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Facebook açısından 
Büyükelçilik Facebook sayfaları kullanım 
durumunun nicel olarak belirlenmesi için sayfanın 
varlığı, tescil durumu, beğeni durumu, hakkında 
konuşanlar ve aktiflik durumu (bir gün, bir hafta, 
bir ay) kriterleri üzerinden değerlendirilmiştir. 
Büyükelçiliklerden Facebook sayfasını ilk faaliyete 
geçiren büyükelçiliğin Almanya Büyükelçiliği 
olduğu belirlenmiştir. 02 Nisan 2009 tarihinden 
itibaren Facebook üzerinden dijital diplomasiye 
başlayan Almanya Büyükelçiliği’ni 4 Ağustos 
2009 tarihinde açtığı Facebook sayfası ile ABD 
Büyükelçiliği takip etmiştir. Facebook üzerinden 
erken dönemde dijital iletişime başlayan bir 
diğer büyükelçilik ise Estonya’dır.  Estonya 
Büyükelçiliği’nin Facebook sayfası 2 Eylül 2009’da 
faaliyete girmiştir. 2009 yılında Facebook sayfasını 
faaliyete geçiren son büyükelçilik ise Malezya 
Büyükelçiliği’dir. Malezya Büyükelçiliği’nin 
Facebook sayfası 2 Aralık 2009’dan itibaren 
faaliyete geçmiştir. Finlandiya, Pakistan, İsrail, 
İngiltere büyükelçilikleri 2010 yılı içerisinde 
Facebook sayfalarından dijital diplomasi 
yürütmeye başlarken, Hindistan, İtalya, Slovakya, 
Japonya ve Kolombiya büyükelçilikleri 2011 
yılından itibaren Facebook üzerinden iletişim 
gerçekleştirmeye başlamışlardır. Hollanda, İsveç, 
Yunanistan, Danimarka, Gürcistan, İspanya, 
Lüksemburg ve Belçika büyükelçilikleri 2012 
yılında Facebook üzerinden iletişime başlarken, 
Arnavutluk, Venezuela, Kazakistan, Rusya, 
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Portekiz, Brezilya, Meksika büyükelçilikleri 2013, 
Kenya ve Slovenya büyükelçilikleri 2014 yılında 
Facebooktan takipçileri ile iletişim kurmaya 
başlamışlardır.
Facebook hesabı kullanma durumu açısından 

Facebook büyükelçilikler tarafından en fazla tercih 
edilen sosyal medya platformudur. Ek B.1’de 
görülebileceği gibi; 30büyükelçiliğinFacebook 
sayfası bulunmaktadır. Şekil 4.6’da yer aldığı 
gibi elçiliklerin yüzde 26’sı dijital iletişimde 
Facebook’tan yararlanmaktadır.

Facebook hesabı tescil durumu açısından 
ABD ve Almanya olmak üzere iki büyükelçiliğin 
Facebook sayfası tescilli iken diğer 
büyükelçiliklerin facebook sayfalarının tescilli 

 Şekil 4. 6 : Büyükelçilikler arasında Facebook tercih durumu.
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olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum örgütsel 
iletişimde hitap edilen kitle açısından güven 
sorununu ortaya çıkartabilecek bir durum olarak 
değerlendirilmiştir.

Facebook sayfası beğeni durumu açısından 
Büyükelçilik facebook sayfaları açısından beğeni 
alma durumu da bir değer ifade etmektedir. 
En çok beğeni alan büyükelçilik sayfası ABD 
Büyükelçiliği’ne ait olup onu sırasıyla Hollanda, 
İngiltere, İsrail ve Almanya, büyükelçilikleri 
takip etmektedir. Diğer büyükelçilik facebook 
sayfalarının beğeni durumlarının ise oldukça düşük 
olduğu görülmüştür. Tablo B.1’de görülebileceği 
gibi 21.03.2014 tarihinde yapılan incelemeye göre 
birinci sırada yer alan ABD Büyükelçiliği’ne ait 
Facebook sayfasını 36100 kişi beğenmiştir. İkinci 
sırada yer alan Hollanda Büyükelçiliği Facebook 
sayfasını 24000, üçüncü sırada bulunan İngiltere 
Büyükelçiliği sayfasını 16100, dördüncü sırada 
bulunan İsrail Büyükelçiliği sayfasını ise 16000, 
beşinci sırada bulanan Almanya Büyükelçiliği 
sayfasını 11100 kişi beğenmiştir. 
ABD, İngiltere, Japonya, İsrail, 
Pakistan, Slovenya, Kenya 
büyükelçiliklerine ait Facebook 
sayfaları en fazla 18-24 yaş arası 
grubu tarafından beğenilirken, 
Hindistan, Slovakya, İspanya Estonya, 
Almanya, Brezilya, Kazakistan, Rusya, 
Kolombiya, Finlandiya, Hollanda, 
İsveç, Yunanistan, İtalya, Danimarka, 
Belçika, Portekiz büyükelçilikleri 
25-34 yaş grubu tarafından beğeni 
almıştır. Arnavutluk Gürcistan, 
Meksika, Malezya, Venezuela ve 
Lüksemburg büyükelçilikleri ise 35-
44 yaş grubundan beğeni almıştır.
 
Facebook hesabı hakkında konuşma 
(etkileşim) durumu açısından 
Hakkında en çok konuşulan facebook 
sayfa İsrail Büyükelçiliği’ne ait olup, 
onu Hollanda, Almanya, İngiltere, 
Yunanistan ve ABD büyükelçilikleri 
facebook sayfaları takip etmektedir. 
Etkileşimde bulunan kişiler, 21 
Haziran 2001 tarihinden önceki son 
7 gün boyunca gönderileri tıklayan, 
yorum yapan veya gönderileri 

beğenen veya paylaşan tekil kişilerin sayısıdır. 
Araştırmanın yapıldığı hafta içerisinde sayfa 
hakkında konuşma oranında (etkileşim) İsrail 
Büyükelçiliği Facebook sayfası 784 kişi ile birinci 
sırada, Hollanda Büyükelçiliği 573 etkileşim 
ile ikinci, Almanya Büyükelçiliği 553, İngiltere 
Büyükelçiliği 535 etkileşimle dördüncü sırada yer 
almıştır. İspanya ve Slovakya büyükelçiliklerinin 
Facebook sayfalarında etkileşim olmadığı durağan 
bir seyir izlediği tespit edilmiştir.
Almanya, ABD, Estonya, İngiltere, Japonya, 
Kazakistan, Rusya büyükelçilikleri en fazla 
yorumu Ankara’dan internete ulaşanlardan 
alırken, Finlandiya, İsrail, Hollanda, İsveç, 
Yunanistan büyükelçilikleri İstanbul’dan, 
Kolombiya Büyükelçiliği’ne Bogota’dan, Pakistan 
Büyükelçiliği’ne Lahor’dan, İtalya Büyükelçiliği’ne 
Roma’dan, Gürcistan Büyükelçiliği’ne ise Tiflis’ten 
almışlardır. 

Facebook hesabı aktiflik durumu açısından 
Sayfaların aktiflik durumu 21.06.2014 tarihi 

itibariyle günlük 21 Haziran 2001 tarihinden 
önceki son 7 gün boyunca haftalık ve yine bu 
tarihten önceki 30 gün boyunca ölçümlenmiştir. 
Büyükelçilik tarafından bu zaman dilimleri 
arasında sayfaya mesaj girilip girilmediği 
incelenmiştir. Buna göre 13 büyükelçilik Facebook 
sayfasını günlük düzenli olarak kullanırken, 7 
büyükelçilik haftalık, 5 büyükelçilik aylık düzenli 
kullanmaktadır.5 büyükelçilik sayfasında ise 
tamamen düzensiz bir kullanım söz konusudur. Bu 
büyükelçiliklerin sayfalarına son altı ay içerisinde 
hiç mesaj girilmediği izlenmiştir.

Twitter açısından
Anlık mikro blok servisi Twitter dijital diplomasinin 
en önemli araçlarından biridir. Bu aracın verimli 
kullanımında takip, takipçi durumları, atılan 
tweet sayısı, tweetlerin içeriği, ne kadar paylaşım 
yapıldığı, fotoğraf/video kullanımı ve tweetlerin 
görünürlüğü nicel değer arz etmektedir. 
Ankara’daki büyükelçiliklerden Twitter hesabını 
ilk açan İsrail Büyükelçiliği olmuştur. İsrail 

Büyükelçiliği 02 Mart 2010 tarihinden itibaren 
Twitter üzerinden dijital diplomasiye başlarken, 
onu 28 Nisan 2010 tarihinde açtığı Twitter 
hesabı ile Pakistan Büyükelçiliği takip etmiştir. 
2010 yılında Twitter üzerinden 24 Ağustos 
2010 tarihinde ABD ve 2 Aralık 2010 tarihinde 
İngiltere büyükelçilikleri dijital iletişime 
başlamışlardır. Finlandiya, Kore, Meksika ve 
BAE büyükelçilikleri 2011 yılı içerisinde Twitter 
üzerinden dijital diplomasi yürütmeye başlarken, 
Somali, Bahreyn, Kolombiya, Yunanistan, 
Polonya ve Kırgızistan büyükelçilikleri 2012 
yılında Twitter’dan iletişime başlamışlardır. 
Lüksemburg, Ekvator, Angola, Tacikistan, Ruanda 
büyükelçiliklerinin Twitter kullanmaya 2013 yılında 
başladıkları görülürken, 2014 yılında Venezuela 
ve Kanada büyükelçiliklerinin Twitter üzerinden 
örgütsel iletişime geçtikleri belirlenmiştir. 
Almanya, Arnavutluk, Rusya, Kazakistan, İsveç 
büyükelçiliklerinin ise hangi tarihte Twitter 
üzerinden dijital diplomasi faaliyeti yürütmeye 
başladıkları belirlenememiştir.

Twitter hesabı kullanım durumu açısından 
Ankara’daki 26 büyükelçiliğin en az bir Twitter 
hesabı bulunurken, 89 elçiliğin Twitter hesabı 
bulunmamaktadır. Elçiliklerin twitter kullanımına 
ilişkin ayrıntılı bilgiler Ek B.2’de yer almaktadır. 
Buna göre Şekil 4.7’de yer aldığı gibi elçiliklerin 
yüzde 23’ü bir Twitter hesabına sahipken, 
yüzde 77’sinin Twitter hesabı kullanmadıkları 
belirlenmiştir. Bu istatistikler ışığında Ankara’da 
bulunan büyükelçiliklerin dörtte üçünün kamu 
diplomasisi süreçlerinde Twitter’in imkânlarından 
yararlanmadıkları tespit edilmiştir.

Şekil 4. 7 : Büyükelçiliklerin Twitter tercih durumları.
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Twitter’da fotoğraf ve video kullanımı açısından
Sosyal medyada yazının yanına görselin eklenmesi 
ile birlikte hem iletişimin kalitesi artmakta, 
hem de iletilmek istenen mesajın algı katsayısı 
yükseltilebilmektedir. Bu sebeple büyükelçiliklerin 
sosyal medya hesaplarında fotoğraf ve video 
paylaşımları değer ifade etmektedir. Twitter 
hesabını 790 fotoğraf ve video görseli kullanarak 
yöneten ABD Büyükelçiliği en yüksek oranda 
fotoğraf ve video kullanan büyükelçilik olarak 
tescillenmiştir. İngiltere Büyükelçiliği 351 
fotoğraf ve video, Yunanistan ve Pakistan 
büyükelçiliklerinin 315 fotoğraf ve video kullanımı 
ile ilk dört sırada yer alan diğer büyükelçilikler 
olduğu görülmüştür. Twitterda mesaj/fotoğraf 
video oranlamasına göre mesaj başına en fazla 
fotoğrafı Yunanistan Büyükelçiliği kullanmaktadır. 
Finlandiya, Lüksemburg, Arnavutluk, Kırgızistan, 
Kore ve Venezuela’nın ise hiç fotoğraf ya da video 
kullanmadıkları belirlenmiştir. Hesabından bugüne 
kadar en fazla tweet atılan büyükelçiliğin 7464 
tweet ile ABD Büyükelçiliği olduğu tescillenmiştir. 
En fazla tweet atılan bir diğer hesap ise Pakistan 
Büyükelçiliği’ne aittir. Pakistan Büyükelçiliği 
Twitter’ı örgütsel iletişim ve dijital diplomasi 
süreçlerinde aktif kullanırken bugüne kadar 4217 

tweet atıldığı tespit 
edilmiştir. İngiltere 
Büyükelçiliği bir diğer 
aktif Twitter kullanıcı 
büyükelçilik olarak 3205 
tweet ile üçüncü ve 
Rusya Büyükelçiliği 2924 
tweet ile dördüncü sırada 
yer almıştır.

Takip edilen kişi durumu 
açısından 
Araştırmanın sürdüğü 
evrede elçiliklerin başka 
hesapları takip etme 
noktasında pek istekli 
olmadıkları gözlenmiştir. 
Twitter hesabından 489 
kişi ile en fazla takibi 
İsrail Büyükelçiliği’nin 

yaptığı tespit edilmiştir. Polonya Büyükelçiliği 
469 kişi, Pakistan Büyükelçiliği 407 kişi, İngiltere 
Büyükelçiliği 489 kişi, ABD Büyükelçiliği 251 kişi, 
İsveç Büyükelçiliği 247 kişi, Ruanda Büyükelçiliği 

Tablo 4. 3: Büyükelçiliklerin günlük tweet değişim oranları

Twitter hesabı tescil durumu açısından 
Twitter hesaplarından sadece dört büyükelçilik 
hesabının tescilli olduğu görülmüştür. Tescilli 
Twitterhesabı kullanan büyükelçiliklerABD, 
Almanya, İngiltere ve İsrail büyükelçilikleridir.
Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi 
bu durum örgütsel iletişimde hitap edilen kitle 
açısından güven sorununu ortaya çıkartabilecek bir 
durum olarak değerlendirilmiştir.

Tweet durumu açısından 
Elçiliklerin Twitter hesaplarındaki altı aylık (180 
günlük) tweet değişim durumları incelenmiş 
ve 22.12.2013-20.06.2014 tarihleri arasındaki 
değişim orantısal olarak bulunarak günlük tweet 
trafiği ortaya çıkartılmıştır. Buna göre 180 günlük 
süreçte yapılan takipte günlük en fazla tweet 
atan büyükelçiliğin ortalama 10,4 tweet ile ABD 
Büyükelçiliği olduğu tescillenmiştir. Bu sürede 
en düşük tweet değişim oranı ise hesaplarında 
hiçbir hareketlilik gözlenmeyen Kolombiya, BAE, 
Finlandiya, Somali, Kırgızistan, Kore ve Venezuela 
büyükelçiliklerine aittir. Aşağıda Tablo 4.3’te 
görüleceği gibi Twitter’ı dijital iletişim süreçlerinde 
en aktif kullanan ilk beş büyükelçilik ABD, Rusya, 
Almanya, Pakistan ve İngiltere büyükelçilikleridir.
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240 kişi, Meksika Büyükelçiliği 207 kişi ve Rusya 
Büyükelçiliği 204 kişi takip etmektedir. Diğer 
büyükelçiliklerde takip edilen kişi sayısı oldukça 
düşüktür. 
Twitter hesaplarındaki altı aylık (180 günlük) 
hareketlilik durumlarının incelenmesi sonucunda 
22.12.2013-20.06.2014 tarihleri arasındaki 
günlük en fazla yeni takip sayısına Polonya 
Büyükelçiliği’nin ulaştığı görülmüştür. Polonya 
Büyükelçiliği bu süre içerisinde günlük ortalama 
2,58 yeni kişiyi takip etmeye başlamıştır. Onu 
0,95 değişim oranı ile Rusya, 0,64 değişim 
oranı ile İsveç, 0,51 değişim oranı ile Pakistan 
büyükelçilikleri takip etmiştir. Tacikistan, 
Kırgızistan ve Venezuela büyükelçilikleri hesabında 
bir değişim izlenmezken, Yunanistan, Kolombiya, 
Arnavutluk, Somali ve Kazakistan büyükelçiliklerin 
takip ettikleri kişi sayısında azalmalar yaşandığı 
gözlenmiştir. Diğer büyükelçiliklere ait veriler 
Tablo 4.4’te izlenebilmektedir.
Büyükelçiliklerin genel olarak Türkiye’den 

ekseriyetle Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, 
Dışişleri Bakanlığı ve Kamu Diplomasisi 
Kurumu’nu takip ettikleri izlenmiştir. Diğer resmi 
kurumlara dönük izlenme oranı oldukça düşük 
olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. Aşağıda 
Şekil  4.8’de görülebileceği gibi yapılan izlemede 
Cumhurbaşkanlığı’na ait kurumsal hesabın 8, 
şahsi hesabın 12 elçilik, Başbakanlığa bağlı 
şahsi hesabın 9 büyükelçilik, Dışişleri Bakanlığı 
kurumsal hesabının 15, şahsi hesabın 12 elçilik ve 
Kamu Diplomasisi Kurumu’nu (KDK) ait kurumsal 
hesabın 8 elçilik tarafından takip edildiği tespit 
edilmiştir. ABD, İsrail ve Pakistan bu kurum 
ve şahsi hesaplardan altı tanesini, Kazakistan, 
Meksika, Ruanda ve Rusya beşini, Bahreyn, 
Yunanistan ve Polonya dördünü, Almanya ve 
Etiyopya üçünü takip ederken, Arnavutluk ve BAE 
bir hesap takip etmektedirler. 

(…devam edecek)

Tablo 4. 4 : Büyükelçiliklerin 6 aylık izlenme sürecinde günlük yeni takip değişimi. Şekil 4. 8 : Büyükelçiliklerin resmi kurumları takip durumu.
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