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Ankara’da bulunan büyükelçiliklerin 
dijital medya kullanım durumu 
değerlendirildiğinde ABD Büyükelçiliği’nin 
dijital medyayı örgütsel iletişim 

süreçlerinde en yoğun kullanan büyükelçilik 
olduğu tespit edilmiştir. ABD Büyükelçiliği 
31,11972 dijital medya puanı almıştır. ABD 
Büyükelçiliği Facebook, Twitter ve YouTube yoğun 
kullanan büyükelçilikler arasındadır. Yine ABD 
Büyükelçiliği web 1.0 ve web 2.0 arasında uyumu 
sağlayarak dijital iletişimini stratejik bir düzen 
içerisinde yürütmektedir. 
Dijital iletişim sıralamasında İngiltere Büyükelçiliği 
ikinci sırada yer almaktadır. 21,3269 puan alan 
İngiltere Büyükelçiliği sosyal medyayı orta üst 
seviyede kullanan büyükelçilikler arasındadır. 
İngiltere Büyükelçiliği Facebook, Twitter, Flickr 
ve bloğu web 1.0 ile entegre ederek stratejik bir 
düzen içerisinde kullanmaktadır.  Dijital iletişim 
sıralamasında Pakistan Büyükelçiliği üçüncü 
sırada yer almaktadır. 19,59052 puan alan Pakistan 
Büyükelçiliği sosyal medyayı orta seviyede 
kullanan büyükelçilikler arasındadır. Pakistan 
Büyükelçiliği Flickr hariç diğer sosyal medya 
platformlarını web 1.0 ile entegre ederek stratejik 
bir düzen içerisinde dijital medyayı kullanmaktadır.
Sıralamaya göre ilk onda yer alan diğer 
büyükelçilikler şu ülkelere aittir: Yunanistan, 
İsrail, Almanya, Rusya, Meksika, Kazakistan, 
Hollanda. Elçiliklerin Web 1.0 ve Web 2.0 kullanım 
durumları ile dijital medya puan görünümleri Ek C 
bölümünde verilen tablolarda yer almaktadır. 

Örgütsel iletişimde dijital medyanın kullanımı: 
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Türkiye’ye komşu ülke büyükelçilikleri açısından

Türkiye’nin komşusu bulunan ülkeler içerisinde 
dijital medyayı en üst düzeyde kullanan 
büyükelçilik Yunanistan Büyükelçiliği’dir. Web 
sayfası ile etkileşimli olarak beş ayrı sosyal 
medya platformunu bir arada kullanan Yunanistan 
Büyükelçiliği tüm büyükelçilikler sıralamasında 
18,6257 dijital iletişim puanı ile dördüncü sırada 
yer alırken Türkiye’nin komşuları arasında birinci 
sırada yer almaktadır. 
İkinci sırada yer alan İran sadece web sayfası 
üzerinden dijital iletişim sağlarken, sosyal 
medyanın hiçbir aracını kullanmamaktadır. 
Üçüncü sırada yer alan Gürcistan Büyükelçiliği 
web sayfası ve facebook üzerinden dijital medya 
yürütürken, özellikle büyükelçiliğe ait facebook 
sayfasının durağan bir seyir izlediği belirlenmiştir 
Bulgaristan Büyükelçiliği de İran Büyükelçiliği gibi 
sadece web sayfası üzerinden hizmet verirken, 
Irak Büyükelçiliği’nin web sayfası ve sosyal medya 
araçlarını kullanımı söz konusu değildir. Türkiye’ye 
komşu olan Suriye’nin büyükelçiliği bulunmadığı 
için araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır.
 
AB ülkeleri büyükelçilikleri açısından

28 AB ülkesinden 26 tanesi Türkiye’de büyükelçilik 
hizmeti vermektedir. Bunlardan Malta İstanbul 
konsolosluğu ile temsil edilirken Kıbrıs Rum 
kesimi, Türkiye tarafından tanınmadığı için 
büyükelçilik hizmeti verememektedir.
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AB ülkesi 26 büyükelçilik içerisinde dijital 
iletişimde en başarılı büyükelçilik İngiltere 
Büyükelçiliği iken, onu sırasıyla Yunanistan, 
Almanya, Hollanda, İsveç, Belçika, Polonya, 
Estonya, Finlandiya, Letonya, İtalya, Lüksemburg, 
Danimarka, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Çek 
Cumhuriyeti, Litvanya, Romanya, İspanya, 
Avusturya, Fransa, Hırvatistan, Bulgaristan, 
İrlanda ve Macaristan büyükelçilikleri 
izlemektedir.
 
Türkler’in en yoğun ziyaret ettiği ülke 
büyükelçilikleri açısından

Türklerin en fazla ziyaret ettiği ilk on ülke 
arasında dijital iletişimde üst sırada yer alan 
dört ülke bulunmaktadır. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkler; en fazla 
Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Azerbaycan, 
Almanya, İtalya, İran, Rusya, ABD ve Ukrayna’yı 
ziyaret etmektedirler. Tablo 4.9 incelendiğinde 
görülecektir ki bu ülkelerden ABD, Yunanistan, 
Almanya ve Rusya dijital iletişimde ilk on arasında 
yer alan ülkelerdendir. Ayrıca 2012-2013 yılları 
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’yi ziyaret eden 
yabancıların milliyetlerine göre dağılım durumları 

incelendiğinde dijital iletişimde üst sırada yer alan 
Almanya, İngiltere ve Rusya’nın Türkiye’ye en çok 
ziyaretçi gönderen ülkeler olduğu da izlenmektedir 
(TÜİK, 2013).

En fazla Türkiye vatandaşının yaşadığı ülke 
büyükelçilikleri açısından

Dünya genelinde en fazla Türkiye vatandaşının 
yaşadığı ülke Almanya’dır. Almanya’da yaklaşık 
1 milyon 900 binin üzerinde Türk yaşamaktadır. 
İkinci sırada yer alan ABD’de de 850 bin, üçüncü 
sırada yer alan Fransa’da 523 bin Türkiye 
vatandaşı yaşarken; Hollanda’da 364 bin, 
Yunanistan’da 153 bin, Avusturya’da 145 bin ve 
Suudi Arabistan’da 140 bin Türk yaşamaktadır. 
Diğer ülkelerde yaşayan Türk sayıları ise 100 binin 
altındadır (Takvim Gazetesi; 2014).
Araştırma kapsamında 100 binin üzerinde 
Türk’ün yaşadığı ülkelerin büyükelçiliklerinin 
dijital medya sıralamasına bakılmış ve aralarında 
bir ilişki bulunup bulunmadığı izlenmiştir. 
Bu kapsamda ülke büyükelçiliklerinin dijital 
iletişim sıralamasında en fazla Türk’ün yaşadığı 
Almanya üçüncü sırada yer alırken, ikinci sırada 
en fazla Türk’ün yaşadığı ABD birinci sırada yer 

almıştır. Üçüncü sırada 
en fazla Türk’ün yaşadığı 
Fransa dijital iletişim 
sıralamasında oldukça 
gerilerde yer alırken, 
dördüncü sırada en 
fazla Türk’ün yaşadığı 
Hollanda büyükelçiliği 
dijital iletişimde onuncu 
sırada yer almaktadır. En 
fazla Türk nüfusuna ev 
sahipliği yapan beşinci 
ülke olan Yunanistan 
büyükelçiliği dijital 
iletişim sıralamasında 
dördüncü sırada yer 
alırken, altıncı ve yedinci 
sırası paylaşan Avusturya 
ve Suudi Arabistan 
büyükelçiliklerinin dijital iletişimleri 
oldukça düşüktür.

Türkiye’nin en yoğun ticaret yaptığı 
ülke büyükelçilikleri açısından

Türkiye’nin dış ticaret istatistikleri 
açısından baktığımızda dijital 

iletişimde ilk onda içerisinde yer alan büyükelçiliklerin ait 
olduğu 4 ülkenin Türkiye’nin en yoğun ticaret yaptığı ilk on 
ülke arasında yer aldığı görülmektedir. Bu ülkeler ABD, 
İngiltere, Almanya ve Rusya’dır. Ekonomi Bakanlığı verilerine 
göre Türkiye 2013 ve 2014 yıllarında en fazla ticareti sırasıyla 
Almanya, Rusya, Çin, İtalya, ABD, İngiltere, Fransa, İran, Irak 
ve İspanya ile yapmıştır. Tablo 4.10 biraz daha daraltılarak 
incelendiğinde ise bu 4 ülkenin en yoğun ticaret hacmine sahip 
olunan ilk 6 ülke içerisinde yer aldığı da tespit edilmektedir.

Tablo 4. 9 : Türkler’in yoğun ziyaret ettiği ilk on ülke ile dijital iletişimde ilk onda yer alan 
büyükelçilikler (TÜİK, 2013).

Tablo 4. 10 : Türkiye’nin en yoğun dış ticareti olan ilk on ülke ve dijital iletişimde ilk onda yer alan 
büyükelçilikler (Ekonomi Bakanlığı; 2013, 2014)

 Büyükelçiliklerin Dijital Medya Kullanımı ve British Broadcasting Corporation Word Service 
Küresel Algı Anketi İle Karşılaştırılması
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Elçiliklerin dijital medya kullanım puanlaması 
sonucunda ilk üç sırada yer alan elçiliklerin 
durumları British Broadcasting Corporation (BBC) 
Word Service tarafından gerçekleştirilen Küresel 
Algı Anketi ile karşılaştırılmıştır. (Globescan, 2013; 
Globescan, 2014).
ABD Büyükelçiliği’nin dijital medya performansı 
BBC Word Service tarafından yapılan dünya geneli 
ülkeler algı anketinin Türkiye ayağında ortaya 
çıkan sonuçlarla örtüşmektedir. 2013 yılında 
dünya genelinde ABD’ye olumlu bakanların oranı 
yüzde 45, olumsuz bakanların oranı yüzde 34 ve 
Türkiye’de olumlu bakanların oranı yüzde 27, 
olumsuz bakanların oranı yüzde 59 iken, 2014’te 
dünya genelinde ABD’ye olumlu bakanların 
oranı yüzde 42’ye düşmüş, olumsuz bakanların 
oranı ise 39’a çıkmıştır. Buna karşın Türkiye’de 
olumlu bakanların oranı yüzde 36’a yükselirken, 
olumsuz bakanların oranı ise bir önceki yıla göre 
gerilemiş ve yüzde 36 olarak gerçekleşmiştir. 
ABD Büyükelçiliği’nin sosyal medya, dijital 
iletişim eksenli çalışmalarının kamu diplomasisi 
anlamında başarılı olduğu ve dijital medya alanında 
yaptığı çalışmaların sonuçlarını aldığı söylenebilir. 
İngiltere’nin dijital medya kullanım sonuçları BBC 
Word Service tarafından yapılan dünya geneli 

ülkeler algı anketinin Türkiye ayağında ortaya 
çıkan sonuçlarla örtüşmektedir. 2013 yılında 
dünya genelinde İngiltere’ye olumlu bakanların 
oranı yüzde 55, olumsuz bakanların oranı yüzde 
18’dir. Türkiye’de olumlu bakanların oranı yüzde 
31, olumsuz bakanların oranı ise yüzde 40’dır.  
2014’te dünya genelinde İngiltere’ye olumlu 
bakanların oranı yüzde 56’ya, olumsuz bakanların 
oranı ise yüzde 21’e yükselmiştir. Türkiye’de 
olumlu bakanların oranı yüzde 39’a yükselirken, 
olumsuz bakanların oranı ise bir önceki yıla göre 
gerilemiş ve yüzde 30 olarak gerçekleşmiştir. 
İngiltere Büyükelçiliği’nin sosyal medya, dijital 
iletişim eksenli çalışmalarının kamu diplomasisi 
anlamında başarılı olduğu ve dijital medya alanında 
yaptığı çalışmaların sonuçlarını aldığı söylenebilir. 
İngiltere Büyükelçiliği’nin dijital medya kullanım 
sonuçları BBC Word Service tarafından yapılan 
dünya geneli ülkeler algı anketinin Türkiye 
ayağında ortaya çıkan sonuçlarla örtüşmektedir. 
2013 yılında dünya genelinde Pakistan’a olumlu 
bakanların oranı yüzde 15, olumsuz bakanların 
oranı yüzde 59’dur. 2014’te dünya genelinde 
Pakistan’a olumlu bakanların oranı yüzde 
16’ya, olumsuz bakanların oranı ise yüzde 60’a 
yükselmiştir. Buna karşın 2013’te Türkiye’de 

olumlu bakanların oranı yüzde 22, olumsuz 
bakanların oranı ise yüzde 48’dir.  2014’te ise 
olumlu bakanların oranı yüzde 25’e yükselirken, 
olumsuz bakanların oranı bir önceki yıla göre 
gerilemiş ve yüzde 41 olarak gerçekleşmiştir. 
Pakistan’a yönelik dünya geneli algıda pek bir 
değişiklik yokken Pakistan Büyükelçiliği’nin dijital 
medyayı stratejik olarak kullanımı Türkiye’de 
algıları etkilemiştir. Pakistan Büyükelçiliği’nin 
sosyal medya, dijital iletişim eksenli çalışmalarının 
kamu diplomasisi anlamında başarılı olduğu 
ve dijital medya alanında yaptığı çalışmaların 
sonuçlarını aldığı söylenebilir.

2013’te dünya genelinde İsrail’e olumlu bakanların 
oranı yüzde 21, olumsuz bakanların oranı yüzde 
52’dir. 2014 yılında dünya genelinde İsrail’e olumlu 
bakanların oranı yüzde 24’e çıkarken, olumsuz 
bakanların oranı ise yüzde 50’e düşmüştür. Buna 
karşın 2013’te Türkiye’de olumlu bakanların 
oranı yüzde 8, olumsuz bakanların oranı ise 
yüzde 81’dir.  2014’te ise olumlu bakanların oranı 
yüzde 17’e yükselirken, olumsuz bakanların oranı 
bir önceki yıla göre büyük oranda gerilemiş ve 
yüzde 44 olarak gerçekleşmiştir. İsrail’e yönelik 
dünya geneli algıda pek bir değişiklik yokken 
İsrail Büyükelçiliği’nin dijital medyayı stratejik 

Tablo 4. 11: BBC Word Service Küresel Algı Anketi (On Ülke İçin Sonuçlar 2013-2014), (Kaynak: 
http://www.globescan.com/)
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olarak kullanımı Türkiye’de algıları etkilemiştir. 
İsrail Büyükelçiliği’nin sosyal medya, dijital 
iletişim eksenli çalışmalarının kamu diplomasisi 
anlamında başarılı olduğu ve dijital medya alanında 
yaptığı çalışmaların sonuçlarını aldığı söylenebilir.
2013’te dünya genelinde Almanya’ya olumlu 
bakanların oranı yüzde 59, olumsuz bakanların 
oranı yüzde 15’dir. 2014’te dünya genelinde 
Almanya’ya olumlu bakanların oranı yüzde 60’a 
çıkarken, olumsuz bakanların oranı ise yüzde 
18’e yükselmiştir. Buna karşın 2013’te Türkiye’de 
olumlu bakanların oranı yüzde 46, olumsuz 
bakanların oranı ise yüzde 52’dir.  2014’te 
ise olumlu bakanların oranı yüzde 48’e 
yükselirken, olumsuz bakanların oranı bir 
önceki yıla göre büyük oranda gerilemiş ve 
yüzde 24 olarak gerçekleşmiştir. Almanya’ya 
yönelik dünya geneli algıda olumlu ve 
olumsuz yönde küçük çaplı değişikler olurken, 
Almanya Büyükelçiliği’nin dijital medyayı 
stratejik olarak kullanımı Türkiye’de algıları 
etkilemiştir. Almanya Büyükelçiliği’nin sosyal 
medya, dijital iletişim eksenli çalışmalarının 
kamu diplomasisi anlamında başarılı olduğu 
ve dijital medya alanında yaptığı çalışmaların 
sonuçlarını aldığı söylenebilir.
2013’te dünya genelinde Rusya’ya olumlu 
bakanların oranı yüzde 30, olumsuz 
bakanların oranı yüzde yüzde 40’dır. 
2014’te dünya genelinde Rusya’ya olumlu 
bakanların oranı yüzde 31’e çıkarken, 
olumsuz bakanların oranı ise yüzde 45’e 
yükselmiştir. Buna karşın 2013’te Türkiye’de 
olumlu bakanların oranı yüzde 30, olumsuz 
bakanların oranı ise yüzde 46’dır.  2014’te 
ise olumlu bakanların oranı yüzde 36’a 
yükselirken, olumsuz bakanların oranı bir 
önceki yıla göre gerilemiş ve yüzde 23 olarak 
gerçekleşmiştir. Rusya’ya yönelik dünya geneli 
algıda olumlu bakanların oranı değişmez olumsuz 
bakanların oranı artarken Rusya Büyükelçiliği’nin 
dijital medyayı stratejik olarak kullanımı Türkiye’de 
algıları etkilemiştir. Rusya Büyükelçiliği’nin sosyal 
medya, dijital iletişim eksenli çalışmalarının 
kamu diplomasisi anlamında başarılı olduğu 
ve dijital medya alanında yaptığı çalışmaların 
sonuçlarını aldığı söylenebilir. İlk on sırada yer 
alan diğer büyükelçiliklere ait BBC Word Service 
anketinde veri bulunmadığı için karşılaştırmalar 
yapılamamıştır. 

Sonuçlar
Örgütsel iletişimin temelinde, hitap edilen çevrenin 
düşüncelerini etkilemek, destek almak, gerek 
duyulduğunda stratejik karar mekanizmalarını 
işleterek örgüt fonksiyonlarında ve işleyişinde 
bir takım uygulamaları yönlendirmek düşüncesi 
yatar. Küreselleşme ve dijital mecralardaki 
gelişmeler dünya toplumlarını bir ağ toplumuna 
dönüştürmüştür. Örgütsel süreçler ve 
iletişim de bundan etkilenmektedir. Şebeke 
örgütlerden, sanal gruplara kadar küresel köyün 
vatandaşları çok farklı örgütlenme şekilleri 
geliştirmişlerdir. İnsanlık fiziki ortamlardan 

bilginin hızla yaygınlaştığı sanal yaşam alanlarına 
taşınmaktadır. Bu yeni yerleşim alanlarına 
ayak uyduramayan işletme ve markalar kadar, 
resmi organizasyonlar da zemin kaybetmekle 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bireyleri sosyal ve 
demografik durumlarına bakmaksızın ciddi şekilde 
etkileyen dijital devrim; siyasetin, diplomasinin 
ve ticaretin belirleyicisi olmakta, sosyal medya 
alanları standart koyan mekânlar haline 
gelmektedir. 
Sosyal medya sadece hikâyesini anlatmak 
isteyenlerin değil, kendi geleceğini diğerleriyle 
irtibatta gören örgütlerin aralarındaki biçimsel 
ilişkileri geliştirme ortamlarına dönüşmüştür. 

Bu biçimsel ilişki mekânları yeni kargaşa 
ortamlarını da üretme kapasitesine sahiptir. Dijital 
ortamlarda kimlikler yeniden tasarımlanmakta, 
halklar sanal sokaklarda örgütlenip yeryüzünün 
gerçek sokaklarına yön verebilecek güce 
kavuşturulmaktadır.
İletişimin üzerindeki denetim sosyal medya 
ortamlarının yaygınlaşmasıyla kontrol dışı kalmaya 
başlamıştır. Twitter devrimlerinde görülmüştür 
ki beş altı kişilik profesyonel ekipler önceden 
biriktirilen yumuşak güç unsurlarını devreye 
sokarak ülkelerin iç işlerini karıştırılabilecek 
yeteneğe kavuşmuşlardır. Bu yeni bir iş alanı 

üreterek devrim ihraç eden 
uluslararası örgütlerin 
oluşumunu sağlamıştır. Devrim 
artık uluslararası alanda 
pazarlanan bir ürün haline 
dönüşmüştür. 
Tüm süreçlerin herkesin gözü 
önünde yaşandığı 21. yüzyılda 
sosyal medya vazgeçilmez 
örgütlenme araçlarından 
biri haline gelmiştir. Dünya 
artık tam anlamıyla bir imaj 
ve iletişim dünyası halini 
almıştır.  Dijital dünyada 
örgütler ilişki ve iletişim ağlarını 
yönetemezlerse, imaj ve itibar 
suikastlarına maruz kalma 
ihtimalleri katlanmaktadır. İmaj 
ve itibar yönetimi düne göre, 
bugün daha önemli bir hale 
gelmiştir. İtibar suikastları siber 
hızla yaygınlaştırabilmektedir. 
Bu suikast girişimlerine 

karşı hazırlıklı olmak için iletişim ortamlarını 
çeşitlendirmek, dijital mecralarda aktif olmak 
ve bu mecraları profesyonel ekiplerle yönetmek 
gerekmektedir. 
Büyükelçilikler yürüttükleri iş ve ürettikleri 
hizmetin gereği uluslararası nitelik taşıyan resmi 
örgütlerdir. Gerek köken, gerekse muhatap ülke 
vatandaşlarına hizmet üreten örgütsel yapılar 
olarak büyükelçilikler iç ve dış kamularla sürekli 
irtibat halindedirler. Büyükelçilikler ülkelerin aynı 
zamanda ileri kamu diplomasisi kurumlarıdır. 
Dijital mecralar tüm örgütsel yapılar için olduğu 
gibi büyükelçilikler için de ihmal edilemez bir 
iletişim alanıdır. Ankara’daki büyükelçiliklerin 

bu alanda yeteri kadar yatırım yaptıklarını 
söylemek pek de mümkün görünmemektedir. 
Büyükelçiliklerin yüzde 32’sinin web sitesi dahi 
bulunmamaktadır. Yüzde 64’ü hiçbir sosyal medya 
platformunu kullanmamaktadır. Oysa elçilikler için 
muhatap kitlenin ruh halinin ivedilikle kavranması, 
zamanın oluşturduğu sıkıntıların bertaraf edilmesi 
için dijital diplomasi göz ardı edilemeyecek bir 
araçtır.
Sosyal medyanın imkânlarından üst seviyede 
yararlanmaya çalışan az sayıdaki büyükelçiliğin 
farklı sosyal medya platformlarını birbiriyle 
etkileşimli olarak kullandıkları tespit edilmiştir. 
Sosyal medya platformlarındaki çeşitlilik farklı 
kitlelere, çok farklı yöntemlerle ulaşmayı mümkün 
kılmaktadır. Büyükelçiliklerin bir kısmının 
kendisine ait sosyal medya platformu olmadığı 
için web sitelerinden ülke dışişleri bakanlıklarına 
ait sosyal medya linklerine yönlendirme yaptıkları 
belirlenmiştir. 
Elçiliklerin etkin dijital iletişim ve verimli kamu 
diplomasisi için birden fazla platform kullanması 
kaçınılmazdır. Araştırma ortaya koymuştur ki, 
birden fazla platform kullanan elçilikler, dijital 
iletişim stratejisinin bileşeni olarak Facebook 
veya Twitter’dan en az birini kullanmaktadırlar. 
Büyükelçilikler açısından Twitter ve Facebook 
en popüler iki platform olarak tescillenmiştir. 
Sosyal medya platformlarının dijital diplomasinin 
kullanımında çeşitlilik kazanması, her açıdan 
esneklik sağlamaktadır. Farklı sosyal medya 
araçları, hem farklı kitlelere ulaşmayı hem 
de farklı yöntemler kullanabilmeyi mümkün 
kılmaktadır. Sözün yanına görselleştirmenin 
de eklenmesiyle dijital iletişimin etki katsayısı 
artırılabilmektedir.
Web sitelerinden sosyal medya platformlarına 
yapılan bağlantılar, dijital iletişimde sosyal 
medyanın araçsallaştırılmasındaki başarıyı 
yükseltmektedir. Linkler kullanıcıların 
büyükelçiliklerle iletişim ortamları yaratmasında 
açık kapı görevi görmektedir. Web sitesi bulunup 
sosyal medya kullanan elçiliklerin yüzde 60’ı 
web sitesinden büyükelçiliğe ait sosyal medya 
platformlardan en az birine link vermiştir. yüzde 
40’ının ise web sitesinde böyle bir işlevsellik 
izlenmemiştir. Link vermeyenler için web 1.0 ile 
web 2.0 kullanımı açısından bir eksiklik olduğu, 
stratejik bir uyum sağlanamadığı tescillenmiştir.
ABD Büyükelçiliği’nin örgütsel iletişim ve 
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kamu diplomasisi süreçlerini yönetirken 
sosyal medyanın olanaklarından etkin şekilde 
yararlandığı bu bağlamda Facebook ve Twitter’ı 
en yoğun kullanan büyükelçilik olduğu tespit 
edilmiştir. İngiltere ve Pakistan büyükelçiliklerinin 
de kamu diplomasisi uygulamalarında, halkla 
ilişkiler, imaj ve itibar yönetimi gibi konularda 
sosyal medyanın imkânlarını etkin şekilde 
kullandıkları tespit edilmiştir. Almanya, İsrail ve 
Yunanistan büyükelçiliklerinin sosyal medyayı 
düzenli olarak kullandıkları belirlenirken, diğer 
büyükelçiliklerinin düzensiz bir sosyal medya 
kullanımları olduğu tespit edilmiştir. Aynı anda 
beş sosyal medya platformunu kullanan bir 
büyükelçilik bulunurken, İngiltere, Pakistan, 
Yunanistan ve Somali büyükelçiliklerinin aynı 
anda dört sosyal medya 
platformu kullandıkları 
tespit edilmiştir. 
İrtibat tesisi açısından 
önemli bir unsur olarak 
en fazla Twitter hesabını 
İsrail Büyükelçiliği’nin 
takip ettiği 
belirlenirken, en fazla 
takipçi sayısının ise 
ABD Büyükelçiliği’ne ait 
olduğu tescillenmiştir. 
Elçiliklerin ekseriyetinin 
diğer elçilik hesaplarını 
takip etmedikleri, takip 
edenlerin ise bu işi 
birkaç hesapla sınırlı 
tuttukları belirlenmiştir. 
Elçilikler arası işbirliği, 
karşılıklı yatırım 
alışverişleri, ülkeler 
arası işbirliğinin üçüncü 
tarafları da işin içerisine 
katarak yürütülmesi 
değer taşımasına 
rağmen, elçiliklerin 
birbirlerinin hesaplarını 
takip etmiyor olmaları 
kamu diplomasisinin 
etkin kullanımı 
açısından bir zaaf olarak 
değerlendirilmiştir. 
Diğer elçiliklerce 
en fazla takip 

edilen hesabın ABD Büyükelçiliği’ne ait olduğu 
belirlenmiştir. 
Büyükelçiliklerin; Türkiye’de en fazla Dışişleri 
Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabını takip ettikleri, 
devlet adamları sıralamasında ise Cumhurbaşkanı 
ve Dışişleri Bakanı’nın eşit oranda büyükelçilik 
tarafından takip edildikleri belirlenmiştir.   
Bu bağlamda ABD, İngiltere ve Pakistan 
büyükelçiliklerinin dijital medya kullanımında 
önemli bir fark yarattıkları, elde edilen sonuçların 
BBC Word Service tarafından gerçekleştirilen 
Dünya Algı Anketi’nin Türkiye bölümünde elde 
edilen sonuçlarla örtüştüğü belirlenirken, 
büyükelçiliklerin ekseriyetinin “örgütsel iletişimde 
dijital medyanın olanaklarından stratejik bir düzen 
içerisinde yararlanamadıkları” görülmüştür.

Öneriler
Dijital medya örgütlerin çalıştığı ortamları 
ayırmakta, geleneksel fiziki alan ve post modern 
sanal alan şeklinde yeniden sınıflandırmaktadır. 
Örgütler fiziki alanın dilini (iletişimi) ne kadar 
başarılı yönetseler de yeterli olamayacaklarından, 
sanal alanın on-line dilini de kavramak, bu iletişim 
şeklini işletmenin geleneksel diline entegre 
etmek durumunda kalacaklardır. Şimdilik sanal 
örgütlerin tamamen fiziksel örgütün yerine 
geçmesi beklenmezken, bu gelişmenin tüm 
örgütsel davranışları yeniden şekillendireceği, 
karmaşıklaştıracağı ve bir kısmını revize edeceği 
öngörülebilmektedir. Bu değişim ülkeden ülkeye, 
örgütten örgüte farklılıklar gösterebilecektir.

Twitterve Facebookbaşta olmak üzere 
tüm sosyal medya platformları örgütsel 
iletişimde vazgeçilmez alanlardır. Örgütler 
web sayfaları ve sosyal medya ortamlarını 
birbiriyle etkileşimli olarak yönetmelidirler. 
Web sayfaları örgütler için ön büro görevi 
görmelidir. İşletmeler için web sayfaları halkla 
ilişkiler birimi ve sanal vitrin olarak hizmet 
vermelidir.  Örgütler tüm iş süreçlerinde 
sosyal medyayı kullanmalı, çalışanlarını 
bu süreçlere adapte etmelidir. Atılan tweet 
ve yayılan mesajlar bir stratejinin parçası 
olmalıdır. Twitter iletişime hem zamansal 
hem de işlevsel nitelik kazandıracak bir 
platform olarak yükselişini sürdürmektedir. 
İşletmeler mutlaka twitter vb. platformlarda 
yerlerini almalıdırlar.  Organizasyon yapıları 
dijital medya ortamlarındaki gelişmelere göre 
yeniden kurgulanmalıdır. 
Örgütlerin dijital alanı başarılı yönetebilmeleri 
bu alanın işletmenin bir birimi olarak 
algılanmasına bağlıdır. İşletmeler dijital 
medya bürolarını kurmalı, konuya vakıf 
yazar, editör, tasarımcı ve video üreticileri 
ile irtibat halinde stratejik bir yönetim 
sistemi oluşturmalıdırlar. Sosyal medya 
yönetimi profesyonel ekipler eliyle 
gerçekleştirilmelidir.
Dünya algı dünyası haline gelmiş 
ve algılar dijital ortamlar üzerinden 
şekillendirilmektedir. Dijital ortamları 
yönetemeyen örgütlerin algıları da yönetmesi 

mümkün değildir. Sosyal medyayı yönetmek 
itibar ve imaj yönetimiyle eşdeğer hale gelmiştir. 
On-line itibar kavramı iyice anlaşılmalı ve 
yönetilebilmelidir. 
Sosyal medya büyükelçilikler açısından her 
an ulaşılabilecek bir elçilik niteliği taşımalıdır. 
Görselleştirme ile dijital diplomasinin etki 
derecesi artırılabilecektir. Twitter bir örgütlenme 
ve yumuşak güç kaynağı olarak ele alınmalıdır. 
Büyükelçilikler; etkin bir kamu diplomasisi 
ve örgütsel iletişim için yetkilendirilmiş dijital 
diplomatlar, sosyal medya uzmanları istihdam 
etmelidir. Büyükelçiliklerin Twitter hesaplarının 
bulunması, bunların gerçek anlamıyla bir örgütsel 
iletişim mekanizması olarak kullanılabildiği, 
kamu diplomasisi süreçlerinde aktif şekilde 
yararlanılabildiği anlamı taşımamaktadır. 
Atılan tweetler bir aksiyon oluşturamıyor, geri 
dönüşüm sağlanamıyor, topluluklar harekete 
geçirilemiyorsa kuru bir dijital diplomasi 
faaliyetinin kimseye faydası bulunmamaktadır. 
Örgütsel yapılar olarak elçiliklerin gerek kamu 
diplomasisi, gerekse diğer örgütsel görevlerinde 
dijital medyanın getirilerinden uzak durmaları 
düşünülemez. Bu alanda yatırım yapmayan 
büyükelçiliklerin, 21. yüzyılda geleneksel örgütsel 
iletişim yöntemleriyle rakiplerinin gerisinde 
kalacakları aşikârdır. 
Gerek diğer örgütler, gerekse büyükelçilikler 
açısından web sayfaları ve sosyal medya 
her an ulaşılabilir irtibat noktası, çift taraflı 
etkileşim sağlayan ön büro görevi görmelidir. 
Bunu başaran firma, şirket, bürokratik yapı ve 
sivil toplum örgütleri halkla ilişkiler, imaj ve 
marka yönetiminde rakipleri karşısında önemli 
farklar yaratacaklardır. Büyükelçiliklerden yola 
çıkarak tüm örgütlerin dijital medya kullanım 
performansları incelenmeli, rakiplerine bakılmalı, 
buna uygun politikalar geliştirilmelidir. Yer ve 
zamandan bağımsız olarak büyük sayıda, farklı 
nitelikte müşteriye ulaşmanın ve etkilemenin yolu 
dijital medya ortamlarını iş süreçlerinde başarılı 
şekilde kullanmaktan geçmektedir. Dijitalleşen 
yenidünya düzeninde elçiliklerde olduğu gibi 
işletmelerde kendilerini bu şekilde pazarlayabilir, 
görevlerini etkili şekilde yürütebilirler. 
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