
Bilgi, veri paylaşma ve keşfetme 
alışkanlıkları değişiyor

Dünyada sayıları 
1.5 milyara 
yaklaşan 
sosyal medya 
kullanıcıları, 
yeni düzen 
bilişim çağının 
habercileri mi? 
Peki, sosyal 
ağda bilgi 
ve verilerini 
paylaşanlar, 
özel hayatın 
gizliliğinden 
ne gibi ödünler 
veriyorlar?
 Aslıhan Bozkurt

S on yılların en popüler sanal ortamları olan sosyal medya/ağlar, 
günümüzde artık hayatımızın bir vazgeçilmezi. Bu ortamlar, 
insanlara yeni sosyal ortamlar sunarken hızlı iletişim olanağı 

sağlayan sanal dünyada çoğu zaman düşünmeden hareket edilerek 
ideoloji, yargı ve kişisel veriler de göz önüne seriliyor. 
Dosya sayfalarımızda “sosyal medya/ağ ve ortamlarda” neleri 
paylaştığımızı, sosyal ağları bağımlılık derecesindeki kullanımların 
psikolojik temellerini, sosyal paylaşım sitelerinin yaşamımıza olumlu 
ve olumsuz etkileri ile paylaşım sürecinde yaşanan ve gündeme 
gelebilecek sorunları ve yasal haklarımızı irdelemeye çalıştık. Bu 
çerçevede psikolog ve hukukçulardan görüş ve değerlendirmelerini 
aldık. Dosya sayfalarımıza Türkiye Psikiyatri Derneği, Medya ve Ruh 
Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörü Doç Dr. Burhanettin Kaya, Özgür 
Bilge Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi Psikolog Serap Duygulu ile 
Hacettepe Üniversitesi,  Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Muammer 
Ketizmen sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi. 
Sosyal medyanın dikkat çekmenin bir yolu olarak önem kazandığını 
söyleyen Doç Dr. Burhanettin Kaya, bu ortamlarda çoğul gibi görünen 
ama bireysel, tek başına, sorumluluğu olmayan ya da düşük, denetimsiz 
bir ilişki sürdürüldüğünü belirtti.  Psikolog Serap Duygulu ise, erken 
yaşta sosyal ağlarla tanışanların, psikolojik ve fiziksel gelişim gerilikleri 
gösterebildikleri uyarısı yaptı. 
Bilgilerin paylaşılmasının, özel hayatın gizliliği-kişisel verilerin 
korunmasını gündeme getirdiğini bildiren Yrd. Doç. Dr. Muammer 
Ketizmen de, mahremiyetten ödün vermemek için sosyal ağlardan 
kaçınılmasını önerdi.  
2000’lerde günlük hayata giren İnternet, yüzyıllardır süren ticari ve 
kültürel  alışkanlıkları değiştirip yenilikler kattı. İnternet üzerinde 
tanıtım veya sohbet amacıyla yapılan tüm diyalog ve paylaşımları 
kapsayan “sosyal medya”, bir anlamda yaşanmakta olan yeni düzen 
bilişim çağını tanımlıyor. Web 2.0 mimarisi ile kullanıcı da yaratıcı ve 
içerik üretici haline geldi. Kullanımın artmasıyla yaşanan patlamanın 
adı olarak da değerlendirilen “sosyal ağ”,  bireylerin İnternet 
üzerinde kendilerini tanımlayarak, aynı kültürel seviye ve rahatlıkla 
anlaşabilecekleri insanlara İnternet iletişim metotlarıyla ulaştığı, aynı 
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zamanda normal sosyal yaşamda yaptığı çeşitli 
eylem ve etkinlikleri paylaştığı sanal ortamlara 
deniliyor.
Indiana Üniversitesi’nce yayınlanmış bir 
makaleye göre, sosyal medyanın yapıtaşları 
“Kimlik, Muhabbet, Paylaşım, Mevcudiyet, 
İlişkiler, Repütasyon ve Gruplar” olmak üzere 
yedi bileşenden oluşuyor. 
Sosyal Medya Uzmanı Esteban Contreras’ın 
derleyip Haziran 2012’de İnternet’te yayınladığı 
rapora göre,  dünya çapında sosyal medya 
kullananların sayısı, bir milyar 430 milyon. 
Bunun 2014’te bir milyar 850 milyona çıkması 
öngörülüyor. İnternet kullanan her yüz kişinin 
71’i sosyal medya kullanıyor ve İnternet’te 
geçen zamanın yüzde 20’si sosyal medyaya 
ayrılıyor. Aylık aktif kullanıcı sayısı açısından 
en popüler sosyal medya sitesi sıralamasında 
Facebok, Youtube, Zynga, Linkedin ve Google+, 
ilk beş içinde yer alıyor. Gelirini 2012’de 5 
milyar, 2014’te 7.6 milyar dolara çıkarması 
beklenen Facebook’un satın aldığı Instagram 
sitesine her saniye 58 yeni fotoğraf yükleniyor. 
Mayıs 2012 itibariyle Youtube’a her dakika 72 
saatlik video yüklenirken dünyada İnternet’e 
erişenlerin yüzde 11.7’si Twitter kullanıyor. 

Bu arada sosyal medya etkisini ölçen siteler 
de (Klout, PeerIndex, Kred, Radian6) artma 
eğilimi gösteriyor.
 

İnsanın “kendini 
gerçekleştirme” çabası
İnsan davranışlarının belli bir amaca yönelik 
olduğunu düşünen ünlü ABD’li psikolog  
Abraham Maslow’a göre insanlar, doğdukları 
andan itibaren  “kendini gerçekleştirme” 
çabasıyla yaşarlar (Gereksinimler hiyerarşisi, 
Maslow teorisi). Kendini gerçekleştirmek, 
kişinin belirlediği hedefe ulaşması anlamına 
geliyor. Her insanın hedefi ve hayattan 
beklentisi farklı ama Maslow, hedefe 
ulaşabilmek için “fizyolojik, güvenlik, ait 
olma-sevgi-sevecenlik, saygınlık ve kendini 
gerçekleştirme gereksinimi” olmak üzere 
beş basamaktan oluşan bir “gereksinimler 
hiyerarşisi” öne sürüyor. 
Sosyal paylaşım ağlarının ortaya çıkış 
amacında da kişinin kendini gerçekleştirmesi 
ilk başlarda belirgin bir şekilde göze çarptı. 
Ancak zamanla, sadece iletişimi başlatma, 
bağlantıda kalma yeterli olmadı; duygu, 

düşünce ve bilgiler başkalarına aktarılmaya başlandı. Önce 
kısa durum güncellemeleri yapılırken sonra neredeyse atılan 
her adım paylaşılır oldu. Artık neredeyse tüm ünlü ve ünsüzler 
birbirleriyle sosyal haberleşiyor oldu. 
Bu sitelere ilişkin yapılan araştırmalarda genel olarak şu 
olumlu-olumsuz sonuçlara ulaşılıyor: 
- Öğrenciler, sosyal ağları kullanırken kendi bölümlerindeki ya 
da sınıflarındaki arkadaşlarıyla etkileşim halinde kalabilir ve 
dersleri konusunda yardımlaşabiliyor.
- Ağlar sayesinde araştırma, sorgulama, tartışma gibi beceriler 
geliştirilebiliyor.
- Belirli konularda İnternet kullanıcılarıyla paylaşım içinde 
olmak bireylerin sosyalleşmesinde olumlu katkılar sağlayıp 
iletişim ve empati becerilerini destekliyor.
- Sosyal paylaşım siteleri güncel olayları ve haberleri izleme ve 
fikir sahibi olma olanağı sunarak İnternet kullanıcılarını sanal 
bir hayata taşımaktan öte, gerçek hayatla bağlarının kopmasına 
engel oluyor.
-Sürekli başkalarıyla iletişim halinde bulunan İnternet 
kullanıcıları yalnızlık duygusundan kurtulabilir, aşırı kullanıldığı 
sürece bu siteler, depresif duygulara neden olmuyor.
- Meslektaşlar arasında kullanılan sosyal paylaşım ağları 
sayesinde deneyimler aktarılacak böylece mesleğe yeni 
başlayanlar için de bir rehberlik yolu açılmış olacaktır.

-Sosyal paylaşım siteleri sayesinde bazı firmalar ve markalar 
son derece geniş bir reklam 
ağına sahip olmaktadırlar.
- Herhangi bir paylaşım 
yapıldıktan sonra beğenilip, 
beğenilmeyeceği ve 
nasıl yorumlanacağı gibi 
kaygılara neden olabiliyor. 
Bu sitelerin aşırı kullanımı 
kaygı seviyesini yükseltip 
anksiyete bozukluklarına yol 
açabiliyor.
- Ağlar üzerinden 
haberleşmek, sosyal bir 
etkinliğin duyurulmasını 
sağlayıp yüz yüze toplantı 
ve gezilerin düzenlenmesini 
sağlayarak bireylerin yalnız 
kalmasını önlüyor.
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Nedir bu “sosyal medya”?
* Sosyal medya, kullanıcılarına karşılıklı 
paylaşım olanağı sağlayan, kullanıcılarının 
kişisel veya gruplar içinde medya içeriği 
oluşturmasına olanak veren dijital medya 
ve teknolojilerdir. (Referans: Creative 
Commons Attribution/Share Alike)

* En basit tabiriyle sosyal medya; haber, 
içerik ve bilgiyi paylaşma, okuma ve 
keşfetme alışkanlıklarının değişmesidir. 
Sosyal medya, sosyoloji ve teknolojinin 
aynı potada erimesi, iletişim şeklinin 
monolog düzenden (bir kişiden çok kişiye), 
diyalog düzene (çok kişiden çok kişiye) 
geçişidir. (Referans: www.webpronews.
com)

* Sosyal medya; bireylerin içerik, profil, 
fikir, bakış açısı, ve algı biçimlerini 
paylaşmak için kullandıkları çevrimiçi 
araçlardır ki bu araçlar etkileşim ve 
sohbeti kolaylaştırır. Bu tanıma mesaj 
tahtaları (message boards), podcastler 
(dijital medya dosyalarının mobil cihaz ya 
da bilgisayarlarda oynatılmak üzere online 
beslemeler yoluyla dağıtılma biçimi), 
mikrobloglar, ağlar, topluluklar, wikiler ve 
bookmarklar (yer imleri) girer. (Referans: 
Brian Solis’in tanımları).
Dünyada milyonlarca takipçisi olan sosyal 
medya sitelerin bazıları şunlar: 
Facebook, Twitter, Google, Youtube, 
Google+, Linkedin, Pinterest, Flickr, 
İnstagram, Tagged, Blogger, Blogspot, 
Blogcu, tumblr, msn, gtalk, wordpress, 
hi5, wikipedia, Nextdoor, lastfm, digg, 
xing, foursquare, friendfeed, skype, 
stumbleupon, reddit,   Path, buzzfeed, 
delicious, tweetmeme, Highlight , fark, 
Kısme ve slashdot. 

Sosyal paylaşım ağlarında dikkat 

edilmesi gereken noktalar

- İnternet’e yüklenen bir resim, yazı veya yorum 
asla tam anlamıyla silinmez. Ayrıca birçok 
sosyal paylaşım sitesi verdiğiniz bilgileri daima 
saklar. 

- Kimlik, pasaport, sosyal güvenlik ve telefon 
numarası, doğum günü, anne kızlık soyadı ile 
özel bilgileri (uzun bir tatile çıkacağınız) gibi 
bilgiler kesinlikle paylaşmayın.  

- Profilinizin arama motorlarında çıkmasını 
istemiyorsanız bununla ilgili güvenlik ayarlarını 
kontrol edin.

- Kaynağını bilmediğiniz uygulamaları 
yüklemeyin ve şüpheli bağlantılara kesinlikle 
tıklamayın.

- Kolay şifrelerden ve tek bir şifreyi tüm 
üyeliklerde kullanmaktan kaçının.

- Eğer sosyal medya stratejisinin bir parçası 
değilse şirketinizle ilgili bilgileri bu gibi 
ortamlarda paylaşmayın.

-Kişisel  ve profesyonel arkadaşlıkları 
karıştırmayın. Yakın arkadaşlarınız ve ailenizle 
yaptığınız yazışmalar iş arkadaşlarınıza veya 
yöneticilerinize garip gelebilir. 
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Geçmişten günümüze iletişim…
 
* M.Ö 3000 civarında Mısır’da, Hiyoroglif adı verilen; insan, hayvan, eşya şekilleri ve bazı 
sembollerden oluşan yazı sistemi bulundu.
* M.Ö 1300 civarında Mezopotamya’da, ilk alfabe kullanıldı.
* M.S 1045 Mısırlılar tarafından bulunan Papirus adlı kâğıt geliştirildi. Çin’de ilk kez Pi Cheng, 
matbaa harflerini icat edip kitap bastı. Daha sonraları 1645Avrupa’da Guttenberg, matbaa 
makinesini icat etti.
* 1820’de Danimarkalı Oersted, elektromanyetik akımı keşfetti. Böylece günümüzde kullanılan 
modern iletişim araçlarının temel çalışma prensipleri doğdu.
* 1826’da Fransız Niepce, fotoğrafı buldu.
* 1936’da İngiliz Cooke ve arkadaşı elektrikli telgrafı icat ettiler.
* 1843’te Amerikalı Mors, Mors alfabesini icat etti. 
* 1867’de Amerikalı Sholes, daktilo makinesini icat etti. Bu, yazıyla iletişimde devrim yarattı. 
* 1876’da Amerika’da İskoçya asıllı Bell, elektrik telleri üzerinden ilk insan sesini iletmeyi 
başarmış ve bu alete telefon adı verildi. Bu buluş, modern iletişimin başlangıcı sayıldı.
* 1877’de Amerikalı Edison, FonoGraf denilen ve ses kaydetmeye yarayan ilk aleti icat etti.
* 1894 de Fransız Limuere kardeşler ilk sinema makinesini icat ettiler. Böylece görüntünün 
kayıt edilmesi, saklanması ve yeniden gösterilmesi olanaklı hale geldi.
* 1896’da İtalyan Marconi, ilk mors alfabesiyle yaptığı radyo yayınını başardı. 1907’de ise 
Kanadalı Fessenden, insan sesiyle ilk radyo yayınını yaptı.
* 1922’de Alman Korn, elektrik tellerinden fotoğraf gönderebilen ilk fax makinesini icat etti. 
* 1926’da İskoçyalı Baird, insan yüzünün görüntüsünü radyo dalgalarıyla çok uzaklara 
gönderebilen televizyonu icat etti.
* 1938’de Amerikalı Carlson, fotokopi cihazını icat etti.
* 1946’da Amerikalı Eckert ve arkadaşı Mauchly, askeri amaçlı hesaplar yapmak için ENİAC 
adını verdikleri dünyanın ilk bilgisayarını icat ettiler. ENİAC, günümüzde kullanılan modern 
bilgisayarların babası sayılıyor.
* 1962’da Amerikalılar dünyanın ilk iletişim uydusu olan TELSTAR’ı uzaya fırlattılar.
* 1970’li yıllarda Amerika’da üniversiteler arası bilgi iletişiminde kullanılmak üzere ARPA 
denilen yeni bir iletişim sistemi gerçekleştirildi. Ayni yıllarda IBM şirketi bilgi depolamada ve 
bunun farklı makinelerde kullanılmasını sağlayan ve Floppy denilen disketleri icat etti.
* 1981’de IBM, ilk kişisel bilgisayar denilen ve bugün iletişimde devrim sayılan ve PC adını 
verdiği bilgisayarı üretmeye başladı.
* 1982’de Hollandalı Philips ve Japon Sony şirketleri Compact Disk (CD) denilen aleti ürettiler. 
* 1983’te Amerikalı MikroSoft firması, Windows adını verdiği yazılım sistemini icat etti.  
* 1985’te Amerika’da kullanılan ARPA iletişim sisteminin adı, bilgi otobanı anlamına gelen 
INTERNET olarak değiştirildi. 
* 1990’da WWW ( world wide web) icat edildi.
* 1997’de messenger piyasaya çıktı. Aynı yıl Sixdegrees.com ile üyeler kendi profillerini yaratıp 
arkadaşlarını listeleyebildi. 2003’te Myspace ve 2004’te Facebook hizmete girdi. 2 yıl sonra 
2006’da Twitter hizmete geçti.

Popüler sosyal ağ siteleri üzerindeki kullanıcı sayısı

Popüler sosyal ağ siteleri üzerindeki kullanıcı sayısı

Sosyal ağ kullanıcıları yaş demografisi (yüzde)
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Sosyal paylaşım ağlarının psikolojik 
etkileri üzerine yapılan araştırmalar

- Profesör Baroness Greenfield’in araştırmasına 
göre Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım 
siteleri, gençleri “kimlik krizi”ne sokuyor. Bu 
paylaşım ağlarında fotoğraflarını paylaşan ya 
da bir görüşünü yazan kullanıcıların “Bakın ben 
buradayım” diyerek devamlı insanların dikkatini 
çekmek istedikleri belirlendi.
- California Üniversitesi’nden Larry Rosen 
araştırmasında, aşırı derecede Facebook 
kullanan çocukların iletişim zorluğu 
yaşadıklarını belirtti. Bu çocukların genel olarak 
aşırı derecede bencil, kendini beğenmiş, sabırsız 
ve agresif olduğu gözlendi.
- Georgia Üniversitesi psikologları 2008’de 
yaptıkları araştırmada, Facebook’a çok fazla 
güncelleme yapanların narsist eğilimde olduğu 
sonucuna vardı. 
- York Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, 
kızların çekici fotoğraf koymaya, erkeklerin ise, 
“About me” (hakkımda) kısmında kendilerini 
methetmeye yoğunlaştıklarına dikkat çekildi.
- Hollandalı psikolog Paul Kirschner, ders 
çalışırken bir yandan da ara ara Facebook 
sayfasını kontrol eden öğrencilerin oldukça 
başarısız olduğunu belirledi. 
- Cornell Üniversitesi uzmanları, Facebook 
kullanıcılarının, bütün arkadaşlarının 
kendileriyle aynı düşüncede olduğunu varsayma 
eğiliminde olduğunu saptadı.
- Utah Valley Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyeleri Hui-Tzu Grace -Chou ve 
Nicholas Edge, yaptıkları araştırmada 
Facebook’un mutsuz edebileceğini belirttiler. 
Bunun gerekçesi ise Facebook’taki arkadaşların 
eklediği fotoğraflar/videolar olduğu söylendi. 
Sosyal ağ üzerinde sadece mutlu, keyifli ve 
eğlenceli fotoğraflar gören kişi karşısındaki 
insanın kendisinden çok daha mutlu olduğu 
yanılgısına düşüyor. 
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