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Türkiye’deki sosyal medyayı takibe alıp mesajları anlık 
kaydeden sistemde biriken tweet sayısı 1 milyarı aşınca, 
“Twitter Bankası” hizmete girdi.

İlk sosyal medya 
arşivi kuruldu

Artık sosyal medyanın da bir 
arşivi var. İşadamı Yasin Kesen, 
Türkiye’nin ilk sosyal medya arşivini 

kurdu. Ar-Ge ekibiyle beraber www.
sosyalmedya.in çatısı altında, Facebook, 
sözlükler, bloglar ve Twitter’ı takibe 
alan Kesen, 2006 yılından bu yana sosyal 
medyada yazılan tüm iletileri arşivledi.  
Twitter, 3 bin 200 tweetten öncekileri 
göstermediği için Kesen’in arşivi kişi, 
kurum ve kuruluşlar için önemli bir veri 
kaynağı oldu. Ancak, Türkiye’deki 
bütün Twitter kullanıcılarının 
mesajlarını anlık kaydeden 
sistemde biriken tweet sayısı 1 
milyarı aşınca Kesen Türkiye’nin 
ilk sosyal medya arşivi “Twitter 
Bankası”nı kurdu. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 
16 Ekim itibariyle sosyalmedya.
in arşivinde 1 milyar 226 milyon 
tweet bulunduğunu bildiren Kesen 
Twitter’a dair şu bilgileri paylaştı:

“2 milyon kişi her gün en az bir tweet 
atıyor. 5 milyon kullanıcı ara sıra tweet 
yazıyor fakat çoğunlukla başkalarının 
yazdığı tweetleri okuyor. 1,5 milyon Türk 
Twitter kullanıcısı ise hesabını korumalı 
olarak kullandığı için bu kişilere dair veri 
bulunmuyor. Geriye kalan 1,5 milyon 
kullanıcı ise henüz Twitter’ı keşfetme 
aşamasında. 
Türk kullanıcıların önemli bir çoğunluğu, 
arkadaşlarıyla bir takım şeyleri anında 

paylaşabilmek, yorumlarını almak 
için Twitter’ı kullanılıyor. Televizyon 
programlarını, dizileri veya maçları 
izlerken duygularını paylaşanlar da 
oldukça fazla.”
Türk kullanıcıların önemli bir 
çoğunluğunun duygularını paylaşmak 
için Twitter’ı kullandığı ifade edilirken, 
televizyon kanallarının “prime time” 
diliminde saatte 800 bine yakın tweet 
atıldığı belirtilen açıklamada, günlük 

tweet sayısının ise yaklaşık 7 
milyon olduğu ve bunun yarısının 
saat 20.00 ile 01.00 arasında 
yazıldığı bildirildi. Maç yayını söz 
konusu olduğunda ise saniyede 
ortalama 250 tweet atıldığına 
işaret edilirken taraftarların söz 
düellosunun da Twitter’a taşındığı 
ve Twitter Gündem Listesi’nde 
saatlerce yer tuttuğu kaydedildi. 
Sosyal medya okur-yazarlığı 
eğitimine ihtiyaç olduğuna vurgu 
yapılan açıklamada, “Toplumun 

bir kısmında ön yargılı yaklaşım söz 
konusu. Bir kısım insanlar sosyal medyada 
sadece zararlı içerik bulunduğunu 
zannediyor. Bir kısmı da propaganda 
amaçlı, kurumsal amaçlı kullanılması 
gerektiği zannında. İkisi de yanlış. Burası 
herkesin özgürce ama hızlıca kullandığı 
bir yer. Buranın dinamiklerine göre ya da 
insanların ruh hallerine göre en uygun 
şekilde kullanmak lazım” denildi. 
Açıklamada Twitter’ı en fazla kullanan 
mesleklerin başında gazeteci, televizyoncu, 
sanatçı ve politikacıların geldiği 
belirtilirken kalite unsurunun sosyal 
medyayla öneminin arttığı vurgulandı.
Popüler Bilişim’in kurduğu www.
sosyalmedya.in sitesi, Sosyal Medya 
Takip sistemi olarak faaliyet gösteriyor. 
Şirket, kurum ve kuruluşlar ile markalar 
için sosyal medya üzerinde takip, analiz, 
danışmanlık, iletişim ve pazarlama aracı 
olarak kullanılması amacıyla geliştirilen 
sistem, halen Twitter, Facebook ve sözlük 
sitelerini anlık olarak indeksliyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s148


