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Türkiye’nin Twitter 
haritası çıkarıldı

Monitera’nın araştırmasına göre, 
Türk kullanıcılar günde toplam 
8 milyon tweet atıyor. 9.6 milyon 
kullanıcının yüzde 53’ü kadın ve en 
çok resim, en az haber paylaşılıyor.

Türkiye’nin Twitter kullanım alışkanlıklarını gösteren ayrıntılı bir 
araştırma yapıldı. Sosyal medya takibi ve ölçümlemesi hizmeti 
sunan Monitera, Webrazzi’ye özel olarak yaptığı araştırmada 

elde ettiği istatistikleri “Twitter Türkiye 2013” başlıklı bir infografik 
ile açıkladı. Monitera’nın verilerine göre, Türkiye’de 9.6 milyon 
Twitter kullanıcısı bulunuyor, geçtiğimiz yıl aynı sayı 7.2 milyon olarak 
hesaplanmıştı. Buna göre Twitter’ın Türkiye’deki üye sayısı, bir yıl 
içerisinde yüzde 33.3 oranında arttı.
2012 yılında erkeklerin daha yoğun kullandığı Twitter’da hâkimiyet 
2013’te kadınlara geçti. Türkiye’deki Twitter kullanıcılarının yüzde 
53’ünü kadın, yüzde 47’sini de erkek oluşturuyor. Kullanıcılardan 6.2 
milyonu aylık olarak Twitter’ı aktif kullanıyorken, 4.3 milyon kullanıcı 
ise haftalık olarak Twitter’ı aktif şekilde kullanıyor. Günde 8 milyon adet 
tweet atılırken geçtiğimiz yıla göre bu sayı yüzde 470 artış gösterdi. Yani 
Türk kullanıcılar geçen yıla oranla 4.7 kat daha fazla tweet atıyor.

İnfografikte, hafta ve günün en çok tweetlenen saatleri de saptandı. 
Twitter kullanıcıları, en çok Çarşamba günleri tweetlerken, günün en 
aktif saatleri de,  22:00 ve 23:00 arası olarak belirtildi. Haftasonları 
lig gündemine rağmen düşüş gösteren içerik sayısı, pazartesi günü 
yükselişe geçti. En çok paylaşım yapılan şehir ise İstanbul oldu.
Tweetlerde yapılan paylaşımlarda yüzde 61 oranla resim ilk sırayı 
alırken sırasıyla video, lokasyon ve haber içerikleri geldi. Resim 
paylaşımlarında birinci sırada günlük 279 bin resimle Twitter’ın kendi 
servisi ilk sırada gelirken, Instagram 25 bin resim ile ikincisi sırayı 
aldı.Twitpic ise listenin 3. sırasında. Video paylaşımları incelendiğinde, 
Youtube açık ara liderken, twitcam 2. Video paylaşım alanı olarak listede 
yer alıyor.
Ortalama bir Twitter kullanıcısının 320 takipçisi varken haber 
paylaşımları kategorisinde Hürriyet 1. sırada.  Bunu sırasıyla Radikal, 
Ntvmsnbc ve Habertürk izledi. Mobil cihaz kullanımı kategorisinde ise 
incelenen tweetler arasında en çok Blackberry kullanıcıları tweet atıyor. 
Tweetlerin yüzde 60’ı yorum alırken, yüzde 20’si ise RT ediliyor. Twitter’ı 
düzenli kullanmamasına rağmen Cem Yılmaz’ın en fazla takipçisi var. 
Yılmaz’ı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün resmi hesabı ve Demet Akalın 
izliyor.
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