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Milyarlar sosyal medyada
Günümüzde sosyal medya hızlı bir şekilde 
televizyona alternatif olma yolunda ilerliyor. 
Televizyon hala en etkili kitlesel iletişim 
aracı olsa da sosyal medyanın gücü de 
yadsınamayacak kadar büyük. 2004 yılında 
kurulan, daha henüz 10 yaşında bile olmayan 
Facebook’un 1 milyar üzerinde kullanıcısı 
bulunuyor. 2006 yılında kurulan Twitter 
ise 500 milyon üzerinde kullanıcıya sahip. 
Sosyal medyanın artan popülaritesi teknoloji 
devlerinin iştahını kabartıyor. 

Devlerin sosyal medya konusunda iştahı 
büyük ama bu alanda başarılı olmak o kadar 
da kolay değil. Dünyanın bir numaralı arama 
motoru sağlayıcısı Google, sosyal medyaya 
en fazla yatırım yapan şirketlerin başında 
geliyor. Facebook ve Twitter’ın başarısını 
gören Google, 2006 yılında 1.65 milyar dolar 
vererek Youtube’u satın aldı. Google bununla 
da yetinmeyip Facebook’a direkt alternatif 
olabilmek için Google+ servisini başlattı. 
Google+ şu an 500 milyon kullanıcı ile 
Facebook’tan sonra dünyanın en büyük ikinci 
sosyal medya ağı durumunda bulunuyor. Diğer 
taraftan kullanım oranlarında ise Google+, 
Facebook’un hala çok gerisinde. Milyonlarca 
kişinin Google+ hesabı olsa da insanlar 
paylaşımlarını hala Facebook’ta yapıyorlar.

Paylaşımda lider Facebook
ABD’li araştırma firması Marketing 
Land’in verilerine göre Google+ üzerinde 
yapılan paylaşımlar toplam sosyal medya 
paylaşımlarının sadece yüzde 2’sini 
oluşturuyor. Araştırmaya göre paylaşımların 
yüzde 50’sinden fazlası bir milyar üzerinde 
kullanıcıya sahip olan Facebook üzerinde 
yapılıyor. Twitter’ın paylaşımlardaki oranı 
yüzde 24. Bu iki devi yüzde 16 ile Pinterest 
takip ediyor. 

Google+’ın çok fazla kullanıcısı var ama sistem 
Facebook kadar başarılı olmadığı için pek 
fazla kullanılmıyor. Google+ kullanıcılarının 
bu kadar çok olmasındaki en büyük neden 
ise Gmail. Gmail’e abone olan birisi otomatik 

olarak Google+’ında üyesi haline geliyor. 

Veri  madencisi Google
Son bir kaç senedir sosyal medya hesapları 
ile sitelere kayıt olma çok popüler hale geldi. 
Eskiden kullanıcılar forumlara, bloglara 
ve internet servislerine abone olmak için 
uzun formlar doldurur, e-postalarını kontrol 
ederlerdi. Günümüzde ise Facebook, Twitter 
veya Google hesabı ile bir kaç tıklamayla 
sitelere abone olunabiliyor. Bu trendi iyi 
yakalayan Google, 2012 yılında mahremiyet 
anlaşma metninde değişik yaptı. Bu yapılan 
değişikle kullanıcıların girdiği siteleri de 
takip altına alan Google, veri madenciliği 
konusunda daha da üstün hale geldi. Şu 
an Google kullanıcılarının nereleri ziyaret 
ettiğini, ilgi alanlarını ve kişisel bağlantılarını 
takip edebiliyor. Firmanın tek yapması 
gereken ise bu kitleyi şu zamana kadar 
başarı sağlayamadığı Google+ servisine 
yönlendirmek. 

Google+’ın en büyük dezavantajı piyasaya 
geç girmiş olması. Google+, Facebook’un 
kurulmasından tam 7 sene sonra 2011 
yılında açıldı. Yedi sene internet dünyası için 
oldukça uzun bir süredir. Bu süre zarfında 
Facebook büyük yol aldı. Diğer taraftan 
büyüme oranlarına bakıldığı zaman Google+’ın 
Facebook’tan çok daha hızlı büyüdüğü 
gözlemleniyor. ABD’li araştırma firması 
SearchMetrics’in geçtiğimiz aylarda yayınladığı 
bir rapora göre Facebook ayda yüzde 10 
oranında büyüyor. Google+’ın büyüme hızı 
ise yüzde 19. SearchMetrics’e göre büyüme 
oranları bu hızla devam ederse Google+, 2016 
yılında Facebook’un kullanıcı sayısını geçecek. 

Google’ın bu hamlelerini yakından takip eden 
Facebook ise servisini sürekli yenileyerek 
pazar lideri pozisyonunu korumayı hedefliyor. 
Önümüzdeki aylarda sosyal medya alanındaki 
rekabetin iyice artması tahmin ediliyor. Bu 
rekabetin en büyük katkısı ise kuşkusuz son 
kullanıcılara olacak.

Sosyal medyada 
büyük rekabet
Ayda yüzde 19 oranında büyüyen Google+, 2016 yılında 
Facebook’u tahtından indirebilir

Bundan yüz sene önce medya sadece gazetelerden ibaretti. Daha sonra radyo geldi. Uzun 
yıllar insanların dış dünya ile bağlantısını cızırtılı radyolar sağladı. Radyoyu televizyon 
takip etti. 1928 yılında ilk televizyon yayını yapıldığı zaman dünyanın çoğu bölgesinde 

elektrik bile yoktu. Savaşlardan sonraki hızlı büyüme ile birlikte televizyon kısa zaman içinde 
dünyanın gelmiş geçmiş en etkili kitlesel iletişim aracı haline geldi. Televizyondan daha 
gelişmiş bir medyanın oluşması ise uzun süren adımlarla oldu. 1971 yılında ilk e-posta’nın 
atılması bu adımların en büyüğü idi. E-posta, ardından internet ve daha sonrasında gelen sosyal 
medya, günümüzün medyasını yeniden şekillendirdi.
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