasını bozduğu, ikincisi dijital çağa ayak uydurabilmesi için 

gazetecilik yöntemlerinin düzeltilmesi gerektiği, üçüncüsü, basının yeni medyanın 

yaygınlaşmasıyla esaslı bir değişim için zorlandığı ve son olarak yeni medyanın tüm 

iletişim alanı için pek çok revizyon ortaya çıkardığı yönündedir (Demir ve Kalsın 2013, 

210).  

Medya üretim, dağıtım ve kullanımındaki teknolojik, metne ilişkin, geleneksel ve 

kültürel olan değişiklikler; yeni medyanın birleştirici yönünü ifade etmektedir. Medya ve 

iletişim dünyasının 80’lerin sonlarında çok hızlı bir şekilde farklılaşmaya başlaması ve 

bu farklılaşmanın dışında kalan sektör ve öğelerin kısıtlı olmadığı duygusuna ulaşabilmek 

için yeni medya terimi ortaya çıkmıştır. Medya teknolojileri veya ortamın kurumsal, 

kültürel ve teknolojik gelişim ve değişimleri sonucunda ortaya çıkan yöntem bilimsel 

noktalar bulunmaktadır.  
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“New Media: A Critical Introduction” adlı kitabında söz konusu ortamın tamamen 

kapsamlı bir kavram haline geldiğini ifade eden Lister, yeni medya konusundaki 

söylemleri 6 ana başlığa ayırmaktadır (Lister vd. 2009, 16-44):  

1. Sanallık; sosyal açıdan yeni iletişim platformları yardımıyla yaratılmış bir 

gerçekliği ifade etmektedir. Üç boyutlu olarak bilgisayarlar kullanılarak 

oluşturulan sanal dünyalar, kullanıcıların oluşan bu simüle ortam içinde eylem ve 

etkileşimde bulunduğu masaüstü ve giyilebilir sanal gerçekliklerdir. 

 

2. Dijitallik; tüm analog iletişim materyallerinin kodlanarak, dijital formlara 

dönüştürülmesidir. Fotoğraf baskısı, kitap, kaset gibi iletişim materyallerinin 

fiziksel formunu yitirmesi, çok büyük boyutlu verilerin küçük boyutlara 

sıkıştırılması, oldukça yüksek hızda veri erişimi sağlanabilmesi ve analog 

formlardan çok daha zahmetsiz şekilde değiştirilebilir olması bu özelliğin 

avantajlı taraflarını belirtmektedir. 

 

3. Etkileşim; kullanıcı ve iletişim ortamı ilişkisinin daha kuvvetli, bilgi 

referanslarıyla olan bağlantının daha özgür, medya kullanımının kişiselleştirilmiş 

ve oldukça fazla kullanıcı tarafından tercih edilmesidir. 

 

4. Hipermetin; web tarayıcısında görüntülenen dijital bir metninin içerik ve 

biçiminde yer alan bağlantı ağlarıyla, diğer metinlere yönlendirilmesidir.  

 

5. Simülasyon; gerçeğin özüne uygun olarak sınırlandırılmış bir kesitinin 

prototipleştirilmesiyle oluşturulan bir formdur. Bu sayede kullanıcılar, gerçek ile 

ilgili doğru enformasyona ulaşabilirler. 

 

6. Ağlar Formunda Yaşam; ses, metin, veri ve görüntülerin bir arada hareket ettiği, 

kayıt altına alınabilir, planlanabilir ve yönü değiştirilebilen; tek yönlü iletişimin 

aksine etkileşimsel alanı çok geniş olan bilgisayar kaynaklı iletişim türüdür.  
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2.4. Yaygın Sosyal Medya Platformları 

İnsanlar, Carey’nin “iletişimin alışkanlıklara dayalı anlayışı” olarak tanımladığı, 

iletişim modelinin etkisine göre tasarlanmış alanlarda bildirişim içindeyken, öncelikle 

benlikleri hakkında konuşup, ait oldukları bir grup olup olamadığından bahsederek 

kendilerini kanıtlamaya çabasıyla göstergeler doğrultusunda oluşturdukları bağlılık ve 

farklılık ağlarını hazırlama eğilimi gösterirler (Maigret 2016, 293). Kişilerin yeni iletişim 

teknolojilerini ilk kez kavradıkları dönemin web 1.0 olduğunu söyleyen Boyd (2016)’a 

göre; kişisel iletişim ve gruplar oluşturmak için kullanılan araçlar arasında net bir farklılık 

bulunurken, web 2.0 dönemiyle beraber yeni iletişim teknolojilerinde oluşan yeni akımın; 

ilgi odaklı gruplarla, asıl arkadaşlık iletişimini birbirleriyle karıştırmış, böylece kişisel 

aktiviteler halka açık bir hal almıştır (Jenkins, Ito ve Boyd’dan akt. Mutlu 2017, 17).  

Web 2.0’ın en popüler platformları, kişilerin hem bireysel hem de sosyal dünyada 

ihtiyaç duydukları içerik oluşturma ve karşılıklı bilgi alışverişi gibi belirli hizmetler 

sonucu oluşmuştur. Sanal etkileşimin öznel ve rutin pratikleri bu hizmetler sayesinde 

gelişim göstermiştir.  

Sosyal medya platformlarının meydana gelmesi ve sosyal alışkanlıkların oluşumu 

eşgüdümlüdür. Bu bağlamda sosyal medya platformlarında meydana gelen her türlü 

kaynak değişimiyle bireyler aralarındaki ilişkiyi sürdürürken, oluşturulan bağ devam 

edebilmektedir (Brown, Broderick ve Lee 2007, 3-4). 

En basit ifade ile sosyal medya; kullanıcıları tarafından oluşturulan içeriğin 

kendisi ile yayılarak paylaşıldığı tüm ortam ve sanal topluluklardır (Runway, 40). Her 

medyada olduğu gibi, sosyal medya da varlığını sürdürebilmek amacıyla bir alana ihtiyaç 

duyar. Genel olarak, bu alanlar sosyal medya araçları şeklinde tanımlanabilmektedir. 

Çeşitli teknolojiler ve değişik yöntemlerin kullanıldığı bütün araçların tek ortak noktaları, 

kullanıcılara üstün bir paylaşım hizmeti sunmalarıdır (Kahraman 2010, 21). Bahsedilen 

araçlar adına değişik birçok sınıflandırma yapılmıştır:  
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Tablo 2: Sosyal Medya Araçlarının Sınıflandırılması 

 

Kaynak: Mutlu, B. Sosyal Medya Pazarlamasının Yeni Yüzleri Youtube İçerik Üreticileri Ve 

Kanal Toplulukları: YouTuber – Marka Birliği Videoları Üzerine Bir Araştırma. İzmir, 2017: 

Yüksek Lisans Tezi 

 

2.4.1 Sosyal Ağ Siteleri 

Sosyal ağ siteleri bireylere, içinde kendi çevirim içi bağlantılarının bulunduğu 

kişisel profilleri yaratma olanağı tanıyan Facebook gibi web siteleridir. Başka bir 

ifadeyle; odağın konu değil, insanların var olduğu çevirim dışı toplumsal ağlar çevresinde 

bireyin, kişisel kullanıcı içerik üretimini geliştirebilmek adına önceliği bireysel 

kullanıcılar olan ve bu doğrultuda tasarlanan web siteleridir (Chandler ve Munday 2018, 

373). Sosyal ağların görsel, video, ileti gibi çok türlü içerik ve profil bilgilerinin 

paylaşımına olanak tanıyan özellikleriyle, milyarlarca kullanıcının dikkatini çekmesinden 

dolayı sosyal ağ kullanıcıları arasında kullanımı gün geçtikçe yayılım göstermektedir 

(Selwyn 2007, 3). 

 

 

Constantinides & Fountain (2008, 233) 

Bloglar 

Sosyal Ağ Siteleri 

İçerik Toplulukları 

Forumlar 

İçerik Toplayıcıları 

 

 

Mayfield (2008, 6) 

Sosyal Ağ Siteleri 

Bloglar 

Wikiler (Wikipedia) 

Podcastler 

Forumlar 

İçerik Toplulukları 

Twitter 

 

Kaplan & Haenlein (2010, 62) 

Bloglar 

İçerik Toplulukları 

Sosyal Ağ Siteleri 

Sanal Oyun Dünyaları 

 

 

Van Dijk (2013) 

 

Sosyal Ağ Siteleri 

Kullanıcı Merkezli İçerik Siteleri 

Ticaret Ve Pazarlama Siteleri 

Oyun Ve Eğlence Siteleri 
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Sosyal ağ siteleri bireylerin her türlü paylaşımda bulunabildikleri, duygu ve 

düşünlerini ister fotoğraf, video ve canlı yayın olarak, isterse de yazarak ya da emoji ile 

anlatabildikleri çevrim içi platformlardır. Çağımızın en yaygın sosyal ağ siteleri olarak 

Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIN ve YouTube ’dur. 

 

2.4.1.1 Facebook 

Facebook, 2004 yılında Harvard Üniversitesi’nde kurulduğu ilk 

zamanlarda kullanıcılarının kurdukları, üye olmaları için önce harvard.edu 

uzantılı bir mail adresi almaları gereken bir kapalı grup topluluk sitesiyken, 

popülerleşerek 2005 senesinin Ekim ayında dünyadaki tüm kullanıcılara açılmıştır 

(Boyd ve Ellison 2008, 218). Asıl amacı; kişilerin arkadaşları ile iletişim kurması 

olan sosyal ağ sitesi not, fotoğraf, video ve durum güncellemesi gibi gelişmelerle 

sosyal paylaşım sitesi haline gelmiştir.  

 

 

2.4.1.2 Twitter 

Mikro-bloglama, kullanıcıların web siteleriyle ve çevrim içi medyayla 

ilgili kısa güncellemeler ve linkler paylaştıkları bir blog yazma türüdür. Twitter, 

tek mikro-bloglama uygulaması olmasa da bu türün en bilinen örneğidir (Bregman 

2014, 13 akt. Deneçli 2015, 30). 

 

Twitter 2006 yılında önemsiz, kısa veya kişisel günlük gelişmeleri 

paylaşma isteğini, iletişimde ihtiyaç duyulan bir eksikliği doldurmak için ortaya 

çıkarak, kullanıcıların en uzun 140 karakterlik iletilerle anlık olarak neler 

yaptıklarını ifade etmelerine olanak veren bir servis olarak sosyal yaşamdaki 

yerini almıştır (Kahraman 2014, 42-43). Twitter, son güncellemesiyle karakter 

sınırlandırılmasını 240 karaktere çıkarmıştır. 
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2.4.1.3 LinkedIN 

2003 yılında internet kullanıcılarının hizmetine açılan LinkedIN, dünyanın 

en büyük profesyonel dijital iletişim ağı olarak konumlandırılmaktadır (LinkedIN, 

2019, Erişim Tarihi: 30.03.2019). Kullanıcıların özgeçmişlerini paylaşabildiği, 

yetkinlik ve yeterliliklerini yazıp, iş ve yakın çevreleri tarafından puanlandığı bir 

sosyal ağ sitedir. LinkedIN iş arama ve iş ağı genişletme konularıyla ön plana 

çıksa da, kişilerin kendi sektörleri ve ülke ile ilgili her türlü paylaşım yapmasına 

olanak sağlamaktadır. 

 

2.4.1.4 Instagram 

2010 senesinde geliştirilen, 2012 senesinde ise Facebook tarafından satın 

alınan Instagram, kullanıcıların birbirleriyle görsel, video, hikâye 

paylaşabildikleri ve takipçilerine canlı yayın yaparak anlık olarak duygu ve 

düşüncelerini aktarabildikleri bir kullanıcı merkezli içerik sitesidir. Sitenin en 

belirgin özelliklerinden biri yalnızca mobil cihazlar üzerinden video, hikâye, 

fotoğraf paylaşımı yapılabilmesi ve masaüstü cihazlardan sadece izleyici olarak 

dâhil olan kullanıcılar yorum, beğeni ve mesaj gönderilebilmektedir. 

2.4.1.5 YouTube 

2005 yılında kurulan ve 2006 senesinde Google tarafından satın alınan 

YouTube, günümüzde Google’ın ortak kuruluşlarından biri olarak faaliyet 

göstermektedir. YouTube, her gün 100 milyondan fazla ziyaretçisinin olduğu 

dünyanın en büyük video paylaşım sitesidir. YouTube üyeleri, video yükleyebilir 

veya favori videolarından şahsi “kanallarını” oluşturabilmektedirler. YouTube 

içeriklerinin viral yapısı, insanların YouTube bünyesinde yer alan videoları 

doğrudan bloglarına yapıştırmalarını kolaylaştıran bir özellik ile geliştirilmiştir 

(Mayfield 2008, 24). 
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2.4.2. Online Haber Siteleri 

Yeni iletişim teknolojilerinin de etkisiyle tüm dünyada haber okuma alışkanlıkları 

değişmektedir (Dumanlı Kürkçü 2018, 129). İçinde bulunduğumuz internet çağına kadar 

kitlelere bilgi ulaştıran geleneksel medyanın önemli bir parçası olarak tanımlanan 

gazetecilik; sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal alanlarda etkili olan küreselleşmenin 

tesiri altında kalmasından dolayı küreselleşme etkisini iletişim teknolojilerinde 

göstermiştir. Bu bağlamda, geleneksel gazetecilik yerini internet gazeteciliğine bırakmış, 

böylece iletişim teknolojilerindeki geleneksel gazetecilik yerine, güncellenebilir 

yapısıyla geleneksel okuyucuyu interaktif kullanıcıya çeviren internet gazeteciliği 

hayatımıza girmiştir (Yüksel 2014, 129). 

İnternet gazeteciliği, web olarak adlandırılan ve html yazılım dilinde kısaca 

internet üzerinde sayfalar oluşturulmasına olanak sağlayan çoklu medya ortamının 

kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir tür olarak ifade edilmektedir (Brophy 2006, 619-

639). Bu kavramın, maliyet ve işlevsel avantajlarından dolayı hem geleneksel medya bu 

olguya dâhil olmuş; hem de sadece internet üzerinden yayın yapan haber siteleri ortaya 

çıkmıştır. İnsanların haber alma istekleri sonucunda esas işi haber vermek olmayan çeşitli 

internet siteleri de haber siteleri açarak, hızlıca haberleri yansıtabilme yarışına 

girmişlerdir (Uzun 2005, 46).  

“Geleneksel gazete haberciliğine yeni yaklaşımlar ve farklılaşmalar getiren 

İnternet gazeteciliği, küresel köy konumundaki dünyamızda, artık geleneksel olarak 

uluslararası düzeylerde meydana gelen toplumsal, ekonomik, kültürel değişim ve 

dönüşümler birbirinden ayrı olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, internet 

gazeteciliği taze habercilik açısından gazete işletmelerine kolaylık sağlarken; aynı 

zamanda onlara sorumluluk da yüklemektedir (Gezgin 2002, 77).” İnternette yayınlanan 

gazetelerle birlikte geleneksel gazetelerden farklı olarak, aynı kanal üzerinde ses, görsel, 

grafik ve farklı web sitelerine veyahut aynı site içerisinde ayrı sayfalara linkler verilerek, 

kullanıcılara çeşitli medya içerikleri sunulmaktadır. Geleneksel gazete haberlerinde içerik 

yalnızca görsel ile zenginleştirilirken, çevrim içi ortamlarda yayınlanan medya içeriği 

resim, ses, hareketli görüntüyle zenginleştirilmektedir (Kuyucu 2013, 67). Karaduman’a 

(2003, 143) göre; yeni gazetecilik türü olan internet gazeteciliğinin verdiği imkânlar ve 

avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir: 



 

 
42 

Tablo 3: İnternet Gazeteciliğinin Sağladığı İmkanlar 

 

Kaynak: Karaduman Murad. İnternet ve Gazetecilik, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya. 2003 

 

Gazetecilik, yeni medyanın yöndeşme özelliğiyle değişime uğrayarak, kendisini 

yeniden tanımlamaktadır. Gazetecilikteki yöndeşme, değişik alanlarda faaliyet gösteren 

gazetecilik türlerini bir araya toplayarak, tüm farklı mecralarda nitelikli haberler 

sunulması anlamına gelmektedir. Bu bir araya toplama; kaynak ve bilgi paylaşımını, ortak 

haber ve proje yapımını içermektedir. Yöndeşme; gazeteciliği takipçilerine en iyi hizmet 

verebilmek ve onların modüler yapısına karşılık, mevcut tüm formatların gücüyle birden 

fazla haber ve bilgi sağlamaktadır (Kolodyz 2006, 10-21).  

Oya Tokgöz’e (2012, 106-107) göre; internet gazeteciliğinin başlangıcından 

günümüze kadar gelen sürede haber içerik açısından dört dönemden geçirmiştir; 

Birinci dönemde gazeteciler, haber içeriğini internet gazeteciliği için 

üretmediklerinden dolayı, kendi gazetecilik kuruluşları için ürettikleri haberleri gazetenin 

web sayfasına uygun şekilde tasarlamaları geçerli olarak görülmektedir.  

İkinci dönemde özgün haber içeriği, gazeteciler tarafından web sayfası için 

düzenlenmektedir. İlgili içerik, okuyucuların farklı web siteleriyle etkileşime girdiği an, 

çeşitli haber ve enformasyona etkileşimli şekilde ulaşabilmesinin mümkün olmasını 

sağlamaya çalışmaktadır. 
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Üçüncü dönemde, web siteleri için biçimlendirilmiş özgün haber içeriği 

oluşturulmaktadır. Yeni bir iletişim mecrası olarak kabul edilen bu aşama, haber yapım 

sürecinde kullanılan olayları hikâyeleştirme (öyküleştirme) biçimiyle okuyucuların 

haberin içerisine girip, haber içeriğinde gezinebilmeleri ihtimalinin üzerinde 

durulmaktadır. 

Dördüncü dönemde ise haber, video ve fotoğraf görüntülerinden oluşan vatandaş 

gazeteciliği dönemidir ve bu dönem günümüzde oldukça hızlı yayılmaktadır. 

Bu bağlamda; en yaygın alan ana akım haber siteleri olup, Web’e taşınan gazeteler 

için öngörülen model çerçevesinde eşik bekçisinin kontrolünden geçen haberler, 

okuyucularına filtrelenmiş bir iletişim imkânı sağlamaktadır. (Deuze 2003, 205-211).  

Yeni medyanın yükselişi ve internetin hızlı gelişimi, saptayan ve okuyan kesim 

arasındaki trafiğin gittikçe interaktif bir yapıya ulaşmasını harekete geçirmektedir. 

2000’lerin başında hipermetin temelli tek yönlü iletişimi sağlayan sayfalar sonrasında 

haber siteleri ve Twitter gibi mikroblog siteleriyle bu formu değiştirmiş, bireylerin yeni 

medya üzerinden gündeme dâhil olmasına olanak vermiştir (Çomu ve Halaiqa, 2014’den 

akt. Güdekli 2016, 152). Yeni medya, geleneksel medyanın sunduklarını geliştirerek, ona 

yeni özellikler ve içerik zenginliği kazandırmaktadır. Yeni medyanın, iletişimin artan hız 

ve esnekliğiyle içerik üretimi ve dağıtımında değerlendirilmesi; iletişim araçlarının 

yeniyle uyumuna izin vererek, kullanıcılara daha fazla kontrol ve seçenek sunulmasını 

sağlamıştır (Özçağlayan 2008, 155). “Çevrimiçi ağların gelişmesi sonucunda, yeni bir 

gazetecilik formu olan sosyal medya gazeteciliği doğmuştur. Sosyal medya gazeteciliği, 

vatandaşa nasıl ulaşılır, vatandaş nasıl dinlenilir ve onların da bizi dinlemesi nasıl sağlanır 

gibi sorulara cevap olacak bir bilinç oluşturmuştur (Gody 2014, 142).” 
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 2.5. Sosyal Medyada Ölçümleme ve Analiz 

Sosyal medyada ölçümleme bir kuruluşun önceden belirlediği misyon ve varmak 

istediği hedefler sınırlarında sosyal medya platformlarının izlenmesi ve bu platformların 

başarısının ölçümlenmesi şeklinde ifade edilebilir (Öztürk 2015, 140). Twitter benzeri 

web sitelerinin imkân verdiği kısa süratli ve fazla sayıdaki mesajların genel bir tablo 

olarak yorumlanması, firmalar için kullanabilecekleri bir yöntem geliştirmede çok 

değerlidir. 

Sosyal medya ölçümlemeleri izleme, ölçüm, analiz ve raporlama gibi detaylı 

süreçler ile takip edilmektedir. Öztürk (2015, 140), bu süreçleri aşağıdaki şekilde 

tanımlamaktadır; 

 İzleme (Dinleme) aksiyonu gerektiğinde ölçümlemede kullanmak için verilerin 

derlenmesi işlemidir. İşletmeler, sosyal medya üzerinde kontrol ve izlenimleri haricinde 

meydana gelen durumlar hakkında bilgi sahibi olmak isterler.  İşletmeler için 

kullanıcıların konuşmalarını ve davranışlarını izlemek, olası bir kriz halinde uygun 

stratejik bir tutum sergilemelerini sağlamaktadır (Bayram, 2017.) Erişim Tarihi: 

21.09.2019). Bu aksiyon sırasında işletmeler izleme sahalarını yaratır, verilerin 

derlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar. 

Ölçüm; sosyal medyada dinleme yaparken ulaşılan verilerin kuruluşların hedefleri 

ile ilintili olup olmadığı yorumlanır. Sayısal verilere dönüşen bu yorumlar sonraki 

aşamalar için bir büyüklük birimini ifade etmektedir. Bir bağlantıyı tıklayanların sayısı, 

bir web sayfasında trafik oluşturanların sayısı, sosyal medya uygulamaları üzerinden bir 

iletiyi ya da imajın beğeni sayısı, ölçüm tekniği ile yorumlanabilmektedir. 

Analiz; dinlenen ve ölçümlenen verilerin anlamlı bilgiler haline gelmesidir. Elde 

edilen matematiksel veri ve yorumlar değerlendirmeye yarayan ve anlamlı bir planlama 

elde etme süreci olan analiz; kuruluşun uyguladığı etkinliklerin hangisinin yarar 

sağladığı, düzeltilmesi gereken durum ve konuları, risk faktörlerini, alınabilecek önlem 

ve okazyonları sunmaktadır. Analizler sosyal dinlemeler ve ölçümlemeler çerçevesinde 

sürekli değişip, gelişebilmektedir. 
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Raporlama; başarılı bir sosyal medya uygulaması tasarlayabilmek adına dinleme, 

ölçüm ve analiz tamamlandıktan sonra yapılan raporlar büyük önem taşımaktadır. 

Raporlamanın açık ve şeffaf olması, kuruluşların bir sosyal medya dili oluştururken neleri 

yanlış ya da eksik yaptıklarını görmelerini sağlamaktadır. Bu şekilde yıl bazlı 

oluşturulabilen kuruluş planlamalarında eksikler tamamlanmış ya da tamamlanması 

gereken durumlar belirlenmiş bir biçimde önceden tayin edilen misyon ve vizyonlara 

uygun hedefler koyulabilmektedir. 

2.5.1. Veri Madenciliği 

Veri, genel bir ifadeyle derlenebilen, iletilebilen, sayısal hale dönüştürülebilen ve 

üzerinde çalışılabilen gerçekler, düşünce ve soyut tasarımlar şeklinde tanımlanmaktadır 

(Kuruüzüm 1998’den akt. Aktekin 2014, 80). Sayılabilir özelliğe sahip olmayan başka bir 

deyişle; deneyim ve incelemeler sonucunda elde edilen değerler de veri formunda kabul 

görmektedir. Aynı zamanda tüm verileri sayı olarak çevirerek anlatmak da olanaklıdır. 

Bilginin veri olarak kullanılabilmesini engelleyebilmek adına, kelimelerin farklı 

anlamlarının bir piramit içinde sıralandığı varsayıldığında, en alttaki kademede veri, en 

üst noktada ise bilgelik kavramının yer aldığı gözlemlenmektedir. Bu piramidin ara 

kademelerinde ise bilgi ve enformasyon yer almaktadır. Veriler, bilgiyi elverişli hale 

getirme ve enformasyon yaratım sürecinde temel bileşen; ham izlenimler ve 

anlamlandıramayan bilgi olarak görülebilir. Enformasyon, iletiyi alan kişinin belirli bir 

konu hakkındaki fikirlerini farklılaştırma, yorumlama yeteneği ve tutumu üzerine bir etki 

yaratma süreci şeklinde tanımlanabilir (Alavi ve Leidner 2001, 109-110). 

Bir sonraki kademe olan bilgi ise, bireylerin öğrenme süreçlerindeki edinimleri ve 

deneyimleyerek elde ettikleri kazanımların birikimidir. Değerli bir enformasyonun, ona 

sahip olan kişinin bilgi birikimi ile entegre olarak, bilgi deposuna ek olarak katılmaktadır. 

Piramidin en üst noktasında yer alan bilgelik ise, bilginin bireşim yoluyla tam olarak 

entegre edilmesi ve benimsenmesi durumu olarak açıklanabilmektedir (Barutçugil 2002, 

s.60). Başka bir ifadeyle bilgi, verilerin karar alma süresinde kullanıma elverişli biçimde, 

kullanıcıya anlamlı bir şekilde aktarılmasıdır (Berson, Smith ve Thearling 1999, 2-13)  
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Verinin, bilgi haline dönüşmesi “veri analizi” olarak tanımlanmaktadır. İşlenen 

verilerin anlamlı birer bilgiye dönüşmesi, yönetim proseslerinde karar organlarının ana 

ayrıntılarını oluşturmaktadır. Veri madenciliği; interaktif ve yinelenen bir süreç olup, bu 

süreç belirli basamaklardan meydana gelmektedir (Oracle 2003’den akt. Aytekin 2011, 

87-88); 

- Aplikasyon tanım grubunun bilinirliği: Bağlantılı esas olarak alınan bilgiyi 

ve pratiğin hedeflerini kapsamaktadır. 

- Bir hedef veri grubu yaratmak: Bir veri grubunun tercihini ya da gözlemin 

yapılacağı parametrelerin veya veri modellerinin bir alt grubuna da odaklanma durumunu 

içermektedir. 

- Verilerin ayıklanması ve ön işleme: Veri çeşitleri, sistemi, noksan ve 

bilinmeyen değerlerin senkronizasyonu gibi veri tabanı yönetim sistemine ait 

özelliklerinin karşılaştırılarak; elverişli olması durumda ise uygun bulunmayan değerlerin 

etkisizleştirilmesidir 

- Verilerin sadeleştirilmesi: Verilerin faydalı olanlarının bırakılarak, 

boyutunun küçültülmesi eylemi olarak tanımlanabilir. 

- Veri madenciliği işlev tercihi: Veri madenciliği aritmatiksel yordamı 

(algoritma) aracılığıyla geliştirilen paradigmanın hedefinin belirlemektir. 

- Veri madenciliği: Daha önceden belirlenmiş bir gösterim şeklinde ya da 

yer aldıkları gruplarda alakalı işlevsel birlik oluşturan alt ögelerin araştırılmasını 

içermektedir.  

- Değerlendirme: İşlevsel birlik oluşturan alt ögelerin çıkarılarak, 

görselleştirilmesi ve faydalı olanların algılanabilir bir şekilde kullanıcılarla 

paylaşılmasını içermektedir. 

- Bulunan verinin değerlendirilmesi: Verinin kontrol edilerek, kolay bir 

belgelendirmeyle, ilgili bireylere rapor edilmesini içermektedir.  
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2.5.2. Metin Madenciliği 

Metin Madenciliği, belirli bir kural kısıtlaması olmayan metin biçimindeki 

verilerin geliştirilmiş duruma getirilerek, veri madenciliği sistemleriyle analizi ve önemli 

bilgiye ulaşılması temeline dayanmaktadır (Aytekin 2011, 97). 

 

Metin madenciliği kullanılan yazı dilinin biçimiyle ilgilidir (Raymond 2005, 688). 

Yapısı incelenemeyen metinlerden hareketle detaylı ve farklı bilgi edinimlerine 

ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Genellikle benzer konu hakkında yazılan ve karşılıklı 

ilişkisi bulunan dokümanları ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. Ananyan’a (2001) 

göre ise; metin dokümanların içerisinden yeni verilere erişim ve kendinden sonraki nesle 

fayda sağlayacak kaynak belgelerin organizasyonlarının iyi yapılması olarak 

tanımlanmaktadır (Ananyan 2001, Erişim Tarihi: 22.09.2019). Metin madenciliği 

döngüsüyle ilgili olarak 3 farklı düşünme biçimi vardır. Bunlar (Han ve Micheline 2006, 

624); 

Anahtar kelime asıllı düşünme biçimi: Veri belgelerindeki anahtar söz 

topluluklarıdır. Metnin içerisinde bulunan ve anlamsal yoğunluğa sahip olmayan biçimler 

oluştururlar. Araştırılan konulara ait belgeler içerisinde konuyla ilintili olarak seçilen 

anahtar sözcükleri içinden, bu sözcüklerin içinde geçtiği belgelerin sorgulanmasında 

yaygın kullanım arama motorları üzerindedir. 

Etiketlendirme düşüncesi, veri belgelerindeki etiket topluluklarıdır. Kategorileri 

daha öncede anlamlandırmak koşuluyla, etiketlerin olabildiğince ufak bir kısmının 

işlenmesini sağlayan bölümleme algoritmaları olarak da ifade edilebilmektedir. 

Bilgi sezme düşüncesi; gerçek bireyler ve durumların verileri gibi semantik 

enformasyonlardır. Doğal dilin algılama süreci ve analiz araçlarının kullanımı ile 

semantik analize gereksinim duyması nedeniyle zor ve okazyon sağlayan bir bilgi keşfi 

işlevidir. 
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Bu bağlamda, semantik terimi, kelimelerdeki anlamı tanımlamaktadır. Semantik 

bir bağlantının ortaya çıkarılması, metin belgelerindeki kelimelerin anlam yönünden 

ilişkilerinin değer kazandığından söz edilebilir. Metin madenciliğinde semantik analizin 

zeminini oluşturan anlamsal kelime ağları, oldukça kıymetli bilgi elde etmeyi 

sağlamaktadır. 

 

2.5.3. Fikir Madenciliği 

Fikirler sübjektif ifadelerdir. Bir problem ya da bir konuşma ile ilgili fikir ve 

gerçekliğin değerlendirilmesi ya da hislerin bir neticesidir. Düşünceler mantık 

çerçevesinde iken, aynı mantıksal yöntemi izleyen kişiler zıt fikir öne sürebilirler. Fikirler 

yeni deliller göstermeden seyreklikle değişebilmektedir. Somut deliller ile dayanak 

gösterilen bir fikir, dayanak gösterilen delilleri tahlil edilenlerden daha başarılıdır (Damer 

2009, 14-15). Fikrin bileşenleri ise Liu tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır (Liu 2012, 

2); 

Fikir Sahibi: Bir obje hakkında öznel bir düşünce belirten birey veya kurumdur. 

Haber içeriklerinde fikir sahibi önem taşır, çünkü yaygın olarak belirli bir fikri olan kişi 

veya kurumu resmen belirtirler.  

Nesne: Hakkında bir düşünce belirtilen ürün birey, durum, topluluklar, kurum da 

bir düşünce olabilmektedir. Bir cümlenin nesne veya nesnenin özellikleri hakkında görüş 

belirtmesi de nesne ile bağlantılı ve mümkündür. Örnek verilecek olunursa, “Telefonun 

pil ömrü uzun fakat kamerasının görüntü kalitesi düşük.” cümlesinde her iki özellikle 

nesneyi ifade etmektedir. 

Fikir: Bireylerin bir obje hakkında takındıkları tavır, tasarruf ve yorumlamasıdır. 

Fikirler genelde hisleri içermektedir. Bir fikir olumlu, olumsuz ya da tarafsız 

olabilmektedir. Bir örnekle ifade etmek gerekirse, “Kemal, çok iyi keman çalar” 

cümlesinde bahsi geçen Kemal’e göre bu olumlu bir fikir olarak 

değerlendirilebilmektedir. 
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Chen, Zhu, Kifer ve Lee’nin 2010 yılında araştırma “What Is an Opinion About? 

Exploring Political Standpoints Using Opinion Scoring Model”da sordukları ‘Kişi... için 

ne düşünür?’ sorusu günümüzde yerini ‘Şu anda ne düşünüyorsun?’, ‘... hakkında 

yorumlarını paylaş.’ cümlelerine yerini bırakmış olsa da bu anlatımların hepsi fikir 

madenciliğine atıfta bulunmak için kullanılan bir temeldir. Benzer sorular bilgi alışverişi 

için uygun bir ortam hazırlayan, bireylerin karakteristik özelliklerini ve fikirlerini 

anlattığı dijital platformlarda fazlaca önem taşır. Kişiler bu platformda hislerini ifade 

etmekten çekinmez, kullandıkları ürünler hakkında olumlu veya olumsuz fikirlerini 

rahatça beyan ederler. Hatta ürünleri birbirlerine tavsiye ederek destek olabilir ya da 

yerme yaparak müşteri kaybına neden olabilmektedirler (Chen, Zhu, Kifer ve Lee 2010, 

1007). Fikir madenciliği; bir obje ile ilgili düşünceleri kapsayan yazılı belgeleri setinde o 

objenin kalitesi ve onu ortaya koyan değerlerini bulmaya yardımcı olur. Her belge setinde 

obje ile ilgili düşüncelerin olumlu, olumsuz ya da tarafsızlığını tayin etmek için 

değerlendirilir (Liu 2012, 7). Belirli bir konuda düşünen bir bireyin görüşlerinin 

ayrıştırılması ve açıklanması için verilere dayanan yazılım araçlarının kullanılması fikir 

madenciliğini anlatırken, belirtilen bir konu hakkında pozitif, negatif ve nötr fikre sahip 

birinin davranışları ise kutbuna/tonuna uygun şekilde ayrıştırılabilmektedir. 

Fikir madenciliği günümüzde çok yaygın bir biçimde kullanılmakta ve yakın 

geçmişte askeri, toplum yönetimi ve pazarlamanın çoğu alanında bir izleme, analiz ve 

katılım aracı olarak görevlendirilmektedir (Falcon, 2010). Bu görevler, fikir madenciliği 

aracılığı ile yapılacak işlemleri içermektedir. Metnin ifade ettiği görüşle ilgili bilgi 

edinme ve ölçümleme işlemini, dilbiliminin yeni alt disiplini olarak tanımlayan Esuli ve 

Sebastiani’ye göre bu görevlerden bazıları (Esuli ve Sebastiani 2006, 417); 

  Metnin Öznel ve Nesnel Kutbunu Belirleme; bir konu hakkında yargıya varmada, 

sunulan yazılı bir belgenin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını; olumlu ya da olumsuz bir 

yargı oluşturup oluşturmadığına önem vermeden tanımlamak şeklinde 

açıklanabilmektedir. Bu aşamada düşüncenin sübjektif ya da objektif kümeye girdiğinin 

saptanması önemlidir. 

Bir konu hakkında yargıya varmada sunulan yazılı bir belgenin sübjektif bir 

şekilde tanımlandırılması, sunulan metinin olumlu ya da olumsuz kategorilerden birine 

dahil olduğu Metnin Pozitif‐Negatif Kutbunu Belirleme şeklinde belirtilmektedir. 
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Bir konu hakkında yargıya varmada, olumlu ya da olumsuz şekilde sunulmuş bir 

yazılı belgenin güçsüz, güçlü ve çok güçlü kademede olumlu ya da olumsuz anlatımlardan 

hangi birini kapsadığı ise Pozitif-Negatif Kutup Metninin Şiddetini Belirleme’dir. 

Liu ise 2012 yılında yayınladığı Sentiment Analysis and Opinion Mining’de ise bu 

görevlere ek olarak; paylaşılan metinler ya da oluşturulan verilerden fikir almak amacıyla 

fikir sahiplerini ayrıştırarak, kategorize etme yani Metnin Kategorisini Belirleme görevini 

tanımlamıştır (Liu 2012, 23). Böylece paylaşılan içerikler anlamlarına göre belirlenen 

başlıklar altında kategorilere ayrıştırılarak incelenebilmektedir. 

Tüm görevlerin sonuçlarından yola çıkar fikir madenciliğindeki en önemli göre 

ise özetlemedir. Bu bağlamda Leneve’in (Leneve 2016, 392), tanımıyla fikir 

madenciliğini kısaca ifade etmek gerekirse; yazılı mesajların hislerini açıklama görevi 

olarak Duygu Sınıflandırma tanımlanabilir. Duygu analizlerinde araştırmalarım 

yoğunlaştığı bölümler bloglar, haberler ve değerlendirme çözümlemeleridir.   

Duygu sınıflandırma bir metin sınıflandırma olarak ifade edilmektedir. Yazılı belgeler 

olumlu ya da olumsuz sınıfta değerlendirilir. Örneklendirecek olursak, kullanıcıların bir 

durum ya da hizmet karşısında takındıkları olumlu ya da olumsuz tavırların analiz 

edilmesi duygu sınıflandırılması şeklinde tanımlanabilmektedir. Ancak bu tanımlama 

sırasında kullanıcıların bu durum ya da aldıkları hizmetleri sevip sevmediği hakkında 

genel bir görüşe sahip olmak beklenememektedir. Özellik tabanlı madencilik ve özetleme 

ile, inceleme yapan grup ya da kişi ürünün taşıdığı özellikleri değerlendirir ve bu 

değerlendirme sonucunda ortaya çıkan sonucun olumlu ya da olumsuz gruplardan 

hangisine ait olduğu şeklinde neticelendirilir. Genellikle bu değerlendirme cümle 

çerçevesi ile sınırlıdır. ‘Fatma her mevsim değişiminde alerji olur.’ tümcesi, Fatma’nın 

sağlığı için olumsuz bir değerlendirmedir (Leneve 2016, 393). Karşılaştırmalı cümleler 

ve ilişki madenciliği ise, objeleri veya durumları birbirleri ile kıyaslamaya dayanan 

yöntemdir. “Damla, Eliften daha kısadır” cümlesinde Damla ile Elif arasındaki kıyaslama 

olarak yorumlanabilmektedir (Leneve 2016, 393). 

  

 



 

 
51 

 2.6. Sosyal Medya Çağında Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı 

Kullanımlar ve doyumlar, gerçekleştirilebilirliği uygun bulunmuş bir yaklaşımdır 

(Lin 1996, 574). Yaklaşım üzerine yapılan araştırmalarda, iletişim araçlarının tüm 

alanları ele alınmış, başka bir ifadeyle geleneksel medyayla birlikte insanların yeni 

medyayı kullanma nedenleri de açıklanmıştır (Hanjun ve Cho 2005, 58).  

Quan-Haase ve Young (2010, 4-5); yeni medyanın fark yaratan en önemli 

özelliğinin kullanıcıların içerik üretme yeteneklerini tanımlayan, etkileşim kavramı 

olduğunu belirtir. Kullanıcıların bir içeriğin üretimi, tüketimi ve dağıtımında kontrolü 

sağlayabilme yetisi, literatüre de tüketen-üretici terimiyle yerini almıştır. Kullanıcıların 

bir araçtan diğer bir araca geçme isteğinin nedenini anlayabilmek için sosyal medyaya 

odaklanılması gerektiğini belirtirken, farklı araçların senkronize olarak kullanımı, 

araçların hepsinin ayrı birer gereksinimi karşıladığını da ifade etmektedir.  

Sosyal medya kullanımı ile ilgili yapılan literatür araştırmaları esas alındığında iki 

önemli akım tespit edilmiştir. Bunlardan biri, kullanıcıların iletişim için farklı sosyal 

medya formlarını benimseyerek, farklı araçlar deneyimleme başka bir deyişle, 

kullanıcıların bazen tüketen üretici bazen de yalnızca tüketici olma eğilimi 

gösterdikleridir. Diğeri ise, kullanıcıların telekomünikasyon gelişmelerini yakından takip 

ettikleri ve yeni medya iletişim araçlarına hızlıca adapte olduklarıdır (Quan-Haase ve 

Young 2010, 2). Etkileşimli iletişimin, ileten ve aracı arasındaki sınırı saklamasının yanı 

sıra yeni medya, etkileşim, nötr hale getirme ve zaman kavramını yok etme gibi veri 

özelliği ile geleneksel medyanın getirdiği özelliklerden ayrışmaktadır (Weiyan 2015, 

75)”. 

2.6.1. Sosyal Medyadan Elde Edilen Doyumlar 

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nın esas amacı ele alındığında, yeni iletişim 

ortamının kullanıcıların motivasyonlarının tetiklenmesine olanak sağladığı 

söylenebilmektedir. Bu bağlamda Muntinga (2011, 19-21); sosyal medya kullanım 

güdülerini sınıflandırırken McQuail’in belirttiği medya kullanım güdülerine ödül ve 

yetkilendirme kavramlarını da ekleyerek altı kategoride açıklamıştır.  
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Bunlar;  

1) Bireysel Kimlik: Sosyal medyayı kullanan bireyler kendilerini doğru 

şekilde anlatmak ister ve bununla ilgili tasalanırlar. Onaylanma güdüsünden gelen bu 

durum, bireyin kendini doğru anlattığını düşünmesi ve başka kullanıcılar tarafından 

onaylanmasıyla özgüven duygusuna dönüşmektedir.  

2) Enformasyon: Birey sosyal medyayı dünyada ve kendi sosyal çevresinde 

olup bitenler hakkında güncel bilgi elde etmek için kullanmaktadır. Böylece önce merak 

ettiklerini öğrenen birey, sonrasına doyum sağlamak için öneri ve fikirleri de buradan 

edinmektedir.  

3) Eğlence: İnsanlar boş vakitlerini değerlendirmek ve gerginliklerini 

giderirken aynı zamanda da eğlenmek için sosyal medyaya yönelim gösterirler. Bu sayede 

edindikleri bilgileri mizah yoluyla paylaşarak ya da güncel konular hakkında paylaşılan 

mizah içeriklerini okuyarak/takip ederek günlük sıkıntılardan kurtulup, rahatlamakta 

böylece doyuma ulaşmaktadırlar.  

4) Sosyal Etkileşim ve Uyum: İnsanların sosyal bir kimlik oluşumda fayda 

sağlayan en önemli unsur bir topluluğa karşı aidiyet duygusu beslemektir. Topluluk 

içindeki birey, başka insanlarla sosyal etkileşime girerek, sosyal birimlerinin çeşidini 

arttırmaktadır. Bundan dolayı da sosyal medya katılımı ile sosyal ve psikolojik 

ihtiyaçlarını gidermektedir.  

5) Ödül: Markalar, müşteriyle olan ilişkisini sağlamlaştırmak amacıyla bazı 

ödüllendirmeler yaparak, kullanıcı bağlılığını arttırmayı hedeflemektedirler. Bunun 

yansıması olarak, bireyler de tüketecekleri ya da paylaşımda bulunacakları medya ürünün 

başka bir ifadeyle içeriğinin, zaman içinde kendilerine bir yarar sağlayacağı düşüncesiyle 

hareket ederek etkileşim derecesinin yükselmesini sağlarlar. 

6) Yetkilendirme: Kullanıcıların kendilerini ne kadar güçlü olduklarını 

markaya veya etkinliklere kanıtlamak istemeleri ile ilgili bir motivasyon olarak 

açıklanabilir. 
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Bireyler, sosyal ağlardaki iletişim aktörleriyle sosyal ilişkiler kurabilmektedir. 

Sosyal medya araçlarından bir olan Twitter, kullanıcılarının birbirleriyle bağlantı kurma 

ihtiyacını doyuma ulaştırabilmektedir.  

Chen, Twitter kullanıcıları ve davranışları üzerine yaptığı araştırmada, 

uygulamanın etkin olarak kullanılması ve bireylerin sosyalleşme gereksinimlerini 

karşılaması arasında olumlu bir bağlantı olduğunu tespit etmiştir (Chen 2011, 756-758). 

İnsanlar, sosyal çevreleriyle ilişkilerini bütünleştirmek için Twitter’i aktif olarak 

kullanmakta ve bu sayede eğlence, doyum ve memnuniyet gibi gereksinimlerini 

karşılamaktadırlar (Agrifoglio’dan akt. Taşan 2018, 37). Bu bağlamda, günümüzde 

sosyal medya ölçümleme sürecinde kişilerin tutumlarının değerlendirilmesinde 

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’ndan yola çıkarak elde edilen verilerin değerli 

bilgiler oluşturmasında etkin rol oynadığı ve içerik analizinde bir başka ifadeyle fikir 

madenciliğinde işlevsellik sağladığı söylenebilmektedir.  

2.6.2. Literatürde Sosyal Medyada Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı 

Çalışmalar 

Chung ve Austria’nın, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımının insanların temel 

güdülenmelerinde hedefe yönelik olduğunu varsayarak yaptıkları “Sosyal Medya Doyum 

ve Sosyal Medya Pazarlama Mesajlarına Karşı Doyum: Sosyal Medya Pazarlama 

Mesajlarının Çevirim içi Alışveriş Değerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma” isimli 

makalelerinde insanların sosyal medyayı ne için ve ne şekilde kullandıkları, sosyal medya 

pazarlama mesajlarına yönelik tutumlarını, perspektiflerinin çevrim içi alışveriş değerini 

nasıl etkilediğini 6 kişiyle derinlemesine görüşme ve 19-25 yaş arasında toplam 146 

üniversite öğrencileriyle anket yöntemiyle incelemişlerdir.  

Görüşmeye katılan kişilerin sosyal medyayı, benzer düşünceleri ve ilgi alanlarını 

tanıdıkları kişilerle paylaşmak, sosyal etkileşimde bulunmak ve ilgilendikleri konular 

kapsamında markalarla etkileşim içine girebilmek için kullandıkları söylenebilirken; 

katılımcıların yarısının sosyal medya araçlarını günlük yaşamdan kaçış yolu olarak değil, 

hayatın bir parçası ve benliklerini yansıttıkları bir ortam olarak gördükleri 

gözlemlenmiştir. Öğrencilerin sosyal medyayı kullanan markalarda en çok sevdikleri 

özelliğin ise; güncel ürün bilgisine ulaşabilmeleri ve kampanyaları anlık olarak takip 
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edebilmeleri olduğundan söz edilmiştir. Böylece sosyal medyanın şirketlere tüketicilerini 

dinleme ve hızlıca cevap verebilme imkânı sunduğu, tüketicilerin ise sesi olduğu 

bulgusuna varılmıştır. 

Araştırmacılar, düzenledikleri anket formuyla; sosyal medya memnuniyeti 

(eğlence, bilgi ve etkileşim), sosyal medya pazarlama mesajlarına yönelik tutumları ve 

çevrimiçi alışveriş değeri arasındaki ilişkileri ölçümlemişlerdir. Öğrencilerin çoğunun 

çevrimiçi alışveriş yapabilmelerinin dışında, teknolojik olarak anlayışlı ve etkili sosyal 

medya kullanıcısı oldukları belirlenmiş; bu nedenle, örnekleme çerçevesi sosyal medya 

memnuniyetini ve çevrimiçi alışveriş davranışını tanımlamak için uygun bulunmuştur. 

Elde edilen verilerle, katılımcıların çoğunun beş yıla yakın bir süredir sosyal medya 

sitelerini kullanmakta olduğu, genel olarak sosyal medyaya erişmek için günde 1-2 saat 

harcadıkları ve ayda %38, yılda ise %67 oranında online alışveriş yaptıkları çıkarımına 

varılmıştır. Çalışma sonuçları, sosyal medya pazarlama mesajlarına yönelik davranışın, 

bilgi ve etkileşim gibi sosyal medya kullanım ve doyumuyla yakından ilişkisi olduğunu; 

eğlencenin memnuniyetinin ise bu durumun dışında kaldığını göstermiştir. Başka bir 

yönden ise, sosyal medyadaki aktif etkileşim ve yararlı bilgilerin, sosyal medya 

pazarlama mesajlarına karşı olumlu algılar yarattığı, sosyal medyanın eş zamanlı bilgi 

sunması nedeniyle geleneksel medyaya karşı kullanım avantajı sağladığı 

gözlemlenmiştir.  

Kavramsal yaklaşımı olarak ölçüm geçerliliği ve güvenirlikle destekledikleri 

sosyal medya ve pazarlama arasındaki ilişkileri deneysel olarak incelemeyen 

araştırmacılar; markaların tüketici sadakati oluşturabilmeleri ve koruyabilmeleri için 

tüketicilerle sosyal medya yoluyla etkileşim içinde olarak onların ilgilerini çekmeleri 

gerektiğini belirtmişlerdir.  

Tüketicilerin markalara olan sadakat seviyesinin, onların markaların internet 

sitelerinde geri bildirimde bulunma isteği ile doğru orantılı olduğunu gözlemlemiş; bu 

sayede markaların ya da şirketlerin, tüketicilerini dinleyerek, onların sorularını 

cevaplayarak, sadık tüketicileri arasında bir iletişim topluluğu kurabileceklerini 

söylemişlerdir. Sosyal medya pazarlama mesajlarına yönelik davranışlar ve hazsal 

alışveriş değerleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Gelecek araştırmalar içinse pazarlama uygulamalarında sosyal medya kullanımının, 
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tüketicilerin perspektifi, tutumu, yaşam stili ve yeni teknolojilere adaptasyonları 

açısından daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğu, bu araştırmaların ise tüketicilerin 

sosyal medya sitelerine olan güven düzeylerini, iletiler, kaynak ve marka bilinirliği ile 

bağlantılı olarak incelenmesi gerektiğini vurgulamışlardır.  

Williams ve Whiting, 2013 yılında yaptıkları “Why people use social media: A 

uses and gratifications approach” isimli araştırmalarında sosyal medyanın kullanımlar 

ve doyumlar yaklaşımı bağlamındaki önemini ortaya çıkarmak amacıyla 18-56 yaş 

arasındaki %52’si kadın %48’i erkek 25 bireyle derinlemesine görüşmeler 

gerçekleştirmişler. Bu görüşmelerle, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının sosyal 

medyadaki önemini ortaya çıkarmayı, bu yaklaşımı sosyal medyaya uygulamayı ve 

kullanıcıların sosyal medyayı kullanarak elde ettikleri kullanım ve doyumları 

tanımlamayı amaçlamışlar; bireylere sosyal medyayı neden kullandıkları, arkadaşlarının 

neden kullandıkları, sosyal medya ile ilgili neyi sevdikleri ve hangi sıklıkla kullandıkları 

hakkında sorular yöneltmişlerdir. Görüşmelerin ardından araştırmacılar, sosyal medya 

kullanımı için aşağıdaki 10 kullanım ve doyumu tanımlamışlardır;  

 1) Sosyal Etkileşim: Anket katılımcılarından yüzde 88'inin sosyal medyayı aile 

ve arkadaşlarıyla, düzenli olarak görüşemedikleri kişilerle iletişim kurmak, eski 

tanıdıkları ile sohbet etmek, yeni arkadaşlar edinmek ve farklı insanlarla da etkileşim 

içinde olmak; başka bir ifadeyle sosyal etkileşim için kullandıkları belirtilmiştir. 

Katılımcıların Facebook'u başkalarıyla etkileşim içinde olmak ve sosyalleşmek için bir 

ortam olarak gördüğü, sosyal medya aracılığıyla yüz yüze olmadan daha çok iletişimde 

oldukları ve onlara sosyal bir yaşam verdiği ayrıca ifade edilmiştir. 

2) Bilgi Edinme: Anket katılımcılarının yüzde 80'inin sosyal medyayı gündelik 

yaşamdaki olaylar, anlaşmalar, satışlar, ürünler, doğum günleri, etkinlikler ve işletmeler 

hakkında bilgi edinmek için kullandığı belirtilmiştir. Katılımcıların sosyal medyayı 

ayrıca, kişisel eğitimleri, matematikle ilgili yardım, sosyal medyayı nasıl kullanacakları 

hakkında bilgi edineme ve yeni bilgiler edinmek için kullandığından söz edilmiştir.  
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3) Zaman Geçirme: Anket katılımcılarının yüzde 76'sının sosyal medyayı 

kullanarak zaman geçirdikleri belirtmiş; sıkıldıklarında, boş zamanlarını değerlendirmek 

istediklerinde ve herhangi bir şey yapmak istediklerinde sosyal medyayı kullandıkları 

ifade edilmiştir.  

4) Eğlence: Anket katılımcılarının yüzde 64'ünün sosyal medyayı oyun oynamak, 

müzik dinlemek, video izlemek, mizah ve komiklere erişmek için eğlence kaynağı olarak 

kullandıkları belirtilmiştir. Katılımcı yorumlarından bir kısmının; şakaları dinlemek, 

yapılan yorumların kendilerini güldürdüğü, Facebook'taki diğer kişilerin aşırı 

davranışlarını izlerken kişilerin kendilerini gösteriş şekillerinin onları eğlendirdiği 

yönünde olduğu ifade edilmiştir. 

5) Rahatlama: Anket katılımcılarının yüzde 60'ının sosyal medyayı rahatlama 

amacıyla kullandığı, gerçeklikten ve gerçek dünyanın stresinden kaçmalarına yardımcı 

olduğunu belirtmişlerdir. Yorumlardan bazılarının profilleri geçmenin rahatlatıcı bir 

etkisi olduğu, Facebook'a bakmanın düşündürücü olmadığı, gerçeklikten kaçtıkları ve 

hiçbir şey düşünmedikleri yönünde olduğu ayrıca belirtilmiştir. 

6) Fikir ve Görüş Paylaşımı: Sosyal medya kullanımı anket katılımcılarının 

%56’sının sosyal medyayı fikir ve görüşlerini ifade etmek için kullandıkları belirtilmiştir. 

Gönderileri ve fotoğrafları beğenme ve yorumlamanın, yapılan diğer gönderilerin altına 

yorum paylaşabilmenin katılımcılar tarafından sevildiği, isim belirtmeden düşüncelerini 

ifade edebilmenin ve başkalarını eleştirebilmeyi sevmelerinin yanı sıra sosyal medyada 

“yayılma” fırsatını da kullandıklarından bahsedilmiştir.   

7) İletişim Kurma: Anket katılımcılarının yüzde 56'sının sosyal medyayı 

başkalarıyla konuşabilecekleri paylaşımlar yapabilmek adına nasıl kullandıklarını 

açıkladıklarını belirtmişlerdir. Sosyal medyanın arkadaşlarıyla konuşulacak bir şey, diğer 

kişilerle Facebook’ta keşfettikleri şeyler hakkında arkadaşlarıyla konuştukları ve 

Facebook aracılığıyla dedikodu yapılacak şeylere ulaştıklarının katılımcılar tarafından 

ifade edildiğinden söz edilmiştir.  
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8) Kolaylık Sağlama: Sosyal medya kullanımı anket katılımcılarının yüzde 

52'sinin sosyal medyayı zaman ve mekân gözetmeksizin istedikleri anda kolay ve 

erişilebilir olduğunu ifade ettikleri belirtilmiştir. Bir kullanıcının, bir defada birçok 

insanla iletişim kurabilmesinin kolaylığından dolayı sosyal medyanın katılımcılar 

tarafından kullanım sebebi olduğu da ayrıca ifade edilmiştir.  

9) Bilgi Paylaşımı: Sosyal medya kullanımı anket katılımcılarının yüzde 40'ının 

bilgi edinme dışında edindikleri bilgileri diğer kullanıcılarla paylaşabilmek için sosyal 

medyayı kullandığı belirtilmiştir. Geleneksel medya ve internetin sağlayamadığı çift 

yönlü iletişimi, sosyal medyanın var oluşu gereği etkileşimli olması ile sağladığı ve 

diyalog şeklinde bilgi paylaşımına olanak tanıdığı belirtilmiştir. Katılımcıların, 

güncellemelerini yayınlamaktan, fotoğraflarını paylaşmaktan hoşlandıkları, 

işletmelerinin ise Facebook’ta reklam vererek ya da pazarlama amacıyla bilgi 

paylaşımında bulunduklarından söz edilmiştir.  

10) Başkaları Hakkında Bilgi Edinme: Sosyal medya kullanımı anket 

katılımcılarının yüzde 32'sinin ise insanları, diğer insanların yaptıklarını ve başka şeyleri 

izlemek için sosyal medyayı kullandığı belirtilmiştir. Katılımcıların bu kullanımı yapma 

sebeplerinin meraklı oluşları, insanları gözetleme istekleri, insanlara hissettirmeden 

yakınlaşmaları, çocuklarını gözetleyebilmeleri ve onları tanımayan kişilerle ilgili şeylere 

bakmaları olduğu bunun yanında başkalarına ayak uydurmak ve onların ne yaptıklarını 

bilmeyi istedikleri ifade edilmiştir. 

Sonuç olarak; sosyal medyadaki kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının önemi ve 

yararını gösteren bu araştırmanın, sosyal medya araştırmaları ve sosyal medya 

pazarlamasına yönelik kullanımlar ve doyumlar yaklaşımını kullanan akademisyenler ve 

uygulayıcılar için katkı sağladığı, kullanıcıların sosyal medyayı kullanım biçimleri ve 

sebepleri adına zengin ve canlı bir anlayış sunduğu ve son olarak iş dünyası ve 

akademisyenler için sosyal medyanın gelişen dünyasına dair bilgi dağarcığı oluşturma 

konularından katkı sağladığından söz edilebilmektedir. Sosyal medyanın kullanıcılar 

tarafından sevilmesi ve kullanım sebepleri hakkında çeşitlilik sunan araştırmadan elde 

edilen bulgular; işletmelerin, mevcut ve potansiyel müşterileriyle ilişkilerinde daha etkili 

bir pazarlama ve iletişim kurmalarına yardımcı olabileceği yönündedir.  
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Literatür çalışmaları doğrultusunda üçüncü bölümde yer alan araştırma; online 

haber sitelerinde yer alan haberlerin, sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından kullanımlar 

ve doyumlar yaklaşımı ışında ne amaçla kullanıldığı ve hangi doyumlara erişildiği 

konularını ele almaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ONLİNE HABER SİTELERİNDE ve SOSYAL AĞLARDAKİ 

 HABERİN YANSIMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Çalışma kapsamında; online haber sitelerinde yayınlanan haberlerin insanlar 

tarafından sosyal ağlara nasıl aktarıldığını ölçümlemek amacıyla sosyal dinleme 

yapılarak içerikler toplanmıştır. Bu doğrultuda kullanıcıların sosyal medyadan elde 

ettikleri kullanım ve doyumlar ışığında toplanan içerikler fikir madenciliği aracılığıyla 

kategori ve tonlarına göre sınıflandırılmıştır. 

3.1. Araştırma Amacı ve Kapsamı  

Kitle iletişim araçları ve izleyici arasındaki ilişkiyi anlamlandırmaya çalışan 

araştırmaların ilk dönemlerinde; izleyicilerin yaşam tarzı, dünya görüşü, eğitim düzeyi ve 

ilgi alanlarını birbirinden farksız olarak ele alan çalışmalar kitle iletişim araçlarının 

insanlar üzerindeki etkisinin sonsuz olduğunu savunarak, onları pasif birer alıcı olarak 

konumlandırmışlardır. İlerleyen dönemlerde gerçekleşen çalışmalarda izleyicinin varlığı 

ve farklılıkları göz önünde bulunarak, kitle iletişim araçları ile ne yaptıkları sorusu 

araştırılmaya başlanmış, bu durum izleyiciyi aktif birer katılımcıya dönüştürmüştür. Aktif 

izleyici tezi, kullanıcıların kitle iletişim araçlarından kullanım ve doyum elde ettiğini 

savunurken; dijitalleşerek dönüşen dünyanın ayrılmaz bir parçası olan sosyal medya 

aracılığıyla kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı iletişim alanında katılımcıların var 

olduğunu kanıtlamıştır. 

Sosyal medya var oluşu gereği izleyiciyi başka bir deyişle; kullanıcıyı temel alan 

bir ortamdır. Kullanıcılar tarafından hayat akışlarında yaşadıklarını, keyif aldıkları 

anların paylaşılması, gündemde yer alan haber ve konular hakkında görüş bildirme, 

kendisi gibi olan diğer insanlarla etkileşim içinde olabilme ve hayatın stresinden 

kurtulabilmek amacıyla vakit geçirme ve eğlenmek gibi birçok kullanımda bulunduğu, 

bu sayede gereksinimlerini sağlayarak doyuma ulaştıklarından söz edilebilmektedir.  
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Araştırma kapsamında, sosyal medya kullanıcılarının online haber sitelerinde yer 

alan haber içerikleri ile ilgili gerçek görüşlerinin ne olduğu ve bu doğrultuda sosyal 

medyadan nasıl bir kullanım sağladıklarını, bunun sonucunda ise elde ettikleri doyumlar 

bağlamında fikir madenciliği yapılarak; online haber sitelerinde yer alan haberin, sosyal 

ağlardaki yansımasının ölçümlenmesi amaçlanmıştır.  

3.2. Araştırma Yöntemi 

Örnek olay incelemesiyle analiz edilen nitel araştırma, Online haber sitelerinde 

yer alan haberler içeriklerinin, sosyal ağlardaki yansıması üzerinedir.  

“Nicel araştırmalara göre; farklı felsefi ve kuramsal temellerden hareket eden nitel 

araştırmalar, elde edilen bulguları evrene genellemekten ziyade belli bir durumu 

derinlemesine incelemeyi hedeflemektedir (Mutlu 2017, 113).” Örneklem terimi yerine, 

bu araştırma özelinde tekil elemanların incelenmesinden dolayı örnek olay terimi 

kullanılmaktadır (Karasar 2016, 149). Araştırma sonucunda belirli bir konuyla ilgili bilgi 

sahibi olmak isteyen ya da yeterli bilgisi olmayan kişilerde bilgilendirilmekte, böylece 

tipik olan durum ortaya çıkarmaktadır. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı esas alınarak, 

online haber sitelerinde yer alan haberlerin, sosyal ağlardaki yansımanın mecralardaki 

kullanıcılar üzerindeki etkisinin paralel olmadığı gözlemlenmiştir. 

Online haber sitelerindeki haberlerin sosyal ağlarda yansımasını ölçümleyebilmek 

için haberlerin ve sosyal ağlardaki konuşmaların genel bir tarama ile analiz edilmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple çalışmanın araştırma deseni olarak, iz sürme tekniği tercih 

edilmiştir. İz sürme çevirim içi topluluğun durumu hakkındaki içerikleri gözlemleyerek, 

izleyerek ve toplayarak sosyal ağlardaki içerikten ve trendlerden yararlanmanın 

sistematik bir yolu olarak tanımlanabilmektedir. Belirlenen bir konu hakkında ilgili 

anahtar kelimeler sisteme tanıtılarak, çevirim içi topluluğun bu anahtar kelimeler 

doğrultusunda sosyal ağlar üzerinde oluşturdukları içerikler dinlenmektedir. Veri analizi 

ise iz sürme aracı tarafından toplanan içeriklerin nitelikli olarak işlenerek 

anlamlandırılması şeklinde tanımlanabilmektedir (Tapsız 2018, Erişim Tarihi: 

21.05.2019).  
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Sosyal ağlarda ve online haber sitelerinde yer alan haber yansımasının 

ölçümlenebilmesi için içeriklerin detaylı bir şekilde işlenmesi gerekmektedir.  

Bu nedenle iz sürme tekniği ve fikir madenciliği araştırma yöntemi olarak uygun 

bulunmuştur. 

Tablo 4: Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Doğrultusunda İçeriklerin 

Ton ve Kategorilere Ayrılması 

İçerik Özeti 
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında 

İçerik Yorumlanması 

Kategori 

ve Ton 

#BirMusibetBinNasihat Fatih Altaylı: 
Gaza gelip Canan Karatay diyetine 

uyarak  kokoreç, tereyağ yedim, iki damar 

tıkalı! #SarlatanHekimlerdenUzakDurun  
https://t.co/te5jopBHlc 

Kullanıcı, online haber sitesinde paylaşılan haber linkini 

Twitter hesabından takipçileri ile paylaşarak bilgi 
paylaşımında bulunmuş, metin içinde kullandığı 

hashtag’ler hakkında atılan tweetlerden haberdar olmak 
isteyen kullanıcılarla sosyal etkileşime geçerek, kendi 

görüşünü paylaşmıştır.  

Haber 

 

Negatif  

Bence bu kişi Canan Karatay kılığına 

girmiş Tanos. Amacı, kalp damarlarını 
tıkama yoluyla insanlığın yarısını yok edip 

gezegenin nüfusunu azaltmak. 
https://twitter.com/sputnik_TR/status/1106

177364323635200 

Kullanıcı, Karatay’ın kuyruk yağı ile ilgili yaptığı 
açıklamanın haber linkini paylaşarak, mizah yolu ile 

konuyla ilgili görüşünü paylaşmış, Marvel Comics 
kurgusal karakterlerinden birine yaptığı atıf aracılığıyla 

ise karakteri bilen kullanıcılarla iletişim kurmak ve sosyal 
etkileşimde bulunmuştur. Gündelik hayatın stresi ve 

ciddiyetinden kaçıp, rahatlama elde etmiştir.  

Mizah 
 

Negatif 

Canan karatay'ın yıllardır gizlenen 

akrabımız olduğunu düşünüyorum. Kadın 
hep bizimkilerin yeme alışkanlıkları gibi 

konuşuyor 

Kullanıcı, genel olarak Karatay’ın açıklamalarından 

kendi hayatından bir parça bularak yakınlık kurmuş, 
ailesi hakkında bilgi takipçileri ile mizah yoluyla bilgi 

paylaşımında bulunmuş, sosyal etkileşime girmiştir.  

Mizah 

 
Pozitif 

Nebahat Çehre ile Canan Karatay arasında 
1 yaş fark var  Ne bileyim ben olsam 

Nebehatin dediğini yaparım:) 

Kullanıcı, iki medyatik kişiyi yaşları doğrultusunda 
birbirleri ile kıyaslayarak başkaları hakkında konuşarak, 

sosyal etkileşimde bulunarak rahatlama elde edip, fikir 
paylaşımında bulunmuştur. Bu içerik sayesinden 

takipçilerine iki kişi ile ilgili bir konu hakkında bilgi 
paylaşımında bulunmuştur. 

Eleştiri 
 

Nötr 

Hiçbir bilimsel makalesi veya başarısı 
olmayan, kendini geliştirememiş 3.Sınıf 

doktorların Canan Karatay’la dalga 
geçmeye çalışması çok komik! Ne kadar 

gülünç duruma düştüklerini fark 
etmiyorlar sanırım. Popüler olanı 

kıskanma, egoya yenik düşme hepsi var 
doktorcuklarda.. 

Kullanıcı, Karatay’ın meslektaşları tarafından 
eleştirilmesi ile ilgili fikir paylaşımında bulunarak, 

başkaları hakkında konuşmuş ve bu site de takipçileri ile 
bilgi paylaşımı içerisine girmiştir.  

Eleştiri 
 

Pozitif 

@tbahcivan Doğru Keto diyeti (protein 

diyeti) zaten bunu anlatiyor.Karbonhidrat 
olmadan et ve yağ alımına müsaade 

http://ediyor.Ve sebze.Millet gülüyor 
adana kebapla diyet mi olur diye ama 

Canan Karatay doğru söylüyor. Sıfır 
karbonhidrat almak şartıyla 

 

Kullanıcı, Karatay’ın beslenme önerileri ile ilgili yaptığı 

açıklama hakkında başka bir kullanıcıyı mention’layarak 
sosyal etkileşime girerek, iletişim kurmuştur. Bu öneriler 

ile ilgili bilgi ve fikir paylaşımda bulunmuş ve 
başkalarının tavırlarını eleştirmiştir.  

Sağlık 
 

Pozitif 
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Fikir Madenciliği yapılarak elde edilen verilere göre sosyal medya kullanıcılarının 

Tuba Büyüküstün ve Canan Karatay örneklemleri üzerinden online haber sitelerinde 

çıkan haberleri sosyal medyada kullanımları sebepleri değişiklik göstermektedir. Aynı 

haber üzerinden farklı doyumlara erişen kullanıcıların sosyal medyayı kullanım 

yönelimlerinin William ve Whiting’in 2013 yılında yaptıkları görüşmeler sonucunda 

tanımladıkları kullanım ve doyumlardan 9 tanesine karşılık geldiği söylenebilir. Bu 

araştırma sonucunda, kullanıcıların sosyal medya içinde bulunduğu ve paylaşım yaptığı 

her anın zaman geçirme kullanımına içerdiği kabul edilmiştir. Kullanıcıların paylaştıkları 

içerikler kendi içinde farklı kullanımlar ya da doyumları da barındırabilmektedir. Tablo 

4’te manuel olarak işlenmiş içerik örnekleri ve kullanıcılar için karşılık geldiği kullanım 

ve doyumlar beyan edilmiştir. 

3.2.1. Araştırma Örneklemi 

Canan Karatay; yaptığı açıklamalarla ve hakkında çıkan haberlerle sürekli 

medyanın gündeminde yer alması; Tuba Büyüküstün ise sosyal medyada büyük bir 

takipçi kitlesine sahip olmasının yanı sıra yaşadığı kriz nedeniyle kasıtlı bir örnekolay 

olarak ele alınmıştır. Sosyal Ağlar ve Online Haber Siteleri üzerinden veri işlemesi nitel 

incelemesi ile Canan Karatay ve Tuba Büyüküstün anahtar kelimeleri taranmıştır.  

Canan Karatay’ın 22 Şubat – 10 Nisan 2019 tarihleri arasında sosyal ve online 

haber sitelerinden konuşulma oranı oldukça fazla olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

Retweet’ler dahil olmak üzere toplamda 7740 içerik sosyal medya ölçme ve takip 

araçlarıyla dinlenmiş, bu içeriklerden 7422 içerik manuel olarak işlenmiştir. 

Kullanıcıların gereksinimleri ve atılan tüm tweet’lerle haber içeriklerinin aktif kitle 

tarafından nasıl yorumlandığı analiz edilerek, kullanıcı paylaşımları manuel olarak 

kategorize edilmiştir. 

TUZ bir DROG (zehir) dur. Kesinlikle 

kullanılmaması gerekir. Bilimsel 
yayınlarda ispatlanmasına rağmen (tuz ve 

hipertansiyon-kalp hastalıkları ilişkisi) 
ülkemizdeki şovmen kişiler (canan 

Karatay, maranki vb) kaya tuzu yalayarak 
insanları ölüme sürüklemektedirler. 

https://twitter.com/OPSOMSPeru/status/1
105250801511890950 

Kullanıcı, Karatay’ın tuz ile ilgili açıklamaları 
doğrultusunda paylaştığı tweet’in de bilgi ve fikir 

paylaşımında bulunarak, Karatay ve Maranki benzeri tüm 
kişiler hakkında yargıda bulunmaktadır. Bu sayede 

takipçileri ile sosyal etkileşime girmekte, düşüncelerini 
net ve sert bir uslüpla ifade ederek ise rahatlama doyumu 

elde etmektedir.  

Sağlık 
 

Negatif 
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Tuba Büyüküstün ise 5 Haziran – 10 Ekim 2017 tarihleri arasında yaşadığı kriz 

nedeniyle örnek olay olarak tercih edilmiştir. Twitter’da bu tarihler arasında Tuba 

Büyüküstün hakkında atılan 33 bin tweet taranmış, yalnızca kriz ile ilgili olan 1482 adet 

içerik takipçilerinin konu ile ilgili düşünceleri ışığında manuel olarak işlenmiştir. Ayrıca 

kriz döneminde Tuba Büyüküstün tarafından paylaşılan 19 Temmuz 2017 tarihli UNICEF 

içeriğinin altına gelen 19 bin yorum arasından, 206 tane kriz yorumu ayıklanmış ve 

kullanıcıların düşüncelerinden hareketle işlenerek, fikir madenciliğinin pozitif/negatif 

kutbun belirlenmesi görevi yerine getirilmiş başka bir ifadeyle içerikler tonlandırılmıştır. 

Araştırmanın bundan sonraki aşamalarında kutup yerine ton ifadesine yer verilmiştir. 

3.2.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Online ve sosyal ağlarda paylaşılan içeriklerin toplanması için çeşitli arama ve 

raporlama yazılımları vardır. Araştırmada tercih edilen sosyal ve online ağ içerikleri 

Socialth Sense isimli sosyal medya iz sürme ve ölçümleme aracındaki veriler kullanılarak 

manuel olarak analiz edilmiştir. Sosyal medya iz sürme aracı, tüm içerikleri Twitter, 

Haber, Web, Sözlük, Forum, Video olarak kategorilerde ayrıştırarak anlık olarak dinler 

ve sisteminde depolar.  

Bu araştırma özelinde, Twitter, Instagram, Youtube sosyal ağları ve online haber-

web siteleri değerlendirmeye alınmış, Blog, Sözlük ve Forumlar kapsam dışı 

bırakılmıştır. Canan Karatay ve Tuba Büyüküstün anahtar kelimeleri iz sürme (sosyal 

medya takip) aracına tanımlanmıştır. Belirli zaman aralığında dinlemesi yapılan Canan 

Karatay; Online Haber Siteleri, Twitter, YouTube ve web siteleri sınırlaması ile Tuba 

Büyüküstün için ise Online Haber Siteleri, Twitter, belirlenen dönemde 19 Temmuz 

paylaşımlı Instagram postuna gelen yorumlar kısıdıyla yapılmıştır. Tanımlanan anahtar 

kelimeler doğrultusunda tüm içerikler cinsiyet, ton dağılımı ve fikir madenciliğinin 

görevlerinden başka biri olan metnin kategorisini belirleme doğrultusunda analiz edilmiş, 

online haber sitelerinden çıkan haberler ise ayrıca incelenmiştir.  
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Bu doğrultuda Canan Karatay hakkında analiz edile veriler Eleştiri, Haber, 

Magazin, Mizah, Sağlık kategorilerine ayrılmış ve Pozitif, Nötr, Negatif tonlamalar ile 

sınırlandırılmıştır. Tuba Büyüküstün anahtar kelimesi ile işlenen veriler ise Kriz ve Diğer 

kategoriler ele alınarak, Pozitif ve Negatif tonlamaları ile sınırlandırılmıştır. Online 

ağlardaki site trafiğine erişim sağlanamazken, sosyal ağlardaki etkileşim sayılarına erişim 

sağlanmıştır. Bulgular, bu kısıtlamalar bağlamında yorumlanmıştır. 

3.3. Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın bu bölümünde, iz sürme ve fikir madenciliği sonucu online 

haberlerin araştırma sorusuyla ilişkilendirilmesinden elde edilen sosyal ağ yansımalarının 

ölçümlemesi sunulmaktadır. Fikir madenciliği sonucunda online haber siteleri ve sosyal 

ağlardaki örnekolay ile ilgili paylaşımda bulunan kullanıcıların cinsiyeti, içeriklerin 

kategori, ton, erişim, görüntülenme ve dağılım gibi verileri ölçümlenmiştir. 

3.3.1. Tuba Büyüküstün’ün Hakkında Online Haber Sitelerinde Çıkan Kriz 

Haberinin Sosyal Medya Takibi ve Veri Analiz Ölçümlemesi   

Tuba Büyüküstün’ün eşinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra sevgilisiyle 

objektiflere yakalanması, sevgilisinin bir gazeteciyi darp etmesi ve iki ay cezaevinde 

kalmasından dolayı Büyüküstün, online haber sitelerinde uzun bir süre gündem olmuştur. 

Hakkında çıkan haberlerin negatif tonda ve sürekli olarak yayınlanması sonucunda 

olumsuz olması öngörülen analizlerin sosyal medya ve kullanıcıların gücü ile pozitif yöne 

çekildiği izlenmiştir. Dört aylık bir periyod boyunca yapılan bu incelemede Büyüküstün 

hakkında 1452 tane haber çıkmış; özellikte Takvim, Posta, Televizyon Gazetesi, Gecce, 

Hürriyet gibi haber siteleri sosyal medyada konuyla ilgili yoğun içerik paylaşımı 

yapmalarının yanı sıra asparagas haber yayınlarıyla Büyüküstün’ü gündemde tutmaya 

çalıştıkları gözlemlenmiştir.  
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Tablo 5: Online Haber Sitelerindeki Kriz Haber Örnekleri 

Haber İçeriği Haberin Adresi 

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak boşandı- Magazin 

Haberleri 

http://www.milliyet.com.tr/tuba-buyukustun-ile-onur-

saylak-magazin-2465377/ 

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ü istemedi http://www.cnnturk.com/magazin/umut-evirgen-tuba-

buyukustunu-istemedi 

Zorbalık gizli kaldı! – Takvim- 18 Temmuz 2017 http://www.takvim.com.tr/saklambac/2017/07/18/zorb

alik-gizli-kaldi 

Tuba Büyüküstün köy evine sığındı, herkesten kaçıyor http://televizyongazetesi.com/tuba-buyukustun-koy-

evine-sigindi-herkesten-kaciyor/136058 

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen 

tutuklandı- Magazin Haberleri 

http://www.sabah.com.tr/magazin/2017/06/22/tuba-

buyukustun-ile-goruntulenen-unlu-isletmeci-umut-

evirgen-tutuklandi 

Tuğba Büyüküstün'e tutuklama şoku http://www.yenicaggazetesi.com.tr/tugba-

buyukustune-tutuklama-soku-166525h.htm 

Onur Saylak Tuba Büyüküstün'ü yok sayıyor! http://www.internethaber.com/onur-saylak-tuba-
buyukustunu-yok-sayiyor-foto-galerisi-1791535.htm 

 

Tablo 6: Haberlerin Sosyal Medya’daki Yansımalarından Örnekler 

Tweet Örnekleri 

#TubaBüyüküstün bir an önce çıkıp açıklama yapmalı zira leş kargalarının ağzına fena halde 

laf verdi. Herkes ahlak abidesi kesilmiş maşallah. 

#TubaBüyüküstün #TubaBüyüküstünWeBelieveYou 

https://twitter.com/milenesilvag/status/879406052659343360 

Hepyanındayız TubaByüküstün #TubaBüyüküstün @TubaBustun 

#TubaBüyüküstün meyve veren ağacı taşlarlar merak etme bugünlerde geçecek 

Tuba Büyüküstün Türkiye'de yurt dışına çıkmadı havaalanı olayı asparagas #tubabüyüküstün 

şu haberi yapan birsen altuntaşa sormak isterim insanları karalamak ,iftira atmak ne kadar 

kolay ya tuba büyüküstün'ü herkes biliyor 

https://twitter.com/medyatavacom/status/873151425081225217 

Seni hep kiskandilar hep zirvede olmandan kudurdular ama bilmiyorlar ki allah mazlumun 

yanında Hepyanindayiz Tubabüyüküstün #TubaBüyüküstün 

 

Tablo 5 ve 6’dan da görülebildiği üzere; online haber sitelerinde belirlenen negatif 

algının, Tuba Büyüküstün hakkındaki kriz gündeminin, sosyal ağlarda paralel bir 

yansımasının olmadığı açıkça ifade edilebilmektedir. 
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Bu süreçte sosyal ağlardaki (Twitter & Instagram) kriz ile ilgili veri ölçümleme 

sonuçlarından aşağıda bahsedilmiştir. 

          

          Şekil 7: Kriz Tweet’lerinin                        Şekil 8: Instagram Kriz Yorumu  

  Ton Dağılımları             Ton Dağılımları 

 

Şekil 9: Tüm Tweet’ler içinde Kriz Tweet’lerinin Oranları 

 

Kriz konusu ile ilgili olarak Şekil 7’den de anlaşılacağı gibi, sadece yorum ve 

görüş bildiren tweet’ler analiz edildiğinde; içeriklerin büyük bir çoğunluğunun Tuba 

Büyüküstün’e destek olan ve onu savunan pozitif tonlu tweet’ler olduğu gözlemlenmiştir. 

Şekil 8’den görüldüğü üzere, yaşanan krize yakın bir dönemde Büyüküstün’ün elçisi 

olduğu UNICEF paylaşımı altına gelen yorumlar kriz yorumları ele alındığında pozitif ve 

negatif tonlu yorumların neredeyse eşit sayıda olduğunu, yani bu konu ile ilgili ikiye 

bölünme olduğu söylenebilmektedir. Kriz konusuyla alakalı olan bütün tweet’lerin, Tuba 

Büyüküstün’ü içeren yüksek sayıdaki tüm Twitter paylaşımlarının sadece %9’unu 

oluşturduğu Şekil 9’da açıkça görülmektedir. 

 

79%

21%

Pozitif

Negatif

59%

41%

Pozitif

Negatif

Kriz
9%

Diğer
91%

Kriz

Diğer
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Tablo 7: UNICEF Instagram Paylaşıma Yapılan Yorum Örnekleri 

Instagram Paylaşım Altına Gelen Yorum Örnekleri 

 "Ne yani İnsanlar çocukları var diye sevemeyecekler mi \ud83d\ude02tubanın hayatı bu size ne 

yahu seçmek sevmek onunda hakkı onun özel hayatıyla ilgilenmek yerine mesleki yönüne 

bakın \ud83d\udc48\ud83c\udffbbizi ilgilendiren kısmı bu hatırlatırım \u270b\ud83c\udffb", 

 "'önce kendimize bakalım. Kendimizle derdimizi halledelim, sonra başkalarına bakalım..' Ne 

güzel demişsin papatya kalalim \ud83d\ude18 @tubabuyukustunl #52.GÜN 

\ud83d\ude36\ud83d\ude23", 

 "çıkıp en azından bosandik diye bir açıklama yapsaydı tüm bunlar olmazdı. Magazin 

haberlerinden rahatsızım tavırlarının arkasında magazinden beslenerek yaşıyorlar. Insanlar 

meraktan takip edip haber kaynaklarında arıyor bunları. Sonra da uçuk rakamlarla dizi teklifleri 

gelsin. çok çirkin işler", 

 "Bu kadını çok seviyordum sonra eşinden ayrıldı kendisinden 7 yaa küçük biriyle birlikte ki 

üstelik onlar için önemli olan gazetecileri doven neydigi belirsiz adam iki tane kızın var ilerde 

bunları görünce utanmicaklar mi? senin baban için söylediği gibi iyi niyet elçisi secilmenin 

babanın mason olsmasindan dolayı diyolar senin için yazılanlar gibi çocukların için ona göre 

hareket et @tubabustun.official", 

 

3.3.2. Canan Karatay’ın Online Haber Siteleri ve Sosyal Ağlar Üzerindeki İz 

Sürme ve Veri Analizi Ölçümlemesi 

Canan Karatay anahtar kelimesinin online haber siteleri ve sosyal ağlar üzerinden 

dinlenerek, yapılan veri analizi sonucu işlenen içeriklerden çıkan genel örnekolay 

özellikleri aşağıdaki gibi sırayla Şekil 10, Şekil 11 ve Şekil 12’de gösterilmiştir: 

                   
             Şekil 10: Medya Tipi Dağılımı              Şekil 11: Cinsiyet Dağılımı 

81%

19%

Sosyal Online

61%

39%

Erkek Kadın
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Canan Karatay anahtar kelimesi ile işlenen içeriklerin Şekil 10’da belirtildiği gibi 

%81’ini sosyal ağlar oluştururken, %19’unu ise online haber sitelerini oluşturmaktadır. 

İçeriklerin %61’ini erkek, %39’unu ise kadın kullanıcıların oluşturduğu kanısına Şekil 

11’den ulaşabilmemiz mümkündür.  

 

Şekil 12: Kanal Ton Dağılımı 

 

Medya kanallarındaki ton dağılımı ise Şekil 12’de gösterildiği şekilde ele alınan 

dört kanal içinde ve araştırmanın sınırlılık kapsamında ele alınan 3987 içerikten 

1893’ünün Nötr tonda yani kullanıcıların konu hakkında değişebilir ve savunabilir bir 

görüşlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Haber sitelerinde Canan Karatay ile ilgili çıkan 

haberlerin ise ton dağılımının medyanın izler kitleye düşündürmek istediği şekilde Nötr 

ve Pozitif olarak yer aldığını belirtilebilir. Şekil 13’ten de görülebildiği şekilde özellikle 

Twitter üzerinden işlenen veriler doğrultusunda Pozitif ve Nötr oranı kadar Negatif olarak 

konuşulduğundan da bahsedebilir. Verilerdeki bu değişimin sebepleri sonuç bölümünde 

anlatılacaktır.   
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Şekil 13: Kelime Bulutu 

İz sürme sonucunda Canan Karatay ile ilgili oluşturulan içeriklerde en çok 

kullanılan kelimeler Şekil 13’deki kelime bulutunda verilmiştir. Canan Karatay anahtar 

kelimesi ile yüksek oranda bağlantılı olan 6 kelime ise şu şekildedir; *Karatay, *canan, 

*tereyağla, *çayı, *prof, *demesi. 

3.3.2.1 Canan Karatay’ın Online Haber Siteleri ve Sosyal Ağlardaki 

Kategori Dağılımı 

İçeriklerin genel kategori dağılımları Şekil 14’te ifade edildiği gibi 5 ayrı 

kategori üzerinden işlenmiştir. İki mecra genelindeki içerik yoğunluğu baz 

alındığında %41 ile en yoğun olan kategorinin haber, en düşük olanın ise %2 ile 

magazin kategorisi olduğu çıkarımına varılmaktadır. 

 

Şekil 14: Genel Kategori Dağılımı 

41%

27%

17%

13%

2%

Haber Mizah Eleştiri Sağlık Magazin
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Şekil 15: Sosyal Ağ Kategori Dağılımı     Şekil 16: Online Kategori Dağılımı 

Mecra ayrımına gelindiğinde Şekil 15’te paylaşılan Sosyal ağ 

kategorisindeki içeriklerin yoğunluğunun %34’ünü Mizah oluştururken, online 

haber sitelerinde bu oran %1 olarak karşılık görmüştür. Şekil 16’te görüldüğü gibi 

online kategoride içeriğin %90’ını haber kategorisi oluşturmuş, bu oran sosyal ağ 

kategorisinde ise %29’luk bir orana düştüğü görülmektedir. Sosyal ağ kategorisi, 

bireylerin fikirlerini ve yorumlarını ifade edebilecekleri bir platform olduğundan 

eleştiri dilimi burada kendine yüksek bir oranda yer edinmiştir. 

Tablo 8: Online Kategori Dağılımı Örnekleri 

Haber İçeriği Haber Adresi Kategori 

Canan Karatay'ın mutluluk içeceği https://www.yenisafak.com/hayat/canan-

karatayin-mutluluk-icecegi-3451602 

Sağlık 

Canan Karatay glutenin neden olduğu 

20 hastalığı açıkladı: 'Sizi koyun 

haline getiriyor' - Sputnik Türkiye 

https://tr.sputniknews.com/yasam/201812231

036764048-canan-karatay-gluten-hastalik/ 

 

Haber 

Genç kalmak için Sertab Erener ile 

telomer hapı alan Mine Kalpakçıoğlu, 

kendisini eleştiren Canan Karatay’a 

taş attı 

https://www.takvim.com.tr/saklambac/2019/0

3/26/genc-kalmak-icin-sertab-erener-ile-

telomer-hapi-alan-mine-kalpakcioglu-

kendisini-elestiren-canan-karataya-tas-atti 

 

Magazin 

 

Canan Karatay'dan ezber bozan çiğ 

köfte yorumu | Hep Liste 

https://hepliste.com/canan-karataydan-ezber-

bozan-cig-kofte-yorumu/ 

 

Mizah 
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Tablo 9: Sosyal Ağ (Twitter) Kategori Dağılımı Örnekleri 

Tweet Örnekleri Kategori 

canan karatay açıkladı: gres yağı içerseniz zayıflarsınız Mizah 

Eğitimde diyetisyen beslenme eğitimini anlatırken Canan Karatay'ı hiçe saydığını, 

önemsemediğini söyledi. Terbiyesizlik. Koskoca profesör bilmiyor sen mi biliyorsun 

hadsizzzz!! 

 

Sağlık 

Canan Karatay: Şırdan çok güzel ama içine pirinç konuluyor. Çok az tüketilebilir. 

Şırdan çok önemli" dedi.  

Haber 

Aileler çocuklarına aşı yaptırmıyomuş... Yeminle şu Canan Karatay gibi medyatik 

doktorların ekrana çıkmasının yasaklanması lazım 

Eleştiri 

 

3.3.2.2. Canan Karatay’ın Online Haber Siteleri ve Sosyal Ağlardaki Ton 

Dağılımı 

Araştırma sınırlılığı doğrultusunda iz sürme aracı üzerinden sosyal ağlar için 

Twitter ve YouTube, online haber siteleri için ise Haber ve Web kanalları ele alınmıştır.  

 

Şekil 17: Genel Ton Dağılımı 

Şekil 17’deki her iki alan mecra için elde edilen genel ton dağılımında da baskın 

olan içerik tonunun Nötr olduğu gözlemlenebilmektedir.  
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30%

21%

Nötr Pozitif
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 Şekil 18: Sosyal Ağ Ton Dağılımı             Şekil 19: Online Ton Dağılımı 

Canan Karatay taraması sonucunda ton dağılımı grafiklerinden yola çıkarak, Şekil 

19’da %75 olan Nötr ton dağılım oranının, Şekil 18’de %43 olduğunu gözlemlenmiştir. 

Her iki grafikte de yüksek oranlar elde eden Nötr tonu, iki mecra arasındaki bağlantıyı 

öne çıkarırken; Negatif tonu ise, iki mecranın birbirleri arasındaki ince farkı gözler önüne 

sermektedir. 

3.3.2.3. Canan Karatay’ın Online Haber Sitelerindeki Haber Kırılım 

Örnekleri ve Sosyal Medya Yansımaları 

Canan Karatay hakkında online haber sitelerinde yer alan içeriklerden 7 adet 

kırılım dönemi ele alınmıştır. Bazı dönemlerde yoğunlaştığı görülen haber kırılımları 

şöyle isimlendirilmiştir;  

 Genel Canan Karatay Kırılımı 

 Fatih Altaylı Köşe Yazısı,  

 Antidepresan Kullanımı,  

 Çaya Tereyağı Koyulması,  

 Karatay Pastası,  

 Adana Etkinliği,  

 Şanlıurfa Etkinliği  

Bu kırılım dönemlerinde kullanıcıların sosyal ağlarda Canan Karatay hakkında bu 

olaylardan nasıl doyum elde ettikleri ayrı ayrı incelenmiştir. 
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Tablo 10: Genel Canan Karatay Sosyal Medya Kırılım Örneği 

Özet Ton 
Medya 

Tipi 
Kategori Beğeni 

2000 yaşındaki bir #zeytin ağacı meyve veriyor. Çünkü kaya 
tuzu ile besleniyor.  İnsan vücudunun çalışmasını sağlayan 92 

elementin 84’ü kaya tuzunda vardır.  Zeytinyağı ana sütünün 
aynısıdır.  Zeytin ve zeytinyağı altından daha değerlidir.  Prof. 

Dr. Canan KARATAY https://t.co/xXrjE5y3xh 

Pozitif Twitter Sağlık 1957 

*gece karnım acıkır*  Ailem:yeme Ak sakalli dede:yeme 

Diyetisyenler:yeme Karan Özçivit:yeme Ben Fero:Y E M E 
Canan Karatay:yeme Arkadaşlarım:yeme Öğrenci işleri:yeme 

Konu,komsu:yeme Midem:YE  *gecenin sonu* 
https://t.co/iovtJKBFG3 

Nötr Twitter Mizah 1399 

Keşke Canan Karatay'ın soy adının tersiyle zayıflayabilsek Nötr Twitter Mizah 1081 

Canan Karatay şimdi de lokma yiyen kanser olur diyor, onu da 
yiycez, hamburger de yiycez, nerde pis şey var onları da yiycez, 

düş artık yakamızdan. 

Negatif Twitter Mizah 790 

Canan Karatay; Ne yedik de  bu kadar gerizekalı çok var ? onu 

bi söylesin.�� 
Nötr Twitter Mizah 784 

Canan Karatay dan nokta... https://t.co/BXVKz33n8R Nötr Twitter Mizah 609 

FANDOMDA CANAN KARATAY MI ARARSIN KEMAL 
KILIÇDAROĞLU MU ARARSIN NE ARARSAN VAR 

ÇILDIRICAMÖVLSPDÖWDÇAÇAÇ https://t.co/edTMUL27dj 

Negatif Twitter Mizah 517 

Cesur ve öncü insanların büyük bedeller ödeyerek verdiği 
mücadele olmasaydı, insanlık bugün emekleme döneminde 

olurdu. Günümüzde insanlık ve milleti adına bu büyük kavgayı 

veren insanlarımızdan birisi de Prof. Dr. Canan Karatay! 
http://ahmetrasimkucukusta.com/2018/08/01/misafir-yazar/prof-

dr-canan-karatay/ https://t.co/CtQnuejK3c 

Pozitif Twitter Eleştiri 514 

Canan karatay gibi güne başladım.. Ekmek tüketmeyin!! Ama 

ben ekmeksiz de yapamam � 
Pozitif Twitter Mizah 292 

�Şu saatten sonra canan Karatay için şeker neyse, benim içinde 

osun. � https://t.co/JNXuDCYxIQ 
Nötr Twitter Mizah 258 

CANAN KARATAY BU VİDEOYU 

YASAKLADI.   https://t.co/Ssw5sI2mKl 
Negatif Twitter Mizah 255 

Canan Karatay Hocanın güzel bir sözü var; "Bir ülke üreterek 
büyür, sadece tüketirseniz ancak başka bir tarafınız büyür." diye. 

Söyleyeceklerim bu kadar.. 

Pozitif Twitter Mizah 250 

Keşke Canan Karatay'ın soy adının tersiyle zayıflayabilsek Nötr Twitter Mizah 238 

Canan Karatay: Ekonomi üreterek büyüyor, tüketerek sadece 

g*tünüz büyür hahaha! 
Negatif Twitter Mizah 212 

Canan karatay diyette lahmacuna izin veriyodu dimi acil cevap Nötr Twitter Sağlık 208 

 

 Genel Canan Karatay Kırılımı; Canan Karatay anahtar kelimesiyle yoğunlaşan 

kırımların dışında kalan ölçümlemeyi ifade etmektedir. 1029 sosyal ağ içeriği ve 108 

online ağ içeriğinin manuel olarak işlenmesiyle elde edilen sonuçlardan en çok etkileşim 

alan ilk 15 içerik Tablo 10’da gösterilmiştir. Online ağlardaki haberlerin nötr ağırlıkta 
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olması beklenen bir durumdur. İlgili haberlerin sosyal medyada yansıması incelendiğinde 

15 içerikten 12 tanesi Mizah kategorisinde olup, 6’sı Nötr, 4’ü Negatif ve 2’si pozitiftir. 

Diğer kategorilerdeki ton dağılımları ise 2 Sağlık içeriğinden 1’i Pozitif, 1’i Nötr ve 1 

Eleştiri içeriği Pozitif şeklindedir. Bu doğrultuda sosyal ağ içeriklerinden en çok etkileşim 

alan örnekler ağırlıklı olarak Mizah nesnesidir. 

 

Tablo 11: Fatih Altaylı Köşe Yazısı Sosyal Medya Kırılım Örneği 

İçerik  Ton 
Medya 

Tipi 
Kategori Beğeni 

Fatih Altaylı, anjiyo geçirdikten sonraki ilk yazısında Canan Karatay’ı 
suçlamış. Sanırım Karatay diyeti yüzünden rahatsızlanmış 

https://t.co/lYFPtRJYWA 

Negatif Twitter Haber 1026 

@gurkanhacir Gürkan abi, Fatih Altaylı geçirdiği anjiyodan ötürü 
Canan Karatay’ı suçluyor. Uzmanlara sorabilir misin, böyle bir bağlantı 

olabilir mi? 

Nötr Twitter Sağlık 820 

Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme yanlışlarını tüm saldırılara rağmen 
kimseden çekinmeden cesurca ortaya koymuş, halkın gözünü açmış 

gönlünde taht kurmuş bir Hocadır. Halkın Canan Hocasının Altaylının 
takdirine de iltifatına da zerre kadar ihtiyacı yoktur 

http://ahmetrasimkucukusta.com/2019/03/03/yazilar/tip-
yazilari/beslenme/fatih-altayli-sendromu/ https://t.co/AbCz0A2Z3Q 

Pozitif Twitter Eleştiri 772 

Gazeteci Fatih Altaylı geçirdiği kalp damar rahatsızlığını (geçmiş olsun) 

Karatay diyetine bağlamış. Prof. Canan Karatay'ı tereyağı, kırmızı et ve 
sakatat önerdiği için suçlamış.   Prof. Ahmet Rasim Küçükusta da 

Altaylı'ya cevap vermiş. 
https://twitter.com/drahmetrasim/status/1102590060547973120 

Pozitif Twitter Haber 272 

Fatih Altaylı' dan Canan Karatay'a çok ağır suçlama! Altaylı, geçirdiği 
hastalığı Karatay' ı suçlamak için kullanması yakışıksızdır. üstelik 

iddiaları da komiktir. 
http://ahmetrasimkucukusta.com/2019/03/03/yazilar/tip-

yazilari/beslenme/fatih-altayli-sendromu/ https://t.co/VgoowSv8Mc 

Pozitif Twitter Eleştiri 138 

Fatih Altaylı, Canan Karatay'a savaş açmış 

https://twitter.com/Haberturk/status/1103535891786670080 
Nötr Twitter Haber 102 

Kilo verdiği için kendini sağlıklı sanan Karataycılar özellikle okusun 

https://t24.com.tr/haber/ameliyat-olan-fatih-altayli-canan-karatay-
diyetini-uygulamayin,810402 @Canan_Karatay @fatihaltayli 

Karatay'ın yanlışlarını defalarca anlattığımda linç yemiştim. Umarım 
konu daha detaylı ve bilimsel olarak tartışılabilir. 

Negatif Twitter Sağlık 56 

Deneyimli gazeteci Fatih ALTAYLI'ya geçmiş olsun diyor, yaşadıkları 

ve yorumu ile ilgili köşe yazısını aktarıyoruz. Haberin ayrıntıları ➤ 

http://diyetisyendunyasi.com/haberler #fatihaltaylı #habertürk 

#canankaratay #anjiyo #stent #polemik https://t.co/DNmZRVs8dy 

Nötr Twitter Haber 44 

@ismailsaymaz Canan Karatay diyeti sayesinde yasam kalitem artti, 

baska neden bulun hastaliginiza, hocam birtane�� 
Pozitif Twitter Sağlık 39 

@ismailsaymaz fakir halk da canan karatay'ın  bol kırmızı etli diyetini 

yapa yapa bıkmıştı 
Pozitif Twitter Eleştiri 31 
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Fatih Altaylı: Canan Karatay'ın önerdiği diyetleri uygulamayın 
https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-fatih-altayli-canan-

karatayin-onerdigi-diyetleri-uygulamayin-11-681-80688.html 

Negatif Twitter Haber 29 

Ülkeye bak, şimdi de Canan Karatay sempatizanları ile Fatih Altaylı 
taraftarları olarak ikiye bölünmüş. 

Nötr Twitter Mizah 27 

Canan Karatay’ın balon olduğunu söylüyoruz dinlemiyorsunuz��� 

https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2389969-ben-

uyarayim-isteyen-yesin 

Negatif Twitter Mizah 22 

Anjiyo olan Fatih Altaylı sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı ve 

ekledi: “Canan Karatay’ın önerdiği diyetleri uygulamayın. Birkaç kişiye 
yaramış olabilir ama bir çok… 

https://www.instagram.com/2.sayfaofficial/p/Bud7TY6BpnJ/?igshid=15
h1fe3rehixs 

Nötr Twitter Haber 18 

Canan Karatay /Fatih Altaylı karşılaşmasında rövanşı kim alır? 
https://twitter.com/sputnik_tr/status/1106177364323635200 

Nötr 
 

Mizah 
 

Mizah 
 

16 
 

 

Fatih Altaylı Köşe Yazısı Kırılımı; Fatih Altaylı’nın anjiyo olduktan sonra yazdığı 

köşe yazısında yaşadığı durumun Canan Karatay diyetinden dolayı olduğunu 

belirtmesiyle gündemde yer bulmasını ifade etmektedir.  Oluşan içerik yoğunluğuyla elde 

edilen 340 sosyal ağ içeriği ve 95 online ağ içeriği manuel olarak analiz edilmiştir. Online 

ağlardaki haberlerin nötr ağırlıkta olması beklenen bir durumdur. Haberlerin sosyal 

ağlardaki yansıması Tablo 11’de belirtildiği üzere en çok etkileşim alan ilk 15 içerik ele 

alındığında Haber kategorisindeki 6 içerikten 3’ü Nötr, 2’si Negatif ve 1’i pozitif, Mizah 

kategorisindeki 3 içerikten 2’si Nötr, 1’i Negatif; Sağlık kategorisindeki 3 içerik ise 

Pozitif, Nötr ve Negatif iken Eleştiri kategorisinde sadece 2 Pozitif içerik bulgusuna 

rastlanmıştır. Bu doğrultuda sosyal ağ içeriklerinden en çok etkileşim alan örnekler 

ağırlıklı olarak haber nesnesidir.  

 

Tablo 12: Antidepresan Kullanımı Sosyal Medya Kırılım Örneği 

İçerik Ton 
Medya 

Tipi 
Kategori Beğeni 

Canan Karatay antidepresan yerine sevgilinizle dans edin, gün 
batımını izleyin demiş. Ee mecbur antidepresan kullanıcaz 

Nötr Twitter Mizah 719 

canan karatay antidepresan yerine gidin sevgilinizle dans edin gün 
batımı izleyin demiş ee mecbur antidepresan 

Nötr Twitter Mizah 149 

Canan karatay antidepresan yerine gidip sevgilinizle dans edin gün 

batımını izleyin demiş ee mecbur antidepresan 
Nötr Twitter Mizah 74 

Canan Karatay antidepresan yerine gidin sevgilinizle gün batımı 
izleyin dans edin demiş ee mecbur antidepresan 

Nötr Twitter Mizah 55 
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Prof.Dr. Canan karatay’dan Prof.Dr.Beyazyürek’e: Cevap verme 
bana ebenin amını zeytinyağıyla tokatlarım bak 

https://twitter.com/t24comtr/status/1098591325610496001 

Nötr Twitter Mizah 34 

Canan Karatay antidepresan yerine gidin sevgilinizle dans edin gün 

batımını izleyin demiş ee mecbur antidepresan. 
Nötr Twitter Mizah 29 

Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek'ten ağabeyinin ölümünden 
antidepresanları sorumlu tutan Canan Karatay hakkında çarpıcı 

açıklamalar;  "Bilmediği konularda abuk subuk açıklamalar 
yapmasın" https://t.co/k9Mq9M8P8Y 

Nötr Twitter Mizah 14 

Canan Karatay antidepresan yerine gidin sevgilinizle dans edin gün 
batımını izleyin demiş Eee mecbur antidepresan 

Nötr Twitter Mizah 13 

Canan Karatay:Antidepresan yerine gidin sevgilinizle dans edin 

gün batımını izleyin Ben:ozaman antiye devam 
Nötr Twitter Mizah 13 

Canan karatay antidepresan yerine gidin sevgilinizle dans edin gün 

batımını izleyin demiş ee mecbur antidepresan 
Nötr Twitter Mizah 5 

08.00   : Günaydın dağlar taşlar ovalar kurtlar kuşlar. Bugün iyi 
geçecek hissediyorum   12.00   : telefon>safari>antidepresanın 

zararları canan karatay >ara 

Negatif Twitter Mizah 5 

Canan Karatay: Beyazyürekte yemiyceksin 
https://twitter.com/t24comtr/status/1098591325610496001 

Nötr Twitter Mizah 2 

Canan Karatay gibi Ümit Aktaş gibi son zamanlarda antidepresanlar 
hakkında ileri geri konuşup, cahilce bu ilaçları değersizleştirmeye 

çalışan alanımızdan olmayan o kadar çok doktor ya da doktor 
olmayan sahte şifacılar türedi ki bu videoyu... 

https://youtu.be/b1Z0KiQiBEY 

Negatif Twitter Eleştiri 2 

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Canan Karatay’a ateş püskürdü 

https://moonstar.tv/2019/02/21/prof-dr-mansur-beyazyurek-
canan-karataya-ates-puskurdu/ https://t.co/Hyqs1xWplM 

Negatif Twitter Haber 1 

@Medyanin50Tonu Mansur Beyazyürek haklı. Canan Karatay 

bazen çok yanlış, boş konuşuyor. Antidepresan kötü değildir. 

Doğru kullanıldığında hayat kurtarır. 

Negatif Twitter Eleştiri 1 

  

Antidepresan Kullanımı Kırılımı; Canan Karatay’ın ağabeyinin vefatını 

antidepresan kullanımına bağlayarak, yaptığı açıklamalar sonucu günlük konuşulma 

yoğunluğunda artış olmuştur. Elde edilen 45 sosyal ağ içeriği ve 4 online ağ içeriği 

manuel olarak analiz edilmiştir. Online ağlardaki haberler negatif ve nötr olarak eşit ton 

dağılımı gerçekleştirmiştir. Tablo 12’de belirtildiği üzere sosyal ağ içeriklerinden en çok 

etkileşim alan ilk 15 örnek incelendiğinde 12 Mizah kategorisindeki içerikten 11’i Nötr, 

1’i Negatif, diğer kategorilerdeki içeriklerden 2’si Eleştiri Negatif ve 1’i Haber Nötr’dür. 

Bu doğrultuda sosyal ağ içeriklerinden en çok etkileşim alan örnekler ağırlıklı olarak 

Mizah nesnesidir. 
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Tablo 13: Çaya Tereyağı Koyulması Sosyal Medya Kırılım Örneği 

İçerik Ton 
Medya 

Tipi 
Kategori Beğeni 

Canan Karatay "yemekten sonra çay içmeyin" demiş.  İyide Canan 

abla bu Millet çay içmek için yemek yiyor Onu n'apalım? 
Negatif Twitter Mizah 502 

iceriden bilgi geldi simdi...canan karatay ekmege tereyagi surmus onu 
yemekteymis 

Nötr Twitter Mizah 329 

Geçen yıl çayıma zeytinyağı koydum. İyi gitmedi (Bak video). Canan 
Karatay beni izlemiyorsa ortak acaip genlerimiz vardır.  Canan 

teyzeme haber verin: Çaya bal yerine kurutulmuş hibiscus 
(ebegümeci?) atsın. Sabahları cevizli yoğurt yesin. Karpuzu da 

enlemesine kessin. 
https://twitter.com/edipyuksel/status/1036335529829195777 

Negatif Twitter Mizah 165 

Çaya tereyağı koymamın imkânı yok çünkü terayağından nefret 

ederim. � başka yağ öneriniz var mı #CananKaratay? � 
Negatif Twitter Mizah 150 

Canan Karatay: Yemekten sonra çay tüketilmemesi, tüketilecekse de 

tereyağı konulması faydalı olacaktır. 'Şeker koymayınca nasıl içelim?' 
denildiğinde 'Tereyağı koyun' 

diyorum https://www.yenisafak.com/hayat/karataydan-cay-onerisi-

seker-yerine-tereyagi-koyun-3468452 

Nötr Twitter Haber 79 

"Tereyağlı çay olmazsa olmazım"                              ~Canan Karatay~ Nötr Twitter Mizah 48 

Burada gülüp geçiyoruz. Soner Yalçın’ı, Canan Karatay’ı son derece 
ciddiye alıp aşı yaptırmayan ebeveynler ve kalp krizi geçirtecek kadar 

tereyağına boğulan yaşlılar var.  O yüzden gülünecek bir şey yok. 
Ciddi ciddi bunların görünürlüğü engellenmeli. Ekranlara 

çıkarılmamalı. 

Negatif Twitter Eleştiri 47 

Canan Karatay: Yemekten sonra çay içmeyin ����  -Biz çay içmek 

için yemek yiyoruz  bilmiyor... ���  -Twitter'ı takip etsin vücudun 

%60 'ı çay suyu olur  �  Alıntıdır https://t.co/EoY2BC80cW 

Negatif Twitter Eleştiri 34 

canan karatay çaya tereyağ koyun demiş Allah aşkına çaya karışma Negatif Twitter Eleştiri 34 

Annem Canan Karatay'in programini hic kacirmiyor kelle iskembe 

kokorec ayak paca ne varsa yiyin dedikce annemin hosuna gidiyor�� 

Alip yiyor cok da iyi ediyor � Anneannem 90 yasinda tereyagi bal 

kaymak yerdi akli basindaydi olene kadar herseyi biliyordu.. 

Pozitif Twitter Sağlık 27 

Exploitinizin içine Tereyağ koyun. #Canankaratay #SiberGüvenlik 

https://t.co/eLzfcyBIVS 
Negatif Twitter Mizah 26 

Abi bu Canan Karatay'ı konuşturmayın ya.  Millet karnını doyurmak 

için ne bulsa yiyecek halde, kadın çaya şeker değil tereyağ katın 
diyor...  Milletin aklıyla bu kadar alay etmeyin, daima olması gerekeni 

değil bazen olabilir şeyleri de konuşmak gerekiyor. 

Negatif Twitter Eleştiri 26 

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, İstanbul Bilim Üniversitesi eski 
Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim 

üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay: çayınıza şeker 
yerine tereyağı koyun  -yaşlı bunak gündeme gelmek için konuşma 

artk 

Negatif Twitter Eleştiri 23 

Günaydınnnn Canan Karatay dinlemeyip çaya tereyağ koymayanlar 

iyi haftalar  � 
Pozitif Twitter Mizah 20 
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Kahveye tereyağ ekleyerek bulletproof coffee yapan sporcular anladı 

Canan Karatay'ın çaya tereyağ önerisini ama bu tip şeylerden uzak 
insanımıza oldukça inanılmaz geliyor. Karatay'ın en büyük hatası da 

bu, çok üst seviye önerileri şak diye söylüyor, bir yavaş ol yahu. 

Pozitif Twitter Eleştiri 17 

  

 Çaya Tereyağı Koyulması Kırılımı; Canan Karatay’ın çay tüketimi ile ilgili 

yaptığı açıklamada yemekten sonra çay içmemesi, içmek isteyenlerin ise içine tereyağı 

eklemesi gerektiğini belirtmesiyle yoğunlaşan bir kırılımdır. Oluşan içerik yoğunluğuyla 

elde edilen 89 sosyal ağ içeriği ve 13 online ağ içeriği manuel olarak analiz edilmiştir. 

Online ağlardaki haberlerin nötr ağırlıkta olması beklenen bir durumdur. Tablo 13’te 

sosyal ağlarda en çok etkileşim alan ilk 15 içerik belirtilmiştir. Bu içeriklerden 4 Negatif, 

2 Nötr, 1 Pozitif olmak üzere 7 Mizah, 5 Negatif, 1 Pozitif olmak üzere 6 Eleştiri ve 1 

Haber-Nötr, 1 Sağlık-Pozitif kategorilerinde içerikler elde edilmiştir. Bu doğrultuda 

sosyal ağ içeriklerinden en çok etkileşim alan örnekler ağırlıklı olarak Mizah nesnesidir. 

 

 

Tablo 14: Karatay Pastası Sosyal Medya Kırılım Örneği 

İçerik Ton 
Medya 

Tipi 
Kategori Beğeni 

Canan Karatay Habertürk canlı yayınında özel bir pastayla doğum 

gününü kutladı.  Karatay'ın pastasının malzemeleri: Badem unu, 
kestane unu, hurma püresi, hurma suyu, Hindistan cevizi yağı, zeytin 

yağı, ham kakao, organik yumurta, karbonat, doğal elma sirkesi ve 
Çankırı kaya tuzu. https://t.co/ykYLz7VfMR 

Nötr Twitter Magazin 29 

Çağla şikel,Canan karatay için şekersiz doğum günü pastası 

yaptırmış��� 
Negatif Twitter Mizah 16 

Canan Karatay'ın doğum günü pastası, malzemeleriyle gündeme 

oturdu 
http://www.on5yirmi5.com/haber/guncel/olaylar/230807/canan-

karatayin-dogum-gunu-pastasi-malzemeleriyle-gundeme-oturdu.html 

Nötr Twitter Haber 13 

Bu sabah Canan Karatay izleyip tv karşısında dünden kalma yaş pasta 

yedim. Mutluyum. 
Pozitif Twitter Mizah 11 

canım pasta börek yemek istemiyo noluyo lan bana NO LU YO içime 

Canan Karatay mı kaçtı 
Nötr Twitter Mizah 5 

Doğum günü pastası olarak lahmacun pastasını da gördü Türkiye. Fox 

tv de Canan Karatay'a lahmacun pastası ile doğum günü kutlaması 

yapılıyor � #salı 

Negatif Twitter Mizah 4 

Canan Karatay 76.yaş günü Lahmacundan yapılmış doğum günü 

pastasını keserken��Bundan sonra herkes böyle doğum günü kutlar 

inşallah. Örnek olmuş olalım da dedi�� https://t.co/Tyu2pxRJhX 

Negatif Twitter Mizah 4 

Az önce Çağla ile yeni bir günde Canan Karatay'ın doğum gününü 
lahmacunun üstüne mum dikerek kutladılar ben şok #salı 

Negatif Twitter Mizah 3 
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Canan Karatay'in dogum gununde pasta yerine lahmacun�� Pasta 

yemeyin diyor)) https://t.co/w9lQwV9mi5 
Negatif Twitter Mizah 2 

Canan karatay a canlı yayında doğum günü kutlaması yapıyorlar... 
pasta lahmacundan 

Negatif Twitter Mizah 2 

Canan Karatay'a lahmacundan doğum günü pastası yapmışlar ya 

10/10 hareket hahahahaah 
Nötr Twitter Mizah 2 

@ismailsaymaz @yetkineru YALAN, baklava  gibi yaş pasta gibidir. 
Tatlıdır ama onunla açlığını gideremezsin. Oysa GERÇEK ekmek 

gibidir. Ucuzdur ama doyarsın.  Olay geldi mi  yine "ekmek 
bulamıyorsanız pasta yiyin"e. (Ha Canan Karatay ikisini de yemeyin 

der, orası ayrı!) 

Pozitif Twitter Eleştiri 2 

Canan Karatay şu anda tv'de Lahmacun katlarından oluşan doğum 

günü pastası üfleyerek 76.yaş gününü kutluyor�� 
Negatif Twitter Mizah 1 

Canan Karatay’a doğum gününde lahmacun üfletmişler şova bak Nötr Twitter Mizah 1 

Canlı yayında Pasta ile doğum gününü kutlayan Prof. Dr. Canan 

Karatay'a hazırlanan doğum günü pastasının içeriği : Badem unu, 
kestane unu, hurma püresi, hurma suyu, hindistan cevizi yağı, zeytin 

yağı, ham kakao, organik yumurta, karbonat, doğal elma sirkesi ve 
Çankırı kaya tuzu” 

Nötr Twitter Haber 1 

 

Karatay Pastası Kırılımı; Canan Karatay’ın doğum günü nedeniyle katıldığı bir 

programda kendisine özel pasta yapılması ile gündemde yer almıştır. Oluşan içerik 

yoğunluğuyla elde edilen 44 sosyal ağ içeriği ve 19 online ağ içeriği manuel olarak analiz 

edilmiştir. Online ağlardaki haberlerin Magazin kategorisinde ve nötr ağırlıkta olması 

beklenen bir durumdur. Tablo 14’te sosyal ağlarda en çok etkileşim alan ilk 15 içerik 

belirtilmiştir. Bu içerikler 7 Negatif, 3 Nötr, 1 Pozitif olmak üzere 11 Mizah, 1 Eleştiri-

Pozitif, 2 Haber-Nötr ve 1 Magazin-Nötr olmak üzere kategorilere ayrılmıştır. Bu 

doğrultuda sosyal ağ içeriklerinden en çok etkileşim alan örnekler ağırlıklı olarak Mizah 

nesnesidir.  

Tablo 15: Adana Etkinliği Sosyal Medya Kırılım Örneği 

İçerik Ton 
Medya 

Tipi 
Kategori Beğeni 

Prof. Dr. Canan Karatay Adanalılarla buluşuyor.  � 14 Mart 2019 

Perşembe � 14.00 � TÜYAP Fuar Alanı https://t.co/OPkBie58z4 
Pozitif Twitter Haber 254 

Canan Karatay diyetiyle 28 günde 4 koyun yedim. Kuyruklarıyla 

beraber. 
Negatif Twitter Mizah 216 

14 Mart Tıp Bayramı’nda Prof. Dr. Canan Karatay’ı Adana’da 
ağırladık. Hocamızın Adana’nın yöresel mutfağına notu tam :) 

https://t.co/Tfattxfv8m 

Pozitif Twitter Haber 128 
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Bence bu kişi Canan Karatay kılığına girmiş Tanos. Amacı, kalp 
damarlarını tıkama yoluyla insanlığın yarısını yok edip gezegenin 

nüfusunu 
azaltmak.  https://twitter.com/sputnik_TR/status/11061773643236352

00 

Negatif Twitter Mizah 98 

Adana'da düzenlenen sağlık festivalinde konuşan Prof. Dr. Canan 
Karatay: Bol kuyruk yağıyla yapılan Adana kebabı tüketilmeli. Çok 

yağlı yemekler yenebilir çünkü yağ kilo verdirir. Yağ, bilinenin aksine 
kilo aldırmaz. https://t.co/C71BvCjOYk 

Nötr Twitter Haber 75 

Canan karatay kuyruk yagiyla yapilan  adana kebabi zayiflatir diyo 
kalsin  yemiyom kalsin kalsin kalsin. 

Negatif Twitter Sağlık 37 

Sayın Canan Karatay'a  bir kez daha duyurulur... 
https://twitter.com/CNN/status/1106581581492297731 

Negatif Twitter Haber 23 

Gece etkinliği olarak lahmacun yemek mi? Dr. Nowzaradan beni affet 
Canan Karatay’a uydum.. 

Pozitif Twitter Mizah 21 

Adana Valiliği bünyesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma 

Programı kapsamında düzenlenen 1. Adana Sağlık Festivali başladı. 
Festivale katılan Prof. Dr. Canan Karatay, bol kuyruk yağıyla yapılan 

Adana kebabının gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi. 
https://t.co/qVNG7p6nZ4 

Pozitif Twitter Sağlık 20 

Bir milli güvenlik problemi olarak: Canan Karatay 

https://twitter.com/sputnik_tr/status/1106177364323635200 
Nötr Twitter Mizah 20 

Canan Karatay "şalgam suyu için mutlu olun" demiş. Kral bu kadar 

kolay mı mutlu olmak 
Nötr Twitter Mizah 20 

Herkese açık düzenlediğimiz Prof. Dr. Canan Karatay'ın  #Zinde ve 

#SağlıklıYaşam  şifrelerini paylaşacağı #Asfa seminerine hemen kayıt 
olabilirsiniz.Katılım ücretsizdir ve kontenjan ile sınırlıdır: 

https://goo.gl/forms/hZ2FHsRkbYUa9aaz2  Sevdiklerinizi haberdar 
etmek için paylaşmayı unutmayın:) https://t.co/PpomO8QY7x 

Nötr Twitter Haber 19 

Prof.Dr.Canan Karatay : “Bol kuyruk yağıyla yapılmış Adana kebabı 
kilo verdirme özelliğine sahip” https://t.co/0WhOC4u1Qc 

Pozitif Twitter Sağlık 18 

Canan Karatay mutlu olmak istiyorsanız şalgam için diyor. Direkt 

damar yolundan serum şeklinde taktırsak � 
Pozitif Twitter Mizah 18 

Canan karatay teyze hanım biliyorum sende gizlice adana dürüm 

yiyorsun saklama bizden 
Negatif Twitter Mizah 14 

 

 Adana Etkinliği Kırılımı, Canan Karatay’ın Adana’da gerçekleşen sağlık 

festivalinde yaptığı açıklamalarla gündemde üst sıralarda yerini almasıyla oluşan içerik 

yoğunluğunu ifade etmektedir. Bu doğrultuda elde edilen 221 sosyal ağ içeriği ve 132 

online ağ içeriği manuel olarak analiz edilmiştir. Online ağlardaki haberlerin nötr ağırlıkta 

olması beklenen bir durumdur. Tablo 15’te sosyal ağlarda en çok etkileşim alan ilk 15 

içerik belirtilmiştir. İlgili haberlerin sosyal medyada yansıması incelendiğinde bu 

içeriklerden 7 tanesi Mizah kategorisinde olup, 3’ü Negatif, 2 Nötr ve 2’si pozitiftir. Diğer 

kategorilerdeki ton dağılımları ise 5 Haber içeriğinden 2’si Pozitif, 2’si Nötr, 1’i Negatif 

ve 3 Sağlık içeriğinden 2’si Pozitif, 1’i Negatif şeklindedir. Bu doğrultuda sosyal ağ 

içeriklerinden en çok etkileşim alan örnekler ağırlıklı olarak Mizah nesnesidir. 
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Tablo 16: Şanlı Urfa Etkinliği Sosyal Medya Kırılım Örneği 

Özet Ton 
Medya 

Tipi 
Kategori Beğeni 

Canan Karatay lahmacun en sağlıklı fast food demiş biliyordum senin 
de bizden biri olduğunu kral 

Pozitif Twitter Mizah 2066 

Canan Karatay ne güzel demiş lahmacun yiyin kilo yapmaz � Negatif Twitter Mizah 730 

Ben ekmeğim sen Canan Karatay'sın asla beni sevmezsin .. Negatif Twitter Mizah 538 

Canan Karatay Urfa'daki yemekleri görünce sağlıklı beslenme  önemini 

unutmuş 
Nötr Twitter Haber 100 

Canan Karatay, “Şanlıurfa Dünyanın En İyi Mutfağına Sahip” - 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 

https://www.sanliurfa.bel.tr/icerik/7744/21/canan-karatay-sanliurfa-
dunyanin-en-iyi-mutfagina-sahip 

Pozitif Twitter Haber 56 

Lahmacunlu Canan Karatay diyetine başladım Allah affetsin Pozitif Twitter Mizah 50 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 

Hazırladığı Prof. Dr. Canan KARATAY ile “Sağlıklı Yaşam” 
Söyleşisi’ne Katılım Sağladık. @RT_Erdogan @Akparti @saliurfabld 

#8martdünyakadınlargünü https://t.co/NsziNnvtcd 

Pozitif Twitter Eleştiri 49 

canan karatay kilo aldırmıyor yiyin dedi https://t.co/HKghYTSk2t Nötr Twitter Haber 42 

Canan karatay’ın da dediği gibi lahmacun yiyin lahmacun.. Pozitif Twitter Mizah 38 

“İsotun içine tuğla tozu ve boya katmayın lütfen”  Canan 

Karatay  ���  İnsan bozuldumu her şey bozuluyor maalesef Canan 

Hocam... 

Nötr Twitter Mizah 36 

Canan Karatay, “Urfa Dünyanın En İyi Mutfağına Sahip” 

http://www.ruhanews.com/haber/24006/canan-karatay-urfa-dunyanin-
en-iyi-mutfagina-sahip.html 

Nötr Twitter Haber 33 

Lahmacunu severdim canan karatay sağlıklı dedi yiyemez oldum 

sağlıklı şeyleri sevemiyorum 
Negatif Twitter Eleştiri 29 

Lahmacunu serbest bırakan Canan Karatay Sanada #teşekkürler Pozitif Twitter Mizah 26 

Canan Karatay: Doğal olan her şeyi doyuncaya kadar yiyin 

https://memur.link/1nrt/ 
Nötr Twitter Haber 25 

Canan Karatay, "Lahmacun en sağlıklı fast food'tur, doyuncaya kadar 

yiyin." demiş. Abla Allah aşkına sırf sen böyle dedin diye diyetteki 
arkadaşlarım kilo aldırmaz gibi algılar ve 10 tane yer 

Nötr Twitter Mizah 22 

 

Şanlıurfa Etkinliği, Canan Karatay’ın Şanlı Urfa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

için katılım sağladığı etkinlikte gerçekleştirdiği açıklamalarla yoğun bir gündem 

oluşturmuştur. Bu doğrultuda elde edilen 344 sosyal ağ içeriği ve 169 online ağ içeriği 

manuel olarak analiz edilmiştir. Online ağlardaki haberlerin nötr ağırlıkta olması 

beklenen bir durumdur. Tablo 16’da belirtildiği üzere sosyal ağ içeriklerinden en çok 

etkileşim alan ilk 15 örnek incelendiğinde 8 Mizah kategorisindeki içerikten 4’ü Pozitif, 

2’si Negatif, 2’si Nötr; diğer kategorilerdeki içerikler ise 4 Nötr, 1 Pozitif olmak üzere 

5’i Haber ve 1’i Negatif, 1’i Pozitif olmak üzere 2’si Eleştiri şeklindedir. Bu doğrultuda 

sosyal ağ içeriklerinden en çok etkileşim alan örnekler ağırlıklı olarak Mizah nesnesidir. 
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Yukarıdaki tablolarda belirtildiği üzere en çok etkileşim alan toplam 105 içerik; 

60’ı Mizah, 20’si Haber, 15’i Eleştiri, 9’u Sağlık ve 1’i Magazin olarak kategori dağılımı 

gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda Canan Karatay ile ilgili çıkan haberlerin sosyal 

medyadaki konuşulma trafiğini Mizah nesnesi oluşturmaktadır.  

3.4. Araştırma Sonucu 

Bu araştırmada, Tuba Büyüküstün ve Canan Karatay örnekolayları üzerinden 

online haber sitelerinde yer alan haberlerin sosyal ağlar üzerindeki yansıması 

ölçümlenmiştir. Çalışma kapsamında Tuba Büyüküstün ve Canan Karatay hakkında 

yapılan tüm paylaşımlar nitel analiz yöntemlerinden biri olan iz sürme yöntemiyle 

toplanmış, araştırmanın sınırlılığı kapsamında Tuba Büyüküstün’ün 1482, Canan 

Karatay’ın ise 3987 içeriği işlenmiştir. Geleneksel medyada bilirkişi olarak yer alan 

Canan Karatay, online haber sitelerinde %90’lık bir oranla haber kategorisinde yer 

almıştır. Online haber sitelerinde Tuba Büyüküstün hakkında çıkan kriz haberleriyle ilgili 

tweet’lerden yalnızca %21’lik bir kısmının sosyal medyada yer aldığı izlenmiştir. Canan 

Karatay ile ilgili haberlerin büyük bir çoğunluğu sosyal medyada Mizah kategorisinde 

karşılığını bulmuştur. Kriz dönemi taramasında ise Tuba Büyüküstün’ün sosyal medyada 

büyük oranda pozitif geri bildirim aldığı izlenmiştir.  

Yapılan incelemeler sonucunda Canan Karatay’ı erkeklerin kadınlardan daha çok 

konuştuğu verisine ulaşılmıştır. İz sürme verileri doğrultusunda Twitter, Haber, Web ve 

Video içeriklerin genel tonlarının nötr olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun Canan 

Karatay hakkındaki konuşmaların daha çok haber içerikli olmasından kaynaklandığı 

söylenebilmektedir. Twitter üzerinden Negatif ve Nötr içerikler daha fazla kullanıcı 

tarafından görüntülenmiş ve daha fazla kullanıcıya erişim sağlamıştır.  

Tuba Büyüküstün’ün kriz incelemesinde ise Tuba Büyüküstün hakkında atılan 

tüm tweet’ler içerisinden %9’luk bir kesiminin kriz ile ilgili olduğu, bu süreçte sosyal 

medyadaki takipçilerinden büyük bir oranda destek bulduğu izlenmiştir.  
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Yeni iletişim türü ve iletişim araçları sayesinde geleneksel medyanın dijital tarafı 

olan online haber sitelerinde bazı konuların ya da kişilerin sıklıkla haber olması, 

günümüzde kullanıcıların haber almak ve kısıtlanmayan gerçek gündemden haberdar 

olmak için kullandıkları en geçerli araçlarından biri olan Twitter’i ön plana çıkarmıştır. 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımındaki aktif izler kitle kavramının yeni iletişim 

teknolojileriyle birlikte ön plana çıktığı, insanların gereksinimleri doğrultusunda 

istedikleri içerikleri, istedikleri şekilde değerlendirerek doyuma ulaştıklarından ve 

insanların medya üzerindeki etkisinin güçlenerek devam ettiğinden söz edilebilmektedir.  

Bu çalışmadaki kasıtlı örnekolaylar ele alındığında kullanıcıların Tuba 

Büyüküstün üzerinden aidiyet, bağlılık gibi gereksinimleri bir yana kendilerini sanatçının 

yerine koyarak, prestij ve başarı gereksinimlerini de karşılamaktadırlar. Takipçileri 

tarafından büyük bir sevgi ve koruma içgüdüsü beslenen Tuba Büyüküstün, kriz 

döneminden prestij kaybı yaşamadan çıkmıştır. Bu süreçte yaptığı sosyal sorumluluk 

projesi ile de kitlesinin beğenisini kazanmıştır.  

Canan Karatay kasıtlı örnek olayı ele alındığında, kullanıcıların geleneksel 

iletişim araçlarının bir uzantısı olan online haber sitelerinde çıkan haberleri, kendi 

gereksinimleri doğrultusunda kullandıkları söylenebilmektedir. Şöyle ki; Karatay’ın 

katıldığı etkinliklerde diyet ve sağlıklı beslenme hakkında yaptığı açıklamalar, kilo 

vermek isteyen ve ancak başaramayan bir kesim için kaçış noktası oluşturmaktadır. 

Diyetisyenlerin ve kalp doktorlarının genel kanılarının aksine yaptığı açıklamalarla ve 

çayın kabul edilen genel kullanımının dışında tereyağı ilave edilerek tüketilmesiyle ilgili 

açıklamalarıyla da kitleler tarafından mizah unsuru oluşturmaktadır. Bu sayede 

kullanıcıların eğlenmelerini sağlayacak içeriklerin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Farklı 

görüşlere sahip Canan Karatay tarafından öne sürülen birtakım tezlerin, modern ve çağdaş 

kullanıcı kitlesini yeni bilgiler hakkında düşünmeye yönelterek, haber ve bilgi edinme 

ihtiyaçlarını karşıladığı söylenebilmektedir. 

Sonuç olarak, online haber sitelerinde Canan Karatay hakkında çıkan haberlerin, 

sosyal medyadaki yansımasının birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Sıkça basın 

bülteni yayınlayarak, televizyon programlarına konuk olan Canan Karatay 

açıklamalarının sosyal medyada mizah konusu olduğu gözlemlenmiştir. Online haber 

sitelerinde Tuba Büyüküstün hakkında çıkan kriz haberlerinin sosyal medyadaki 
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yansımalarının da oluşturulmak istenen gündemin aksi yönünde olduğu; haber sitelerinin 

sosyal medya hesapları tarafından kriz haberi yaygınlaştırılmak istense de aktif kitlenin 

bu durumu engellediği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Online ağlar ve Sosyal ağlar 

arasında kullanım farkı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bu farkın oluşturulan 

gündem ve toplumda oluşan gündem arasındaki değişimi de ifade ettiğini söylemek 

mümkündür. Buna ek olarak, online haber sitelerinde yer alan haberlerin kullanıcılar 

tarafından, sosyal ağlardaki aktif katılımlarını gerçekleştirmede etkili olan bir araç olarak 

görüldüğü ifade edilebilmektedir. 

Araştırma bölümünde yer alan Canan Karatay ile ilgili genel veriler ve medyadaki 

7 kırılım dönemi ele alındığında, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı bağlamında 

kullanıcıların online ağları yapısı gereği en çok yeniliklerden ve gündemden haberdar 

olabilmek için tercih etmeleri beklenen bir durumdur. Kullanıcıların, sosyal medyayı en 

çok online haber sitelerinde yer alan Canan Karatay haberleri üzerinden mizah yoluyla 

eğlenme doyumuna ulaştıkları gözlemlenmiştir. Canan Karatay’ın kişisel özellikleri ya 

da dönemsel haber kırılımları üzerinden mizah yoluyla; fikir ve görüşlerini kolaylıkla 

beyan ederek, eleştirebilme imkânı bulmaları, fikir ve görüşlerinin kitleler tarafından 

onay alabilmesi ve sosyal etkileşim yoluyla içeriğin yayılım gösterebilme olasılığının 

olması gibi nedenlerden dolayı kullanıcıların sosyal ağlarda kendi görüşlerini mizah 

yoluyla ifade ettikleri söylenebilmektedir. Sosyal ağlar yapısal özelliği nedeniyle 

kullanıcıların Mizah’la edindikleri eğlence doyumu ile beraber rahatlama, sosyal 

etkileşim içinde bulunma, zaman geçirme ve kolay erişim sağlama gibi doyumlara da 

ulaşabildikleri gözlemlenmiştir. 
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SONUÇ 

Medya ve iletişim teknolojilerinde Web 2.0 ile birlikte yaşanan gelişmeler iletişim 

araçlarında değişikliklerin gerçekleşmesine vesile olmuştur. Kitle iletişim araçları 

arasında da önemli değişikliklere hızla yol açan bu gelişmeler geleneksel medya üzerine 

inşa edilerek dönüştürülen yeni bir medya kavramını ortaya çıkarmıştır. İnternetin 

gelişmesi sonucu hayatımıza giren yeni medya, zaman ve mekânsızlık özelliği ile her an, 

her saat dünyanın bir ucundaki herhangi bir bilgiye internet üzerinden anında ulaşabilme 

özelliğini sunmaktadır. Bu özelliği sayesinde sosyo-bilimciler tarafından ortaya koyulan 

en önemli kavramlardan biri ‘Altı Derecelik Yakınlık’ kavramı olmuştur. Belirli bir 

zümre içindeki kişinin diğer yerleşik kişilerle arasında altı bağlantılık yakınlık olarak 

ifade edilmektedir. Bu bağlamda ağların küçük dünyalar yarattığını söylenebilmektedir. 

Gelişmelerle yaratılan karmaşık sistemler, kişilerin çevrelerindeki değişimlere uyum 

sağlamasını kolaylaştırdığı için karmaşık bir toplum ortaya çıkmıştır.    

İnsanoğlunun çağlar öncesinden gelen iletişim ihtiyacı, günümüzde de en önemli 

ihtiyaçlardan biri olmaya devam etmektedir. Gelişmeler iletişim araçlarında değişimlere 

yol açsa da iletişimin insanlar üzerindeki etkisi hep aynı kalmıştır.   İletişim 

araştırmacıları her yeni çıkan/çıkacak kitle iletişim araçları için, öncelikle aracın etkisinin 

nasıl olacağını sorgulamışlardır. Medyanın insanların üzerinde yarattığı etkilerin 

araştırılmasına, kitle iletişim araştırmalarının tarihi olarak varsayılabilmektedir. 

Toplumun düşünce yapısı ve davranışlarının, kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki 

etkisiyle yönlendirilebilir olduğu, iletişim bilimcilerinin yaptığı araştırmalar sonucu 

ortaya konulmuştur.  

İnsanların gereksinimleri doğrultusunda kitle iletişim araçlarını ve medya 

içeriklerini seçerek doyuma ulaştıklarını ve aktif birer katılımcıya dönüştüklerini savunan 

kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının ilk adımlarının atılması, II. Dünya savaşı 

sonrasında yapılan iletişim çalışmalarıyla sağlanmıştır. İnsanların medyayı kendi sosyal 

ve psikolojik yapıları doğrultusunda kullanması kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının 

ana olgusudur.  
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İnsanlar için önemli bir enformasyon kaynağı olan medya, Web 2.0’ın hayatımıza 

kattığı sosyal medya ile birlikte değişime uğramıştır. Kullanıcı merkezli sosyal ağ siteleri 

olarak tanımladığımız Twitter, YouTube, Instagram, Facebook vb. uygulamalar tüm 

dünyanın kullandığı küresel birer ortamdır.  

Web 2.0 ile kitle iletişim araçları da yaşanan değişimlere ayak uydurarak kendi 

web sitelerini açmışlardır. Geleneksel medyadaki basılı yayınlar devam ederken, aynı 

yayınların dijital uzantıları da Online Haber Siteleri olarak hayatlarını sürdürmektedir. 

Geleneksel gazetecilikte kapı tutucular ve eşik bekçileri ile yayına alınan haberler online 

haber sitelerinde de benzer davranışı devam ettirerek, medya, kamu ve politika 

kategorileri belirleyerek, belirli başlı haber içerikleri oluştururlar. Bu durum medya 

patronlarının bazı olayları geçiştirmek amacı ile daha önemsiz olayları her şeyden 

önemliymiş gibi gösterme çabası olarak da analiz edilebilir. 

Dijitalleşen dünya kitlelerin bilinen birçok davranışını etkilemiştir. Haberleri 

geleneksel medya ve onun uzantılarından takip eden kamuoyu, artık Twitter üzerinden 

gündemi takip etmektedir. Bunların en önemli sebeplerinden biri kullanıcıların sosyal 

medyada kendi gereksinimleri doğrultusunda, herhangi bir dayatmaya maruz kalmadan 

istedikleri haber içeriklerini seçebilmeleri ve herhangi bir habere anında ulaşabilecek 

olmalarıdır. Diğer bir etkisi de kullanıcıların Online Haber Sitelerinde yayınlanan 

haberler ile ilgili görüşlerini kitleler ile paylaşarak, haber ile ilgili kendi içeriğini 

oluşturabilmeleri, hatta gün içinde gerçek hayatında yaşadığı ve haber niteliği taşıyan biri 

konuyu anında paylaşarak, haber üretebilmeleridir. Yani pasif olarak atfedilen kitle, aktif 

birer katılımcıya dönüşmektedir. 

Bu bağlamda, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımının “insanlar medya ile ne 

yapıyor?” sorusunun cevabı olarak sosyal medyaya örnek gösterilebilmektedir. Her gün 

gelişen teknolojiler sayesinde insanların kitle iletişim araçlarıyla edinebilecekleri 

neredeyse tüm etki ve etkinlikleri karşılar.  
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Daha önceleri insanların; izledikleri, dinledikleri veya okudukları bir haberi yakın 

çevrelerine sorarak ya da bilirkişilerin görüşlerini alarak tüketmeleri, şimdilerde yerini 

tek bir tuş ile yakın çevreleri başta olmak üzere tüm dünya ile zaman – mekân ayrımı 

olmadan paylaşmalarına bırakmıştır. Bu dijital dünya düzeni, insanların neredeyse tüm 

gereksinimlerini sosyal ağlar aracılığı ile karşılamalarına yol açarak, kullanıcılar üzerinde 

bir tür bağımlılık yaratmıştır. Fikir madenciliği ışığında bahsedilen bağımlılık; düzenli 

olarak insanların farklı doyumlar elde edebilmek amacıyla kullanım amaçlarını 

değiştirdikleri bir düzenek olarak tanımlanabilmektedir.  

Peki, dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerin yapı taşı haline gelen Kullanımlar ve 

Doyumlar yaklaşımı ilerleyen zamanlarda da iletişim alanındaki yeni yerini aynı şekilde 

koruyabilecek mi? 
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EK – 1: ONLiNE AĞLARDA TUBA BÜYÜKÜSTÜN HABER TARAMASI 

 

Özet Adres 

Kızlarıyla tatilde - Magazin 

Haberleri 

http://www.hurriyet.com.tr/kizlariyla-tatilde-40532438 

Aslen Erzurumlu Olan Tuba 

Büyüküstün ve Kişisel ilgi 

Alanları  Erzurum Portalı - 

Erzurum Haberleri -Kent  

Rehberi 

http://erzurumportali.com/shf-3431-

aslen_erzurumlu_olan_tuba_buyukustun_ve_kisisel_ilgi

_alanlari 

Tuba Büyüküstün, genç 

sevgilisiyle moral tatiline çıktı | 

GazeteMag 

http://www.gazetemag.com/tuba-buyukustun-genc-

sevgilisiyle-moral-tatiline-cikti/ 

TUBA BÜYÜKÜSTÜN 

SEVGİLİSİYLE MORAL 

TATİLİNDE - Magazinn.com 

http://www.magazinn.com/tuba-buyukustun-

sevgilisiyle-moral-tatilinde-h27515.htm 

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi 

Umut Evirgen tahliye oldu - 

Magazin Haberleri 

http://www.sabah.com.tr/magazin/2017/07/17/tuba-

buyukustunun-sevgilisi-umut-evirgen-tahliye-oldu 

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi 

Umut Evirgen'e tahliye haberi 

http://www.habergunce.com/haber/Tuba-

Buyukustunun-sevgilisi-Umut-Evirgene-tahliye-

441931.html 

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi 

tahliye oldu - MedyaRadar.com 

http://www.medyaradar.com/tuba-buyukustunun-

sevgilisi-tahliye-oldu-haberi-754036 

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi 

Umut Evirgen için flaş karar 

http://www.fmedya.com/guncel/tuba-buyukustunun-

sevgilisi-umut-evirgen-icin-flas-karar-h52840.html 

Tuba Büyüküstün'ü Sevindiren 

Tahliye | Tuba Büyüküstün 

Haberleri 

http://dedikoducu.tv/tuba-buyukustunu-sevindiren-

tahliye/ 

Büyüküstün'ün Sevgilisi Tahliye 

Edildi 

http://www.magazinkafe.com/buyukustunun-sevgilisi-

tahliye-edildi-21273/ 

Tuba Büyüküstün’ün Sevgilisi 

İşletmeci Umut Evirgen Tahliye 

Oldu 

https://www.sondakika.com/haber/haber-tuba-

buyukustun-un-sevgilisi-isletmeci-umut-9842005/ 

Tuba Büyüküstün'ün Sevgilisine 

Hapis Şoku! - GÜNDEM - 

Türkiye'nin En Renkli Sosyal 

Magazin Sayfası 

http://sosyalunlu.com/tuba-buyukustun-un-sevgilisine-

hapis-soku/892/ 

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi 

Umut Evirgen'i tahliye oldu 

http://www.macmaca.com.tr/magazin/tuba-buyukustun-

un-sevgilisi-umut-evirgen-i-tahliye-oldu-h39005.html 

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi 

Umut Evirgen için flaş karar 

http://www.internethaber.com/tuba-buyukustunun-

sevgilisi-umut-evirgen-icin-flas-karar-1793792h.htm 

Tuba Büyüküstün'ün Sevgilisi 

İşletmeci Umut Evirgen Tahliye 

Oldu 

https://www.korkusuzmedya.com/magazin/tuba-

buyukustun-un-sevgilisi-isletmeci-umut-evirgen-

tahliye-h160843.html 
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Gazeteciyi darp eden Tuba 

Büyüküstün’ün sevgilisi serbest 

bırakıldı | GazeteMag 

http://www.gazetemag.com/gazeteciyi-darp-eden-tuba-

buyukustunun-sevgilisi-serbest-birakildi/ 

Umut Evirgen, Tuba 

Büyüküstün'ü reddetti 

Radyonom.com - Türkiye'nin 

dijital radyo platformu 

http://www.radyonom.com/haberler/magazin/umut-

evirgen-tuba-buyukustunu-reddetti&page=9 

Umut Evirgen, Tuba 

Büyüküstün'ü İstemedi  - 

MAGAZİN - Türkiye'nin En 

Renkli Sosyal Magazin Sayfası 

http://www.sosyalunlu.com/umut-evirgen-tuba-

buyukustun-u-istemedi/883/ 

Umut Evirgen, Tuba 

Büyüküstün'ü reddetti! - 

Gündem 

http://www.haberiyakala.com/2017-07-17-umut-

evirgen-tuba-buyukustunu-reddetti-h492666.haber 

Tuba Büyüküstün, bir ayda eridi http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/489365.asp

x 

Umut Evirgen, Ziyarete Gelmek 

İsteyen Tuba Büyüküstün’ü 

İstemedi 

https://www.sondakika.com/haber/haber-umut-evirgen-

tuba-buyukustun-u-istemedi-9837871/ 

Tuba Büyüküstün, cezaevi yolu 

gözlüyor! - Magazin - 

SacitAslan.com 

http://www.sacitaslan.com/tuba-buyukustun-cezaevi-

yolu-gozluyor-haberi-294706 

Tuba Büyüküstün Umut 

Evirgen’i yakın takibe aldı | 

Haberegider.com 

http://haberegider.com/tuba-buyukustun-umut-evirgeni-

yakin-takibe-aldi/ 

Tuba Büyüküstün, Umut 

Evirgen'in fotoğrafını beğendi! - 

Magazin Haberleri 

http://www.milliyet.com.tr/tuba-buyukustun-umut-

evirgen-in-magazin-2484704/ 

Tuba Büyüküstün Umut 

Evirgen'i yakın takipte 

http://www.ensonhaber.com/tuba-buyukustun-umut-

evirgeni-yakin-takipte.html 

Tuba Büyüküstün, cezaevindeki 

Umut Evirgen'i yakın takipte - 

MedyaFaresi.com 

http://www.medyafaresi.com/haber/tuba-buyukustun-

cezaevindeki-umut-evirgeni-yakin-takipte/831442 
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EK – 2: TUBA BÜYÜKÜSTÜN KRİZİNİN TWİTTER DİNLEMESİ ve FİKİR 

MADENCİLİĞİ 

 

Özet Ton 

Tuba Büyüküstün ile adı anılan işletmeci Umut Evirgen tutuklanmış. 

Kadındaki şanssızlığa bak..  https://www.neoldu.com/tuba-buyukustunun-

aski-umut-evirgen-tutuklandi-22980h.htm 

Negatif 

Tuba Büyüküstün’ü magazin bitirmek istiyor... @GazeteMAG gelen iddialar... 

Finansör kim? Cevabı olan... Kim bitiriyor? Hadi bakalım cevaplar gelsin... 

https://t.co/GJZ0UpWB7F 

Pozitif 

seren serengil : tuba büyüküstün ve umut evirgen arasinda birsey yokmus 

https://t.co/QetVJoYQIB 

Pozitif 

Tamer Bey hepimiz adına öpmüş güzel meleğimi, yüzün hep gülsün, her 

işinde @sanataevet gibi harika insanlar çıksın karşına #TubaBüyüküstün 

https://t.co/b23PTmzwxS 

Pozitif 

Bu kadının mutsuz olmasına vesile olan herkesi Allah'a havale ediyorum �� 

#TubaBüyüküstün https://t.co/VylD9Wv3uK 

Pozitif 

Her koşulda yanındayız We support you Tuba Büyüküstün  

#WesupportyouTubaBüyüküstün #ThankYouTubaBüyüküstün 

#TubaBüyüküstün 

Pozitif 

Hepyanındayız TubaByüküstün #TubaBüyüküstün @TubaBustun 

https://t.co/XzCh5Bj5sK 

Pozitif 

Hepyanindayiz TubaBüyüküstün hep yüzün gülsün. gülüşün atrafinda sana 

tuzak kuranlara kalkan olsun. Cok seviliyorsun degerlim.kiymetlim.� 

https://t.co/lrTLZT0r1Y 

Pozitif 

#ThankYouTubaBüyüküstünWe support you Tuba Büyüküstün  

#WesupportyouTubaBüyüküstün 

Pozitif 

Hepyanındayız TubaByüküstün #TubaBüyüküstün @TubaBustun  Por que 

eres excelente Madre https://t.co/ka5aj7939c 

Pozitif 

Hepyanındayız TubaByüküstün #TubaBüyüküstün Stay strong my dear�� 

https://t.co/tEoURUAQhR 

Pozitif 

Hepyanındayız TubaByüküstün  Ne olursa olsun.. biz Hepyanındayız 

TubaBüyüküstün  @TubaBustun ❤ https://t.co/moexHdb6SF 

Pozitif 

Hepyanındayız #TubaBuyüküstün Always with you #TubaBuyukustun  An 

please, it's time you spoke up... About EVERYTHING. 

https://t.co/CqZqGu3T9K 

Pozitif 

Ah seni hiç tanıyamamışlar meleğim Hep yanındayım TubaBüyüküstün Gülen 

yüzün hiç solmasın işallah Seni çok ama çok seviyorum #TubaBüyüküstün 

https://t.co/B6EAh0Wjer 

Pozitif 

Hepyanındayız TubaBüyüküstün #tubabüyüküstün @TubaBustun  My angel 

https://t.co/snzF726uu6 

Pozitif 
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Hepyanındayız TubaBüyüküstün #tubabüyüküstün @TubaBustun  Forever 

tuba https://t.co/FZhy0EeCME 

Pozitif 

And #we are proud of you #TubaBüyüküstün a lovely# star 

https://t.co/d4M3Qut8cq 

Pozitif 

#WesupportyouTubaBüyüküstün #ThankYouTubaBüyüküstün Senin de 

dediğin gibi #TubaBüyüküstün "yolculuk sonsuz" Ve biz bu yolculukta 

seninleyiz 

Pozitif 

Kim ne derse desin sen gerçekten bambaska bir insansin ya... Sıfır 

ego..kocaman bir yürek...sen başkasin #TubaBüyüküstün 

https://t.co/WC42ibk83Q 

Pozitif 

Ayşe Özyılmazel  Tuba için ne güzel yazmış � #TubaBuyukustun 

https://t.co/E2Ehl2MggM 

Pozitif 

Dedikodu yapmayı meslek edinmiş insanların Tuba'nın oyunculuğunu iyi veya 

kötü eleştirmeye cüret etmesi ne zavallılıktır. #TubaBüyüküstün 

Pozitif 

Seren Serengil: tuba büyüküstün ile umutun arasında hiçbir şey yokmuş tuba 

yakın arkadaşı ilkin ile de sık sık gidiyormuş o mekana 

Pozitif 

Hepyanindayiz TubaBüyüküstün  @TubaBustun  " whe you Smile, I feel 

much better https://t.co/efyDXfQQW3 

Pozitif 

Best woman tubabüyüküstün  #TubaBüyüküstünWeBelieveYou Pozitif 

Hepyanındayız TubaBüyüküstün seni çok seviyorum @TubaBustun Pozitif 

Hepyanındayız TubaBüyüküstün  @TubaBustun ♥️  Pozitif 

Hepyanındayız TubaByüküstün #TubaBüyüküstün @TubaBustun Ilove you 

https://t.co/UUKunRh5iu 

Pozitif 

#TubaBüyüküstünWeBelieveYou we love You tubabüyüküstün Pozitif 

#WesupportyouTubaBüyüküstün #ThankYou TubaBüyüküstün canım benim Pozitif 

#WesupportyouTubaBüyüküstün #ThankYou TubaBüyüküstün sühan Pozitif 

#TubaBüyüküstün bu ülkede asla hakettiği yerde değil ve bence hiçbir zaman 

da olamayacak.Çünkü bi yanlış yapsada al aşağı etsek diyenler çok 

https://twitter.com/Setareh24708038/status/881914877236871168 

Pozitif 

#TubaBüyüküstün ÖZEL hayatı kimseyi bağlamaz.Ama keşke bu şekilde 

konuşulup gündem olmasaydı.Sessiz kalınmasının sebebi de buymuş demek.. 

Negatif 

Aa olurmu tuba dururken kime mal edicekler.Kadın mısın hele birde 

zirvedeysen bunlar kaçınılmaz.Ama #TubaBüyüküstün bunları düşünecekti� 

https://twitter.com/bskery_/status/877432590998933504 

Pozitif 

Even #OnurSaylak wants her to say something. He knows she is always silent 

and doesnt react...Come #TubaBüyüküstün @YaseminOzbudunM Please! 

https://twitter.com/Reeem_REMm/status/877547055308210176 

Negatif 
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EK– 3: 19 TEMMUZ TUBA BÜYÜKÜSTÜN UNICEF INSTAGRAM PAYLAŞIMI 

ALTINA GELEN KRİZ YORUMLARININ DİNLEMESİ ve FİKİR MADENCİLİĞİ 

 

Yorum Ton 

 "@tubabustun.official \u2764\ufe0fTuba cım, değerli tuba, güzel 

tuba\u2764\ufe0fSen bizim için hep muhteşem, ve şahanesin , şunu bil ki 

her durumda seni destekliyoruz ve bütün seçimlerine saygı duyuyoruz. seni 

her şekilde çok seviyoruzçoook özledik lütfen instagrama geri dön ırandan 

hayranlar\u2764\ufe0f\u2764\ufe0f\u2764\ufe0f\u2764\ufe0f\u2764\ufe0f", 

Pozitif 

 "@askimtuba8667 close your mouth \u060cThese are lovers of Tuba not 

Engin\u060c  Their name Elmer ! They are also lovers of Tuba \u060c We 

are bigger than these things Do not attempt to cover the subject ..ok", 

Pozitif 

 "@tepe4972 ayrıca ödül falan beklimiyorum o mutlu olsun bana yeter biri 

gerçekten seviyorsa sadece bunu ister, senden gibi değil asil sen bu 

söylentilerine ellerini ne alacaksın? Salak kafa", 

Pozitif 

 "@becuari no nothing they are fine it just bc tuba start dating another 

man", 

Pozitif 

 "@tubabustun.official \u2764\ufe0fDear Tuba, precious Tuba, beautiful 

Tuba\u2764\ufe0fYou are always glorious and phenomenal for us.You 

should know we support you in any circumstances and respect all your 

decisions...Our LOVE for you is unconditional and eternal.We LOVE  you 

so much We really miss you, please come back to Instagram Your Iranian 

fans\u2764\ufe0f", 

Pozitif 

 "@zumranurrrrrrrrr herkes basina geleni hakediyo demektir o zaman. Ne 

desek bos!", 

Negatif 

 "@ellaenela she is old enough to know her good so leave her try &decide 

all what we must cocern on it her work only her prive life it's up to her", 

Pozitif 

 "@askimtuba8667 boşver konuşmaya laf anlatmaya değmez kendileri hep 

doğru hep haklı diğerleri hep yalan yanlış haksız o yüzden çokta çabalama 

ne yazacaksan yaz geç en iyisi burada 7/24 nöbet tutup insan avlamaya 

çalışıyorlar", 

Negatif 

 "@celebi9611 hiç resim fotoşop olurmu buna kim cesaret edebilir", Negatif 

 "@sa_ra81 why stupidity? If they are in relationship it"s their choice. Who 

are u to call it stupidity. If this relationship turns out to be real, good on 

them. If it"s a mistake, it"s their mistake, not ours to judge. I bet u live a 

perfect life and all your decisions are great, never made a mistake in your 

life\ud83e\udd14", 

Pozitif 

 "@elifasik6943  akili olan  Cansu Ozun talks about wisdom!!!! 

Tragicomedy, irony, paradox!!! Apocalypse must be near 

then.\ud83d\ude01 Do not make people to laugh you with every your 

senseless comment psycho psychologist mafia lover!!!\ud83d\ude02", 

Negatif 
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 "@tubabustun.official \u2764\ufe0fTuba cım, değerli tuba, güzel 

tuba\u2764\ufe0fSen bizim için hep muhteşem, ve şahanesin , şunu bil ki 

her durumda seni destekliyoruz ve bütün seçimlerine saygı duyuyoruz. seni 

her şekilde çok seviyoruzçoook özledik lütfen instagrama geri dön ırandan 

hayranlar\u2764\ufe0f\u2764\ufe0f\u2764\ufe0f\u2764\ufe0f\u2764\ufe0f", 

Pozitif 

 "Allah size üreyinize göre versin, verir ve verecek... Azerbaycandan 

sevgilerimle.. \ud83d\ude18 \ud83d\ude18 \ud83d\ude18 \ud83d\ude18", 

Pozitif 

 "@akystun Sana NE!!!!!! Defol git buradan!!!!!", Pozitif 

 "@asli6789__ fuck you fake account", Pozitif 

 "@clashofroad  i share mostly same opinion with you,but she opens 

herself that kind of attacks espesically because of her behavior and weak 

attitude @tubabustun.official", 

Negatif 

 "@tubabustun.official \u2764\ufe0fDear Tuba, precious Tuba, beautiful 

Tuba\u2764\ufe0fYou are always glorious and phenomenal for us.You 

should know we support you in any circumstances and respect all your 

decisions...Our LOVE for you is unconditional and eternal.We LOVE  you 

so much We really miss you, please come back to Instagram Your Iranian 

fans\u2764\ufe0f", 

Pozitif 

 "Dear Tuba, precious Tuba, beautiful Tuba \u2764 you are always glorious 

and phenomenal for us. you should know we support you in any 

circumstances and respect all your decisions. we love you so much , we 

really miss you ... please come back to instagram \u2764\u2764\u2764 

Your Iranian Fans", 

Pozitif 

 "Tuba Bu boşanma Ne ters yoldan kaybettiniz, boşanma sonrasında çok 

fazla gecikme oldu Herkes kalbinde bir gülümseme arayan Toba'yı gördü 

ve ağır bir yükten kurtuldu ancak Anwar bu kaybetti Kadının tümüyle 

dürüstlük, sevgi ve asaletle bir kadını kaybetmesine rağmen sadece birkaç 

dakika bile olsa onunla birlikte olmasını umut eden kadın Şöhreti ve parayı 

tamamen kaybeden bir melektir, ancak ün ve kaybetme karşılığında büyük 

bir kayıp değildir. Tuba'nın kendisi bu hareketleri yapar ve ününü çarpıtır; 

çünkü çok büyük bir kayıp asla telafi etmez", 

Pozitif 
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EK – 4: CANAN KARATAY’IN ONLİNE HABER SİTELERİNDE SAĞLIK 

KATEGORİSİNDEKİ İZ SÜRME ve FİKİR MADENCİLİĞİ 

 

Özet Ton Medya 

tipi 

Kanal Konu 

Zeytin Yaprağının Faydaları - Zeytin Yaprağı 

Çayı | Sosyal Tarif 

Pozitif Online Web Sağlık 

ASTIM VE BRONŞİT GİBİ 

HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE 

KULLANILIYOR  - GÜNDEM - Maraş 

Yenigün 

Pozitif Online Haber Sağlık 

Serdar Turgut - Yumurta tehlikeli mi? - 

HABERTÜRK 

Negatif Online Haber Sağlık 

Vücut yaşı 19 oldu - Magazin Haberleri Pozitif Online Haber Sağlık 

Canan Karatay'dan şırdan uyarısı Pozitif Online Web Sağlık 

Canan Karatay'dan şalgam suyuna övgü dolu 

sözler! - Sağlık Haberleri 

Pozitif Online Haber Sağlık 

Kaya Tuzuyla Sağlıklarına Kavuşuyorlar - 

Kahramanmaraş 

Nötr Online Haber Sağlık 

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar Nötr Online Haber Sağlık 

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar - Son 

Dakika Haberler 

Nötr Online Web Sağlık 

o tuz ile gelen sağlık! Nötr Online Web Sağlık 

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar - 

SAĞLIK - Refleks Gazetesi 

Nötr Online Haber Sağlık 

Kaya Tuzuyla Sağlıklarına Kavuşuyorlar Nötr Online Haber Sağlık 

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar Nötr Online Haber Sağlık 

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar Nötr Online Haber Sağlık 

Kaya Tuzuyla Sağlıklarına Kavuşuyorlar Nötr Online Haber Sağlık 

Kaya tuzu neredeyse her derde deva Nötr Online Haber Sağlık 

Bursa Haber - Kaya tuzuyla sağlıklarına 

kavuşuyorlar 

Nötr Online Haber Sağlık 

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar Nötr Online Web Sağlık 

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar - 

GÜNDEM - Gerçek Haberci 

Nötr Online Haber Sağlık 
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Canan Karatay: “En sağlıklı fast food 

lahmacun” – Ekomonitör | İş ve Ekonomi 

Haberleri 

Pozitif Online Web Sağlık 

Canan Karatay: En sağlıklı fast food 

lahmacun – NAYN.CO 

Pozitif Online Web Sağlık 

Canan Karatay: En sağlıklı fast food 

lahmacun - Amerikali Turk 

Nötr Online Web Sağlık 

Lahmacun en sağlıklı fast-food • Sonsöz 

Gazetesi 

Nötr Online Web Sağlık 

Karatay: Doğal yağ kilo aldırmaz Nötr Online Web Sağlık 

Özel Sağlık Sigortaları Canan Karatay 

Muayenesini Karşılamıyor - Sağlık Kültürü 

ve İletişimi 

Negatif Online Web Sağlık 

Canan Karatay’dan şırdan uyarısı - Sayfa - 1 - 

Sağlıklı Beslenme Haberleri 

Nötr Online Haber Sağlık 

Adanalılar sağlıkla buluşacak Pozitif Online Haber Sağlık 

Adana'da Sağlık Festivali başladı - Son 

Dakika Haberler 

Pozitif Online Web Sağlık 

KARATAY’DAN ADANA 

LEZZETLERİNE ÖVGÜ - Adana UlusAdana 

Ulus 

Pozitif Online Haber Sağlık 

Canan Karatay açıkladı: Kışın yenmesine 

karşıyım 

Pozitif Online Haber Sağlık 

Canan Karatay'ın mutluluk içeceği Pozitif Online Haber Sağlık 

Patlıcanı yazın yiyin, kışın eve sokmayın Pozitif Online Haber Sağlık 

Canan Karatay'ın mutluluk içeceği Pozitif Online Haber Sağlık 

KARATAY HOCA: Kışın patlıcan, biber ve 

domatesten uzak durun! - NNC HABER 

Pozitif Online Haber Sağlık 

Canan Karatay'dan açıkladı! "Mutlu olmak 

isteyen içsin" 

Pozitif Online Haber Sağlık 
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EK – 5: CANAN KARATAY’IN ONLİNE HABER SİTELERİNDE HABER 

KATEGORİSİNDEKİ İZ SÜRME ve FİKİR MADENCİLİĞİ 

 

Özet Ton Medya 

tipi 

Kanal Kategori 

Canan Karatay: "bol Kuyruk Yağıyla Yapılmış 

Adana Kebabı, Bilinenin Aksine Kilo Verdirme 

Özelliğine Sahip" - Adana 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay: "bol Kuyruk Yağıyla Yapılmış 

Adana Kebabı, Bilinenin Aksine Kilo Verdirme 

Özelliğine Sahip" | Sivas Haberleri | Sivas 

Haber 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay: “bol Kuyruk Yağıyla Yapılmış 

Adana Kebabı, Bilinenin Aksine Kilo Verdirme 

Özelliğine Sahip” - OKU Haber – Adana'dan 

Haberiniz Olsun! 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay: Bol kuyruk yağıyla yapılmış 

Adana kebabı kilo verdirme özelliğine sahip - 

Sputnik Türkiye 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay: "Bol kuyruk yağıyla yapılmış 

Adana kebabı, bilinenin aksine kilo verdirme 

özelliğine sahip" - Sağlık Haberleri 

Nötr Online Web Haber 

Canan Karatay'dan Adana Kebabı Açıklaması Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay’dan Adana kebabı açıklaması Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay: "Bol Kuyruk Yağıyla Yapılmış 

Adana Kebabı, Bilinenin Aksine Kilo Verdirme 

Özelliğine Sahip" 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay açıkladı: En sağlıklı fast food... 

- Galeri - Takvim 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay doyana kadar yiyin dedi 

dünyanın en sağlıklı yağını açıkladı - Internet 

Haber 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay'dan doğal gıda uyarısı: 

'Doyuncaya kadar yiyin' -  Haberleri - 

YeniDönem Gazetesi 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay: En sağlıklı fast food…  »  

Apsny News Türkçe 

Nötr Online Web Haber 

Canan Karatay Şanlıurfa mutfağını 

değerlendirdi: Dünyanın hiçbir yerinde yok 

Pozitif Online Haber Haber 
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Karatay, "Lahmacun En Sağlıklı Fast Food, 

Çiğ Köfte Sağlıklı Yiyecek” 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay: En sağlıklı fast food…  »  

Apsny News Türkçe 

Nötr Online Web Haber 

Canan Karatay Şanlıurfa mutfağını 

değerlendirdi: Dünyanın hiçbir yerinde yok 

Pozitif Online Haber Haber 

Canan Karatay, 'Şanlıurfa Dünyanın En İyi 

Mutfağına Sahip' - KÜLTÜR SANAT - 

Akbaba Haber Ajansı 

Pozitif Online Haber Haber 

Canan Karatay açıkladı: ”Doğal yağ kilo 

aldırmaz!” « E-Havadis 

Nötr Online Web Haber 

Çiğköfte ve lahmacun zararlı mı? Karatay 

açıkladı! - Vitrin Gazetesi Haberin Doğru 

Adresi 

Nötr Online Web Haber 

Canan Karatay, “Şanlıurfa Dünyanın En İyi 

Mutfağına Sahip” - GÜNCEL - Haberin 

Merkezi 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay açıkladı: ''Doğal yağ kilo 

aldırmaz!'' - Sayfa - 1 - Sağlıklı Beslenme 

Haberleri 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay yine ezber bozdu! Çiğ köfte 

yemek... - Sağlık Haberleri 

Nötr Online Haber Haber 

''En sağlıklı fast food lahmacun'' Zonguldak 

Haber 

Nötr Online Haber Haber 

Canan Karatay yine ezber bozdu | Antalya TV Nötr Online Web Haber 

Canan Karatay’ın doğum günü pastası, 

malzemeleriyle gündeme oturdu – Ekomonitör 

| İş ve Ekonomi Haberleri 

Nötr Online Web Haber 

Türkiye'nin Nabzı - 6 Mart 2019 (Gıda 

terörünün kontrolü kimin elinde?) - 

HABERTURK TV 

Nötr Online Haber Haber 

'Canan Karatay' manşetleri Fatih Altaylı'yı çok 

kızdırdı 

Nötr Online Haber Haber 

Fatih Altaylı anjiyo oldu Canan Karatay'ı 

suçladı - İnternethaber 

Nötr Online Haber Haber 
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EK – 6: CANAN KARATAY’IN ONLİNE HABER SİTELERİNDE MAGAZİN 

KATEGORİSİNDEKİ İZ SÜRME ve FİKİR MADENCİLİĞİ 

 

Özet Ton Medya 

tipi 

Kanal Kategori 

Canan Karatay'ın söyledikleri ne kadar 

bilimsel? Kitaplarında verdiği bilimsel 

deliller ne kadar gerçek? 

Negatif Online Haber Magazin 

Canan Karatay Kimdir? | Bilmişler Nötr Online Web Magazin 

Genç kalmak için Sertab Erener ile telomer 

hapı alan Mine Kalpakçıoğlu, kendisini 

eleştiren Canan Karatay’a taş attı 

Negatif Online Haber Magazin 

Prof. Dr. Canan Karatay’a çok ağır taş! - 

Magazin 

Nötr Online Web Magazin 

Samsun Son Dakika on Instagram: 

“Samsunlu Sefa Doğanay'ın Canan Karatay 

taklidi sosyal medyayı kırdı geçirdi 😃” 

Nötr Online Web Magazin 

Canan Karatay'a canlı yayında sürpriz ! - 

Haber3 

Pozitif Online Haber Magazin 

Canan Karatay'a canlı yayında sürpriz ! | 

Güncel 

Pozitif Online Haber Magazin 

Canan Karatay'a canlı yayında sürpriz ! Pozitif Online Haber Magazin 

Sizin bildiğiniz pastalardan değil... İşte 

'Karatay' pastası! - Halk TV haberler ve 

canlı yayın 

Nötr Online Web Magazin 

Bildiğiniz pastaları unutun! İşte Karatay’ın 

doğum günü pastası - Güncel haberler 

dfsggf social-facebook social-twitter aminus 

aplus envelope printer more android-time 

social-facebook social-twitter social-

whatsapp more 

Nötr Online Haber Magazin 

Canan Karatay️In Doğum Günü Pastası 

Malzemeleriyle Programa Damga Vurdu! ve 

Son Dakika Haberler Shovhaber - 

Showhaber -  Haberi 

Nötr Online Haber Magazin 

CANAN KARATAY'IN DOĞUM GÜNÜ 

PASTASININ MALZEMELERİ OLAY 

OLDU!.. - GÜNDEM - Haber Sitesi 

Yazılımları - Haber Scripti 

Pozitif Online Haber Magazin 
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EK – 7: CANAN KARATAY’IN ONLİNE HABER SİTELERİNDE MİZAH 

KATEGORİSİNDEKİ İZ SÜRME ve FİKİR MADENCİLİĞİ 

 

 

Özet Ton Medya 

tipi 

Kanal Konu 

Urfa'da Karatay'dan Çiğ Köfte ve 

Lahmacun Açıklaması - Kültür-Sanat - 

urfa haber- şanlıurfa haber- urfa haberleri- 

urfahaber- şanlıurfa haberleri 

Nötr Online Web Mizah 

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne 

dedi... Sağlığa zararlı mı? - Mynet trend 

Nötr Online Web Mizah 

Canan Karatay'dan çiğ köfte ve lahmacun 

açıklaması 

Nötr Online Web Mizah 

Canan Karatay'dan ezber bozan çiğ köfte 

yorumu | Hep Liste 

Nötr Online Web Mizah 

Ahmet Hakan: Bu halktan bir şey olmaz 

diyenlere... Kemal Paşa hangi halkla yaptı? 

Pozitif Online Haber Mizah 

Bu adam ya provokatör ya da tam bir 

bozuntu - 

Pozitif Online Haber Mizah 
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EK – 8: CANAN KARATAY’IN SOSYAL AĞLARDA MİZAH 

KATEGORİSİNDEKİ İZ SÜRME ve FİKİR MADENCİLİĞİ 

 

Özet Ton Medya 

Tipi 

Kategori 

Canan Karatay Adana’ya gelmiş, diyor ki kebap yiyin 

et çok sağlıklıdır. Yaaa ablacığım kusura bakmada 

Adanalıyı diyete sokacak babayiğit daha doğmadı 

ayükünnü 😏 sen bile olsan biat edeceksin kebaba😎 

Nötr Twitter Mizah 

Canan Karatay doğru yolu buldu. 

https://twitter.com/sputnik_tr/status/110617736432363

5200 

Nötr Twitter Mizah 

Canan karatay diyorki kuyruk yağı kilo aldırmaz 

zayıflatır. Doğrudur hocam bazılarının fizik zayıf g*t 

büyük demekki bütün kilolar g*te geliyor. 

Pozitif Twitter Mizah 

canan karatay açıkladı: gres yağı içerseniz zayıflarsınız Negatif Twitter Mizah 

Dünya gözüyle görmek isteyenler kaçırmayın 🙂 

#adana #çukurova #seyhan #canankaratay 

https://www.instagram.com/p/Bu-

r3lNHMv8/?igshid=10nh234yv71yb 

Nötr Twitter Mizah 

Yakında şöyle bi açıklama yapmasından korkuyorum.  

Canan Karatay; Bir daha kebap yiyeni görürsem o şişi 

g.tüne sokarım onun http://sptnke.ws/msrn 

https://twitter.com/sputnik_TR/status/1122518331825

643520 

Nötr Twitter Mizah 

Hadisenin nude fotosu ve Canan Karatay'ın kebap 

gömerken ki fotosunu görmeden ölürsem gözüm açık 

gider 

Negatif Twitter Mizah 

Canan Karatay’dan Nefis Haber:  Adana Kebabı 

Zayıflatır ? hemde bol kuyruk yağlı 😂 @prof_karatay  

#salı  #herşeyçokgüzelolucak #HerseyGuzelOlacak 

Nötr Twitter Mizah 

Ben sanıyorum ki şekerli gıdalar yiyince kilo alınıyor. 

Bir bucuk aydır her haftada bir kebapçıya gitmekten 

kilo almış olamam. Hani canan karatay et yiyin eti 

yağı ile yiyin diyordu hani sağlıklı olurdu. Ben niye 

kilo alıyorum �😐😥😑 

Negatif Twitter Mizah 

Canan karatay teyze hanım biliyorum sende gizlice 

adana dürüm yiyorsun saklama bizden 

Negatif Twitter Mizah 

Urfa’da sıra gecesine geldik. Şu an mekana Canan 

Karatay giriş yaptı. Kebapları gömecek mi? 

Nötr Twitter Mizah 
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@gunesgkslglu Canan karatay 

https://t.co/CKu9hbksWD 

Nötr Twitter Mizah 

@gunesgkslglu Canan karatay 

https://t.co/CKu9hbksWD 

Nötr Twitter Mizah 

Canan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-food" 

Cansın be hocam https://t.co/PGCk9fE7md 

Pozitif Twitter Mizah 

Canan Karatay yine yapmış yapacağını 😀  Neyseki 

lahmacunu seviyorum bol bol tüketirim 😀 #pazar 

Pozitif Twitter Mizah 

“İsotun içine tuğla tozu ve boya katmayın lütfen”  

Canan Karatay  ���  İnsan bozuldumu her şey 

bozuluyor maalesef Canan Hocam... 

Nötr Twitter Mizah 

@Vatan Bu Canan Karatay teyze en sonunda bizi 

toplu katledecek.😂😂😂 

Negatif Twitter Mizah 

Bugün kendime ödül verdim , nasılsa 18:00 den sonra 

yemiyorum 😉 CANAN KARATAY hoca da bol 

maydonoz yeşillik yiyin diyor Zaten 😂😜 

https://t.co/nfIzEHNw4N 

Negatif Twitter Mizah 
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EK – 9: CANAN KARATAY’IN SOSYAL AĞLARDA SAĞLIK 

KATEGORİSİNDEKİ İZ SÜRME ve FİKİR MADENCİLİĞİ 

Özet Ton Kanal Kategori 

Adana'da ilk kez düzenlenen Sağlık Festivalinde 

konuşan Canan Karatay; 'ŞIRDAN DOLMASI nın 

önemli bir besin kaynağı olduğunu ancak 

TÜKETILIRKEN ÇOK DİKKATLI OLUNMASI 

gerektiğini söylemiş. Ondan toplumumuza bizden de 

açıktan ve takip eden arkadaşlarımıza bir uyarı olarak 

gelsin. 

Pozitif Twitter Sağlık 

canan karatay şırdanı önermiş. sanırım dağılma vakti 

geldi 

Negatif Twitter Sağlık 

Şırdan yemeden asla yaşayamam olamaz şırdansız 

hayat düşünemiyorum Canan Karatay'a bu konuda 

katılmıyorum.😱😱😱 

https://twitter.com/bizadanaliyik/status/110626936703

2049664 

Negatif Twitter Sağlık 

Şırdan’nın içinide pirinç yerine Leblebiyle mi 

doldursak ??? @canankaratay https://t.co/4E1q4ckctB 

Pozitif Twitter Sağlık 

Prof. Dr. Canan Karatay, bugün Adana Sağlık 

Festivali'nde, Adana halkının yoğun ilgisi ve 

sevgisiyle karşılandı, konferans verdi ve merak edilen 

soruları cevapladı... 🔴  #CananKaratay  

#CananEfendigilKaratay  #Karatay #Sağlık  

#BirHayalimVar  #KaratayDiyeti'yle 

#Yaşamboyusağlık https://t.co/n0YZQhg5tT 

Pozitif Twitter Sağlık 

Canan Karatay " Adana kebabı zayıflatıyor " dedikten. 

Sonra kebab yeme isteği çoğalmış insancıklar 

görüyorum. 

Pozitif Twitter Sağlık 

Diyet listesine bol kuyruklu Adana kebabı eklemeyi 

unutmayın.Bol bol yiyin sıffır kalori.. Canan Karatay. 

Negatif Twitter Sağlık 

Canan Karatay hocamı dinledim. 2 porsiyon lahmacun 

yedim� #AliUsta @ Seyhan, Adana 

https://www.instagram.com/p/BvB2EB3AvXKp51FT

AyNGzjk580V62z85yspni40/?igshid=1wc06k4dmshe

4 

Pozitif Twitter Sağlık 

İyice bunadı...  Canan Karatay: Bol kuyruk yağıyla 

yapılmış Adana kebabı kilo verdirme özelliğine sahip:  

https://tr.sputniknews.com/turkiye/2019031410382023

43-karatay-kuyruk-yagiyla-yapilmis-adana-kebabi-

kilo-verdiriyor/ 

Negatif Twitter Sağlık 
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Canan Karatay'dan mutluluk içeceği tarifi! 

http://ow.ly/emH630o3APK 

Pozitif Twitter Sağlık 

Canan karatay kilo vermek isteyen kuyruk yağı yesin 

diyo babaannem ol be kadın seviyorum seni 

Pozitif Twitter Sağlık 

Canan Karatay...; Zayıflamak isteyenler, bol bol 

kuyruk yağı yesin dedi....! Doğru bir çok kişi önüne 

gelince yemiyecek nasılsa....! 

Negatif Twitter Sağlık 

Canan Karatay yine herşeye zararlı bunları yemeyin 

kuyruk yağı yiyin diye Bi açıklama yaptı  canan hanım 

3 TL'lik kuyruk yağı kaç gün tok tutar ��� 

Negatif Twitter Sağlık 

Hahaha, bu tarz insanlara hayranım. Bence prof. dr. 

canan karatay'dan daha çok prof.lar. insanlığın 

geleceğine dair umudumu arttırıyorlar. Hadi inşşş... 

https://twitter.com/Birkanyakut1/status/110644617722

5134080 

Nötr Twitter Sağlık 

@AsiGuzel30 Canan Karatay’ın söylediğine göre 

kolesterol diye bir hastalık yokmuş.Kolesterol hapı 

kullanmayın zararlı diyor. 

Nötr Twitter Sağlık 

@cokkonusurumki Canan karatay acılı adana 

zayiflatiyor demiş. Benden duymuş olma da 😜😄 

Pozitif Twitter Sağlık 

Prof. Dr. Canan Karatay Adana kebabının sağlıklı 

olduğunu ifade ederek "Kebabın en büyük lezzeti, 

içerisine konulan kuyruk yağından gelir. Tüketilirse 

şişmanlıktan kurtulursunuz, sağlığınıza kavuşursunuz, 

felç tansiyon, kalp hastası olmazsınız.'' dedi. 

Pozitif Twitter Sağlık 

Canan Karatay volume 2 Adana kebap zayıflatır  

😊😊👏👏 

Pozitif Twitter Sağlık 
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EK – 10: CANAN KARATAY’IN SOSYAL AĞLARDA HABER 

KATEGORİSİNDEKİ İZ SÜRME ve FİKİR MADENCİLİĞİ 

 

Özet Ton Kanal Kategori 

Canan Karatay'dan 'şırdan' uyarısı 

http://www.dha.com.tr/r/1631998 

https://t.co/VBo6LdoRmu 

Nötr Twitter Haber 

Canan Karatay'dan 'şırdan' uyarısı 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/saglik/129423

0/Canan_Karatay_dan__sirdan__uyarisi.html 

https://t.co/gmk27JETQn 

Nötr Twitter Haber 

Anjiyo olan Fatih Altaylı sağlık durumunun iyi 

olduğunu açıkladı ve ekledi: “Canan Karatay’ın 

önerdiği diyetleri uygulamayın. Birkaç kişiye 

yaramış olabilir ama bir çok insanın başına dert 

açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan 

şüpheniz olmasın.” 

https://medyanin50tonu.com/fatih-altaylı-yazdı-

236a432babb8 https://t.co/s9zD0BVr7Y 

Nötr Twitter Haber 

Canan karatay diyetine uyan Fatih Altaylıdan uyarı:  

Ben yandım eller yanmasın�  

https://m.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-

1001/2389969-ben-uyarayim-isteyen-yesin 

Negatif Twitter Haber 

Canan Karatay'ın söylediklerini uygulayan Fatih 

Altaylı anjiyo oldu  

https://www.vaziyet.com.tr/saglik/canan-karatayin-

soylediklerini-uygulayan-fatih-altayli-anjiyo-oldu-

29753.html https://t.co/scLmE9hTp4 

Negatif Twitter Haber 

@agustos13 @Armagan_caglaya @Canan_Karatay 

@fatihaltayli Kararay diyetimi uygulamış sayın 

Altaylı anlayamadım? 

Nötr Twitter Haber 

Fatih Altaylı Canan Karatay yazısına devam etti: 

Gaza gelip kokoreç, tereyağ yedim, iki damar tıkalı! 

https://www.112fm.net/index.php/2019/03/02/fatih-

altayli-canan-karatay-yazisina-devam-etti-gaza-

gelip-kokorec-tereyag-yedim-iki-damar-tikali/ 

Pozitif Twitter Haber 

Son günlerde Canan Karatay ile ilgili gerçekleri 

köşesine taşıyan ve tıp camiasının takdirini alırken 

Karatay fanatiklerinin de tepkisini toplayan Fatih 

Altaylı konu hakkında... 

http://www.nukleertipuzmani.com/koseyazisi/nukle

er-tip-profesoru-uyardi-sarlatanlik-ve-bilimsellik/ 

Negatif Twitter Haber 
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Fatih Altaylı ile diyet tartışmalarının odağındaki 

Canan Karatay konuştu: O ürünleri doyuncaya 

kadar yiyebilirsiniz   

http://halktv.com.tr/?p=384350&preview=true 

https://t.co/hqG09WDSON 

Nötr Twitter Haber 

🔴 Canan Karatay: Yaz aylarında tarla patlıcanı, 

domatesi ve biberi istediğimiz kadar yiyebiliriz. Çiğ 

köfte sağlıklıdır. Çünkü pişmemiştir ve yanında 

turp ve yeşillik vardır. Zeytinyağı anne sütüyle 

hemen hemen aynıdır. Doğal pul biber rahatlıkla 

yiyebilirsiniz. https://t.co/MmF08JOJHe 

Nötr Twitter Haber 

‘Patlıcanı yazın yiyin, kışın eve sokmayın’ - 

www.elit-haber.com 

Nötr Haber Haber 

Canan Karatay'dan patlıcan açıklaması Olay Medya 

Gaziantep Haberleri Son Dakika Haber Haber Sitesi 

En Güncel Haber Sitesi 

Nötr Haber Haber 

Canan Karatay: Mevsiminde ne varsa onu yiyin! 

Kışın patlıcan yemeyin 

https://cacaronn.wordpress.com/2019/04/20/canan-

karatay-mevsiminde-ne-varsa-onu-yiyin-kisin-

patlican-yemeyin/ https://t.co/CuV4W3fo7N 

Nötr Twitter Haber 
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EK – 11: CANAN KARATAY’IN SOSYAL AĞLARDA ELEŞTİRİ 

KATEGORİSİNDEKİ İZ SÜRME ve FİKİR MADENCİLİĞİ 

 

Özet Ton Kanal Kategori 

@Nothyone Canan Karatay sirdan hakkında uyarı 

yaptı ondandır bu kadar fazla görmen ya 

Negatif Twitter Eleştiri 

Canan Karatay @Adana'nın lezzetlerini 

deneyimliyor. 

https://twitter.com/odatv/status/1106186700466933

761 

Nötr Twitter Eleştiri 

Dediğini de yapmayın ,yaptığınıda. Bu kadar 

akıllara zarar olunmaz.  Canan Karatay 

Negatif Twitter Eleştiri 

Canan Karatay Hoca Adana’da festivale katılmış, 

“Bol kuyruk yağıyla yapılan Adana kebabını gönül 

rahatlığıyla tüketebilirsiniz” demiş; İş bulma 

kuyruğunun uzayıp gittiği Türkiye’de insanlar 

kendini tüketiyor, bol kuyruk yağıyla yapılan 

Adana kebabını nereden bulup tüketecekler! 

Negatif Twitter Eleştiri 

Geri zekalı! Yeter be yalanların! Paragözsün 

anladık, tehlikeye attığın şey #SAĞLIK! Offf buna 

inanan da var, kendi ailemi bazen iknada 

zorlanıyorum Sözde iyi geliyor diye kelle paçayı 

dizleri için içen bir dolu yaşlı insan var Nasıl da 

inanmışlar bu şarlatan #canankaratay’a 

https://twitter.com/sputnik_tr/status/110617736432

3635200 

Negatif Twitter Eleştiri 

Canan Karatay, Adana kebabı kilo verdirme 

özelliğine sahip, demiş. Bakın, daha da bu kadına 

bulaşanı yakarım. 

Pozitif Twitter Eleştiri 

İdolüm Seninleyiz Canan Karatay 

https://twitter.com/bizadanaliyik/status/1106269367

032049664 

Pozitif Twitter Eleştiri 

Ben artık Canan Karatay'ın gizli gizli kebaplari, 

yağlıları götürüp millete mahcup olmamak için 

yiyin bişe olmaz dediğini düşünüyorum 

Negatif Twitter Eleştiri 

Bazen Canan Karatay’a inanmayı, her şeyden çok 

istiyorum. 

Nötr Twitter Eleştiri 
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Eşşek sütünün litresi avrupada 60 euro ama 

ülkemizde halen sektör tam oluşmadı, Canan 

karatay ve ya benzeri biri çıkıp eşşek sütü kansere 

iyi geliyor zayıflatıyor, gizelleştiriyor deyip sonra 

2-3 gazetede sosyetik güzel gençliğini eşşek sütüne 

borçlu haberi al sana zenginlik!!! 

Nötr Twitter Eleştiri 

İnstagramda bir canan Karatay paylaşımına yorum 

yaktım. “Sizin gibi cahillere canan Karatayı 

yedirmeyiz” dedi biri. adamın biosunda”RaPÇi” 

benimkinde “ uzman diyetisyen” yazıyor��♀️ 

Negatif Twitter Eleştiri 

Canan #KARATAY fena battı bu densizlere! 

https://twitter.com/SenaBulut97/status/1108634695

716294657 

Pozitif Twitter Eleştiri 

Canan Karatay'ı seviyor, izinden gidiyoruz. Pozitif Twitter Eleştiri 

@seslisorguluyor Bilhassa canan karatay o bir 

kardiyolog beslenme uzmanı değil milyonlarca 

yıldır tahil tarımı yapan insanların evrimi bu şekilde 

gelişmişken tahıl buğday düşmanlığı yapıyor fazlası 

zarar tanam ama karatay da çok yanlış 

Negatif Twitter Eleştiri 

Ayşe Hanım siz tarihçi filan değil, düpedüz 

şarlatansınız yalnız. Tarih ilminin Canan Karatay’ı 

da diyebiliriz size 

https://twitter.com/hurayse/status/11076416268753

10081?s=21 

Negatif Twitter Eleştiri 

Canan Karatay denen hanım teyzeyi görunce ruhum 

daralıyor 

Negatif Twitter Eleştiri 

Canan'ım Karatay'ım çıkmış tv'ye canım kadınım 

aşgııımm.💓 

Pozitif Twitter Eleştiri 

Aşkım bebeyim canan karatay çıktı kapatın 

çenenizi 

Pozitif Twitter Eleştiri 

Canan Karatay biraz abartmıyor musun? Negatif Twitter Eleştiri 

Canan karatay bu ulkenin sabah kuşağına fazla. Pozitif Twitter Eleştiri 

Canan karatay arkandan silah tutuluyosa göz kırp 

kadın bütün kötü olan şeyleri övmeye başladı kim 

tehdit etti kadını 

Negatif Twitter Eleştiri 

Canan Karatay ve İlber Ortaylı ... Bundan daha 

güçlü ikili düşünemiyorum � 

Pozitif Twitter Eleştiri 

Canan Karatay ne çeşit hap atıyorsan söyle biz de 

atalım 

https://twitter.com/sputnik_TR/status/11061773643

23635200 

Negatif Twitter Eleştiri 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

 26 Temmuz 1992 tarihi, İstanbul İli Bakırköy ilçesi doğumluyum. İlkokul 

eğitimimi Fatih, Ortaokul eğitimimi Sarıyer, Lise öğrenimi ise Maçka’da ilçelerinde 

tamamladım. Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Ön Lisans Basım Yayın 

Teknolojileri bölümünü bitirdikten sonra 2012 yılında Beykent Üniversitesi, İletişim 

Fakültesi Görsel İletişim Bölümü’nden mezun oldum. 2016 yılında Sosyal Medya 

Uzmanı olarak çalıştığım reklam ajansındaki görevimi şu an Müşteri İlişkileri Yöneticisi 

olarak sürdürmekteyim. 2016 yılında Beykent Üniversitesi, Medya ve İletişim Anabilim 

Dalında yüksek lisans eğitimine başladım.  

 

 Özel ilgi alanlarım, sosyal medya ölçme ve analizi, müşteri ilişkileri, kriz yönetimi 

ve duygu analizidir. 

 

 

 

 Elif Cansu Kalabalık 
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