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Gelişen dijital medya örgütsel iletişimin 
değişmesine, geleneksel iletişim 
ortamlarının sanallaşmasına yol 
açmaktadır. Dijital teknolojiler zaman 

ve mekân kısıtlarına takılmadan doğrudan 
iletişime imkân tanımaktadırlar. Online vatandaş 
sayısındaki artış, iç ve dış kamulara hizmet 
üreten büyükelçiliklerin dijital medya araçlarına 
ilgisini artırmıştır. Bu çalışmada örgütlerde dijital 
medya kullanımı büyükelçilikler örnekleminde 
incelenmiş, elde edilen sonuçlar geliştirilen 
bir model ile değerlendirilerek elçiliklerin 
dijital medya kullanımı karşılaştırılmıştır. Bu 
kapsamda; çok az sayıda büyükelçiliğin dijital 
medya kullanımında önemli fark yarattıkları 
görülmüş, birçoğunun ise hala dijital medyanın 
günümüzde kabul edilen gücünü ve imkânlarını 
kullanamadıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak; 
dijital medya ortamlarının kullanımının 
büyükelçiliklerin görevi kapsamında ciddi etkisi 
olduğu belirlenmiştir. Örgütlerde dijital medya 
kullanımı arttıkça daha verimli, etkin ve hızlı 
bir iletişim ortamı yaratılabileceği, hedef kitle 
ile etkileşimin üst seviyelere çıkartılabileceği 
görülmüştür. Büyükelçilikler örneğinde olduğu 
gibi tüm örgütlerin dijital medya kullanımı 
modeller oluşturularak karşılaştırılması, böylece 
dijital medyanın katkısının araştırılması önemli bir 
husustur.
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Büyükelçilikler ve dijital medya
Devletlerin diplomasi faaliyetlerini yürüten 
örgütsel yapılara diplomatik kurum, kişilere ise 
diplomat denir. Diplomasi geleneksel olarak 
devletlerin diğer devletler ve ulus üstü yapılar 
karşısında temsilidir. Diplomasi sayesinde 
devletler birbirleriyle iletişim kurar, ilişki geliştirir, 
aralarındaki düşünce farklılıklarını azaltma yol 
ve yöntemlerini ararlar. Büyükelçilikler zamanla 
devletlerle-halklar arasındaki etkileşimin de 
aracı haline gelmeye başlamışlardır. Bu görev 
düzeni içerisinde büyükelçilikler dijital medyada 
meydana gelen gelişmelere kayıtsız kalamamış, 
geleneksel diplomasi anlayışı dijital ortamlara 
doğru kaymış, dijital platformlar aracılığıyla 
yürütülen ilişkileri ifade etmek için dijital diplomasi 
kavramı geliştirilmiştir. Büyükelçiliklerin örgütsel 
iletişimlerini önemli derecede etkileyen dijital 
iletişim; örgütsel süreçlerin olumlu yönde 
geliştirilmesini sağlamıştır.
 
Büyükelçilikler organizasyon yapıları itibariyle 
sürekli iletişim halinde olan örgütlerdir. 
Büyükelçiliklerin dış ve iç iletişimde kullandıkları 
dile diplomasi dili denilmektedir. Diplomatik dil 
diplomatik terimlerden oluşan, diplomatların 
birbirleriyle ve diğer muhataplarıyla iletişimde 
kullandıkları özel terminolojiye sahip dildir. Bu 
özel terminoloji ve kurallar kapsamında en net 
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tavırlar, en sert sözler en nazik üsluplarla ifade 
edilebilmektedir. Her ne kadar diplomasinin özel 
bir terminolojisi olsa da durumlara göre dilin 
geliştirilmesi, hal ve vaziyete göre şekil alınması, 
tavır belirlenmesi iletişimin dinamik yapısından 
kaynaklanan ve diplomatik dili de etkileyen önemli 
bir özelliktir. “Diplomasi dilinin ve üslubunun 
ayrıca bir özelliği” olmadığını savunan Türkmen 
ise “Bireyler, kurumlar ve şirketler arasında 
sorunlar ortaya çıktığı zaman “koşullara göre” 
değişik yaklaşım ve üsluplara” başvurulduğunu 
belirtmektedir (Türkmen, 2014). Buradan 
yola çıkarak bir tanımlama yapacak olursak; 
durumlar karşısında oluşturulan, diplomatik 
iletişim üzerinde etki yaratan önemli taktiklerin 
ortaya çıkardığı, üslup ayarlı dile diplomatik dil 
denilmektedir. 
Büyükelçiliklerin örgütsel iletişim dili, dolayısıyla 
diplomasi dili ve taktikleri II. Dünya Savaşı 
sonrasında önemli değişimler geçirmiştir. Soğuk 
Savaş’ın etkileriyle oluşan dil, 1980’lerden 

itibaren yeni formlara bürünmeye, 11 Eylül 
sonrasında ise geçmişe göre bambaşka bir hal 
almaya, mikro ölçeklere kadar çeşitlenmeye 
başlamıştır. Büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi 
ile belirlenen görev tanımları aradan geçen 
sürede fiiliyatta oldukça genişlemiş, önemli 
değişimler göstermiştir. Sözleşme diplomatik 
misyonların görev tanımlamasını devletle devlet 
arasındaki ilişkilere odaklarken, zamanla elçilikler 
devletlerle halklar arasındaki ilişkilerin tesisini 
de sağlayan organizasyonlar haline gelmişlerdir. 
Bu sebeple büyükelçilikler aynı zamanda birincil 
kamu diplomasisi organizasyonlarıdır. Kamu 
diplomasisi yabancı kamuoyları ile sürekli iletişim 
halinde olarak o ülkenin vatandaşlarını etkilemek 
ve merkez ülkenin çıkarları bağlamında görüş ve 
düşüncelerini değiştirmektir. Kamu diplomasisini 
uluslararası halkla ilişkiler olarak tanımlamak 
da mümkündür. Kamu diplomasisi süreci aynı 
zamanda mikro alanda iletişim sürecidir. Bu da 
büyükelçiliklerin örgütsel iletişim süreçlerinin 

mikro alanları kapsayacak şekilde genişlemesini 
sağlamaktadır. Murrow’a göre “sadece iktidarlarla 
değil aynı zamanda bilhassa iktidar harici kişilerle 
ve müesseselerle etkileşim ihtiva etmesiyle 
geleneksel diplomasiden farklılık arz eden”  kamu 
diplomasisi diğerleri tarafından örnek alınma, 
taklit edilme, imrenilme, anlaşılma, sahiplenilme, 
ötekini ötekileştirmeden yönetebilme ve dünya 
siyasetinde yumuşak güç unsurlarıyla var olma 
sürecidir (Demir, 2012:13). Davutoğlu’na göre 
“Siyasi liderler ne karar alırlarsa alsınlar, 
diplomatlar bunu ne kadar beceriyle uygulamaya 
geçirirlerse geçirsinler eğer sağlıklı bir kamu 
diplomasisi gerçekleşmemişse siyasi hedeflerin 
toplum katında itibar görmesi ve toplum 
katında hayata geçirilmesi mümkün olmaz” 
(Davutoğlu, 2010:22).2004 yılında Viyana Diplomasi 
Akademisinde konuşan Michael Mcclellan; 
“kamu diplomasisini bir devletin ya da hükümetin 
kendi lehine iç ve dış kamuoyu oluşturabilmek 
amacıyla uyguladığı stratejik programlar” olarak 
tanımlamıştır(Kamu Diplomasisi Enstitüsü, 2013).
Dijital medya bu stratejik programlar için en hızlı 
gelişen araçlardandır. Büyükelçilikler her geçen 
gün dış kamulara ulaşmada dijital dünyanın 
imkânlarından daha fazla yararlanmaktadırlar. 
Sosyal medya büyükelçiliklere daha az maliyetle, 
daha kısa sürede akredite ülke vatandaşlarına 
ulaşma olanağı vermektedir. Sosyal medya 
potansiyel olarak maliyetsiz, diğer yöntemlere 
göre zamandan tasarruf sağlayan, bütçe 
imkânlarına takılmadan iş yapmak isteyen tüm 
örgütler için cazip araçlardır. Büyükelçilikler için 
dijital medyanın birincil aracı web siteleridir. Web 
sitesi olmayan bir büyükelçiliğin dijital dünyada dış 
kamularla irtibat kurması nerede ise imkânsızdır. 
Büyükelçilikler tarafından hazırlanmayan web 
siteleri vize işlemi takip eden aracı firmalar 
tarafından hazırlanmakta ve büyükelçiliklerin 
kendi sitesi gibi sunulabilmektedir. Bu ise 
büyükelçilik adına olumsuz bir tablonun ortaya 
çıkmasına sebep olabilmektedir. Büyükelçilik 
web sitelerinin akredite ülke vatandaşlarının 
dili ile hazırlanmış olması, köken ülke 
vatandaşlarının dilini ve evrensel bir dil olarak 
İngilizceyi barındırıyor olması önemli avantajlar 
sağlayacaktır. Web sitelerinin yanında, bu 

sitelerden link verilerek tabana yayılma aracı 
olarak kullanılacak olan Web 2,0 unsurları da 
büyükelçiliklerin örgütsel iletişimde dış kamularla 
irtibatlarını önemli derecede pozitif etkileme 
kabiliyetine sahiptir. Facebook, anlık mikro blok 
servisi Twitter, video paylaşımı ile tüm etkinlikleri 
irtibat halindeki kitlelere ulaştırmayı sağlayan 
YouTube, etkinliklerin görsel yönlerini fotoğraflar 
üzerinden takipçilerle paylaşmayı sağlayan Flickr 
ve bloglar her büyükelçiliğin sahip olması gereken, 
takipçilerle düzenli etkileşim sağlanabilecek 
araçlardır.

Büyükelçiliklerin dijital medya 
kullanımı
Dijital devrim ve sosyal medyanın yeni 
olanakları gerek makro gerekse mikro 
ölçekte iletişim platformlarını geliştirmekte ve 
çeşitlendirmektedir. Web sayfaları, Facebook, 
Twitter, YouTube, Flickr, elektronik günlükler 
örgütlerin dış kamularla irtibatlarında sürekli 
yararlandıkları dijital medya araçları olarak öne 
çıkmaktadır.
Bilgi iletişim teknolojilerindeki sınırsız olanaklar 
diplomasi faaliyetini olumlu yönde etkilemektedir. 
Özellikle dijital medya imkânlarını iş süreçlerine 
katan büyükelçilikler diğerlerine göre önemli 
farklar yaratabilmektedirler. Bu bağlamda 
büyükelçiliklerin dış kamulara ulaşımda örgütsel 
iletişimin stratejik bir bileşeni olarak dijital 
medyadan yararlanma durumlarını anlamak, 
sosyal medya tercihlerini öğrenmek ve bu 
tercihlerin büyükelçilikler arasındaki durumunu 
ortaya çıkarmak amacıyla bir çalışma yaptık. Bu 
çalışma ile aşağıdaki hususlara yönelik çalışmalar 
amaçlandı:
a. Büyükelçiliklerin web sayfası kullanımını 
tespit etmek ve büyükelçilikler arasındaki durumu 
karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarmak,
b. Büyükelçiliklerin sosyal medya tercih 
durumlarını sayısal olarak tespit etmek,
c. Büyükelçilikler arasında sosyal medya 
platformlarının ağırlıklı kullanım durumlarını 
belirlemek,
d. Büyükelçiliklerin hangi sosyal medya 
platformlarını bir arada kullanmayı tercih 
ettiklerini ortaya koymak,
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e. Büyükelçiliklerin web sayfası ve sosyal 
medya arasında oluşturduğu uyum durumunu 
belirlemek.

Araştırma Ankara’da diplomatik hizmet veren 115 
büyükelçilik kapsamında yapılmıştır. Araştırma 
büyükelçilikler tarafından örgütsel dijital iletişimde 
kullanımları tespit edilen web, Facebook, Twitter, 
Flickr, YouTube sayfaları ve blog servislerini 
kapsamaktadır. Diğer dijital iletişim platformları 
büyükelçiliklerce kullanımları olmaması 
dolayısıyla araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. 
Araştırma dijital devlet, dijital şirket ve dijital 
vatandaşın yükseldiği bir ortamda büyükelçilikler 
örnekleminde tüm örgütsel yapılara ışık tutacak 
içerikte örgütsel iletişimde dijital medya 
araştırması olma niteliği taşımaktadır. Dijital 
medyanın işletme ve örgütlerde nicel ve nitel 
kullanımına ilişkin yapılan araştırmaların sayıları 
henüz oldukça azdır. Sosyal medya ve yeni 
iletişim teknolojileri alanında yazılmış tezler 
üzerinde yapılan incelemede büyükelçilikler 
örnekleminde dijital medya kullanımına yönelik 
herhangi bir Türkçe tez görülmemiştir. Benzer 
şekilde yurtdışında da bu anlamda çok az sayıda 
çalışma tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışma 
büyükelçiliklerin dijital medya panoramalarını 
görmelerine, Türkiye ve diğer ülkelerin dışişleri 
bakanlıklarının ve büyükelçiliklerin yeni medya 
alanındaki çalışmalarını değerlendirmelerine, 
diğerlerine göre konumlarını tespit etmelerine 

imkân oluşturması açısından önemli 
görülmektedir. 115 ülkenin büyükelçiliği üzerinde 
yapılan bir inceleme olması sebebiyle de araştırma 
uluslar arası bir vizyon kazanmaktadır. 
Çalışmada elçiliklerin dış kamularla örgütsel 
iletişim faaliyetleri incelenirken sıradan bir 
internet ve sosyal medya kullanıcısının dijital 
diplomasi ağlarına takılma güzergâhı takip 
edilmiştir. Çalışma, elçiliklere ait web sitesi 
ve arama motorlarında yapılan tanımlamalar 
üzerinden yürütülmüştür. Elçilik web sitesi sosyal 
medya hesapları için kolayca tanımlanabilir 
linklere (bağlantılara) sahipse, ya da bu 
bağlantılara arama motorları üzerinden rahat 
şekilde ulaşılabiliyorsa elçiliğin dış çevresiyle 
örgütsel iletişimde bu alanı kullandığı ve dijital 
diplomasi yürüttüğü tescillenmiştir. Görsel olarak 
yapılan birinci incelemede büyükelçiliklerin 
dış kamularla örgütsel iletişimde kullandıkları 
dijital medya araçları tespit edilmiştir. İkinci 
aşamada bu dijital araçların büyükelçilikler 
arasındaki kullanım durumları belirlenerek 
elçilikler arası durum karşılaştırmalı olarak 
ortaya çıkartılmıştır. Ankara’daki elçiliklerin 
sosyal medya kullanımları 23 nicel ölçüt üzerinde 
geliştirilen model çerçevesinde karşılaştırılmıştır. 
Model geliştirilirken büyükelçiliklerin özellikle 
dış kamularla iletişimlerinde birincil irtibat 
noktası olması sebebiyle web sayfaları merkez 
olarak değerlendirilmiş ve puanlamalar bu temel 
etrafında şekillendirilmiştir. 
Bulgular Tablo 4.1’de yer alan bölümler 
kapsamında ele alınmıştır. Bu kapsamda yapılan 
modelleme ile her bir büyükelçilik için dijital 
medya puanına ulaşmıştır. 

Web sayfası açısından 
Büyükelçilikler için web sayfaları birincil dijital 
iletişim platformlarıdır. Büyükelçiliklerin dijital 
medya kullanımları ölçülürken web sayfasının 
varlığı örgütsel iletişimin verimliliği ve başarısı 
açısından merkez olarak kabul edilmiştir. Web 
sayfası olmayan bir büyükelçiliğe dijital açıdan 
ulaşım oldukça sınırlı ve kısıtlıdır. Web sayfasının 
yanında sosyal medya imkânlarını kullanmayan 
büyükelçiliklerin ise dijital iletişimleri oldukça 
yetersizdir. 

Tablo 4. 1 : Büyükelçiliklerin Dış Kamularla İletişiminde Dijital Medya Kullanımları Değerlemesi.
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Web sayfası kullanımı açısından 
Araştırma sonucunda, 115 büyükelçilikten 
78 büyükelçiliğin kendine ait bir web sayfası 
bulunduğu, 37 büyükelçiliğin ise bir web sayfasına 
sahip olmadığı tespit edilmiştir. Web sayfası 
bulunan 78 büyükelçilikten 40’ı aynı zamanda 
bir sosyal medya platformu kullanmaktadır. 38 
büyükelçilik ise web sayfasına sahipken sosyal 
medyadan yararlanmamaktadır. Bir büyükelçilik 
ise web sayfası bulunmayıp sosyal medyadan 
yararlanmaktadır.
Şekil 4.1’de görülebileceği gibi web sitesi kullanan 
büyükelçiliklerin oranı yüzde 68 iken, kullanmayan 
büyükelçiliklerin oranı %32’dir.Bu büyükelçiliklerin 
aynı zamanda dijital diplomasi yapmadıkları 
düşünülmektedir.

dilleri, küresel dil İngilizce gibi) bulunmaktadır. 
Belçika, Kosova ve Mısır Türkçe hariç üç farklı dil 
seçeneğine sahipken, 38 büyükelçiliğin Türkçe 
hariç iki dil desteği, 36büyükelçiliğin ise bir dil 
desteği bulunmaktadır.
 
Web sayfasından sosyal medyaya link 
verme durumu açısından
Web sayfası bulunan 78 büyükelçilikten 24’ü 
sosyal medya platformlarına link vermiştir. Web 
sayfalarından kuruma ait sosyal medya araçlarına 
verilen linkler hem bu sosyal medya araçlarına 
ulaşımı kolaylaştırmakta, hem de kurumun 
örgütsel iletişiminde önemli bir açık kapı görevi 
görmektedir. 
Bazı büyükelçiliklerin kuruma ait sosyal medya 
platformu bulunmadığı için web sitelerinden 
ülke dışişleri bakanlıklarına ait sosyal medya 
linklerine yönlendirme yaptıkları belirlenmiştir. 
Bu büyükelçilikler kendilerine özel sosyal 
medya sayfaları bulunmadığı için ilgili platformu 

kullanmıyor olarak kabul edilmiştir. 
Web sitesi bulunup sosyal medyayı kullanan 
40 büyükelçilikten 24 tanesi bu sitelerden 
sosyal medyaya link vererek örgütsel iletişimi 
stratejik bir temele oturtmanın ilk adımlarından 
birini gerçekleştirmişlerdir. 16 büyükelçiliğin 
web sitesinde ise sosyal medyaya link 
bulunmamaktadır. Şekil 4.2’de yer aldığı gibi aynı 
anda hem web sayfası bulunan, hem de en az bir 
sosyal medya platformu kullanan büyükelçiliklerin 
%60’ının web sitesinden büyükelçiliğe ait 
sosyal medya platformlardan en az birine link 
verilmişken, %40’ının web sitesinde böyle bir 
işlevsellik izlenmemiştir.  Link vermeyenler 
açısından web 1.0 ile web 2.0 kullanımı açısından 
bir koordinasyonsuzluk olduğu, stratejik bir uyum 
sağlanamadığı tescillenmiştir. Bir büyükelçiliğin 
ise sosyal medya linklerinden bazılarını 
kullanmasına rağmen web sayfasının olmadığı ya 
da web sayfasının bir arıza nedeniyle ulaşamaz 
halde bulunduğu tespit edilmiştir.

Web sayfasının Google’da ilk on 
arasında çıkma durumu açısından
Büyükelçiliklerin web sayfası kullanım durumu 
nicel olarak ölçülürken sayfanın Google’da ilk on 
içerisinde çıkma durumu, Türkçe dil desteği, diğer 
dil destekleri ve web sayfasından sosyal medyaya 
link bağlantısı olup olmadığı incelenmiştir. 
Arama motorlarında bulunamayan büyükelçilik 
sayfalarına ulaşılmasının hayli zor olduğu 
araştırma kapsamında test edilmiştir. Ayrıntıları 
Ek-1’de görülebileceği gibi web sayfası bulunan 78 
büyükelçilikten 59 tanesi Google araştırmalarında 
ilk on içesinde bulunabilirken, 19 büyükelçilik 
Google’da ilk on içerisinde bulunamamaktadır.

Türkçe dil desteği açısından
54 büyükelçiliğin web sayfasında Türkçe dil desteği 
yer alırken, 24 büyükelçiliğin web sayfasında 
Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. Macaristan 
Büyükelçiliğinin web sitesini sadece Türkçe olarak 
kullandığı tespit edilmiştir. Türkçe kullanmayan 
büyükelçiliklerin Türkiye vatandaşları ile örgütsel 
iletişimde bir eksiklikleri olduğu düşünülmektedir.  
Diğer dil destekleri açısından
Web sayfası bulunan 78büyükelçiliğin77 tanesinin 
web sayfasında diğer dil destekleri (Ülke resmi 

Şekil 4. 2 : Büyükelçiliklerin web sitelerinden 
sosyal medya araçlarına link verme durumları.
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Sosyal medya açısından 
Elçilikler açısından muhatap kitlenin ruh halinin 
ivedilikle kavranması, zamanın oluşturduğu 
sıkıntıların bertaraf edilmesi için dijital mecralar 
yadsınamayacak araçlardır. Ankara’daki 41 
büyükelçilik en az bir sosyal medya aracını 
kamu diplomasisi süreçlerinde kullanırken, 74 
büyükelçilik hiçbir sosyal medya platformundan 
yararlanmamaktadır. 
Şekil 4.3’te görüleceği gibi büyükelçiliklerin yüzde 
36’sı en az bir sosyal medya platformunu örgütsel 
iletişim aracı olarak kullanırken, % 64’üörgütsel 
iletişimde sosyal medyanın getirilerinden 
faydalanmamaktadır. Bir sosyal medya platformu 
kullanan 24 elçilik, iki platform kullanan12 elçilik, 
üç platform kullanan 2 elçilik, dört platform 
kullanan 2elçilik ve beş platform kullanan bir 
elçilik bulunmaktadır. 

Örgütsel iletişim süreçlerinde sosyal medyayı kullanan büyükelçiliklerin hangi platformları tercih 
ettikleri  Şekil 4.4’te yer almaktadır. Buna göre büyükelçiliklerin yüzde 45’iFacebook, %39’uTwitter, 
yüzde 6’sıFlickr, yüzde 6’sıYouTube ve yüzde 4’ü de blog hesabına sahip bulunmaktadır.

Sosyal medya platformlarının çeşitlilik 
kazanması, örgütsel iletişim açısından esneklik 
sağlamaktadır. Farklı sosyal medya araçları, 
hem farklı kitlelere ulaşmayı, hem de farklı 
yöntemler kullanabilmeyi mümkün kılmaktadır. 
Sözün yanına görselleştirmenin de eklenmesiyle 
büyükelçilikler için dijital diplomasinin etki 
derecesi artırılabilmektedir. Elçiliklerin verimli 
bir dijital iletişim için birden fazla platform 
kullanması kaçınılmazdır. Birden fazla platform 
kullanımında katma değer yaratıldığı ve ortaya 
bir sinerji çıkarttığı düşünülmektedir. Araştırma 
ortaya koymuştur ki, birden fazla platform 
kullanan elçilikler, dijital diplomasi stratejisinin 
bileşeni olarakFacebook ya da Twitter’dan en az 
birini kullanmaktadırlar. Büyükelçilikler açısından 
Facebook ve Twitter en popüler iki platform olarak 
tescillenmiştir. 30 elçiliğin Facebook, 26 elçiliğin 
Twitter, 4 elçiliğin Flickr ve YouTube,3 elçiliğin de 
blok hesapları bulunmaktadır.

Şekil 4. 3 : Büyükelçiliklerin Sosyal Medya Kullanım Oranları

Şekil 4. 4 : Büyükelçilikler Arasında En Popüler Sosyal Medya Platformları.

Çalışma kapsamında büyükelçiliklerin hangi platformları bir arada kullanmayı tercih ettikleri de 
incelenmiştir. Elde edilen verilerTablo 4.2’de yer almaktadır.

Tablo 4. 2 : Büyükelçiliklerin sosyal medya platformlarını bir arada kullanım tercihleri.
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Büyükelçiliklerin yüzde 64’ününörgütsel iletişim süreçlerinde hiçbir sosyal medya platformunu 
kullanmadıkları tespit edilmiştir. Şekil 4.5’te görüleceği gibi büyükelçiliklerin %21’i bir platform, yüzde 
10’u iki platform, yüzde 2’si üç platform, yüzde2’si dört platform ve yüzde biri de beş platformu bir arada 
kullanarak örgütsel iletişim süreçlerinde sosyal medyadan faydalanmaktadırlar.

Şekil 4. 5 : Büyükelçiliklerin sosyal medya platformlarını bir arada kullanım durumları.

(…devam edecek)

http://www.bilisimdergisi.org/s169

http://www.bilisimdergisi.org/s169

	_GoBack

