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Abstract 

The development of new communication technologies determines the length 
of globalization and transforms it. These developments stand out in many 
areas up to individuals' lifestyle and cultural practices. There were major 
social, psychological and cultural changes, especially with the invention of 
mobile phones and their inclusion in our lives. In today's society, mobile 
phones have fairly become a part of individuals' bodies along with the fact 
that internet has become available on mobile phones and social media tools 
have been placed on phones. The portability of smart phones, and the fact 
that smart phones bring along many features and can communicate with 
others through social media tools with a click have brought them to a very 
large user group. In this regard, the indispensability of social media is 
increasing with each passing day. How Facebook, Instagram, Twitter and 
Whatsapp which are among the most used social media applications on 
smart phones, emerged, and their developments and current usage status 
were discussed in this study. The aim of the study was to provide detailed 
information about social media applications used in smart phones. The 
literature review method, one of the scientific research methods, was used to 
conduct the study. Among the studies addressing social media tools used in 
mobile phones, no study examining all three applications was found. 
Therefore, it was needed to conduct this study.  
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Özet 

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi, küreselleşmenin de boyunu belirleyerek 
dönüştürmektedir. Bu gelişmeler, bireylerin yaşam tarzı ve kültürel pratiklerine 
kadar birçok alanda kendini göstermektedir. Özellikle cep telefonlarının icat 
edilmesi ve hayatımıza girmesiyle sosyal, psikolojik ve kültürel anlamda büyük 
değişimler kat edilmiştir. Günümüz toplumunda, internetin cep telefonlarında 
kullanılabilir hale gelmesiyle ve sosyal medya araçlarının telefonlara 
yerleşmesiyle birlikte cep telefonları adeta bireylerin vücutlarının bir parçası 
haline gelmiştir. Akıllı telefonların, taşınılabilir olması, birçok özelliği 
beraberinde getirmesi, bir tıkla sosyal medya araçları sayesinde başkalarıyla 
iletişim sağlayabilmesi, onu çok geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmıştır. Bu 
bağlamda sosyal medyanın vazgeçilmezliği her geçen gün artmaktadır. Bu 
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 çalışmada, akıllı telefonlarda en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından 
Facebook, Instagram, Twitter ve Whatsapp’ın nasıl ortaya çıktığı, gelişimleri ve 
günümüzdeki kullanım durumu ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, akıllı cep 
telefonlarında kullanılan sosyal medya uygulamaları hakkında detaylı bilgi 
sağlamaktır. Araştırmayı yürütmek için, bilimsel araştırma yöntemlerinden 
literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Cep telefonlarında kullanılan sosyal 
medya araçları ile ilgili ele alınan çalışmalar içerisinde, her üç uygulamayı da 
inceleyen bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın 
yapılmasına gerek duyulmuştur. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
1 Eylül 2020 
Kabul Tarihi 
3 Aralık 2020 

1. Giriş 

1960’lı yıllarda ABD Savunma Bakanlığı’nın nükleer bir savaşta Amerika’da 
iletişim ağlarını kontrol etmek ve çökertilmesini önlemek için bir proje olarak 
geliştirilen internet, günümüzde çok farklı boyutlara ulaşmıştır. 

Dolayısıyla o yıllarda büyük ölçüde ABD’de kuruluşuna tanık olunan enformasyon 
teknolojisi çerçevesinde örgütlenmiş yeni teknolojik olgu, Amerikan toplumunun, 
küresel ekonomi ve dünya jeopolitiğiyle etkileşim içerisinde yeni bir üretim, 
iletişim, yönetim ve yaşama biçimi olarak somutlaşan özgül bir alan oluşturmuştur 
(Castells, 2008, s. 6). 

1990’lı yıllarda ise, özel televizyonların ortaya çıkması ve cep telefonlarının 
internete bağlanabilir hale gelmesiyle birlikte internet kullanımının artması, kitle 
iletişim araçlarını vazgeçilmez hale getirmiştir. 

İnternetle birlikte sürekli gelişen cep telefonları ve sosyal medya ise; radyo, gazete 
ve televizyon gibi geleneksel olan iletişim araçlarına göre, farklı özellikleri 
bünyesinde barındırmaktadır. Geleneksel medyada, bilginin yayılması için belli 
kaynaklara ihtiyaç duyulmakta iken, bilgiye ulaşmak ya da dağıtmak sosyal medya 
için, göreceli olarak daha az masrafla sağlanır ve erişim araçları kullanıcısı olan 
bütün bireylere açıktır. Bir bilgiyi yaymak için herhangi bir yatırım yapmaya veya 
lisans almaya gerek kalmamıştır. Kaynak tarafından gönderilen iletilerin, 
geleneksel medyada değiştirilmesi mümkün olmazken, sosyal medyada kolayca 
değiştirilebilir bir yapı mevcuttur (Özsoy, 2012, s. 1134). 

Sosyal medya araçlarının, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanımı 
7’den 70’e her geçen gün artmaktadır. Bireyler sahip olduğu bilgiyi paylaşmak, 
paylaşılan bilgilere erişmek, bu bilgileri yorumlamak, katkıda bulunmak, fotoğraf 
ve haber paylaşımında bulunmak, dünyadan haberdar olmak gibi birçok etkinliği 
sosyal medya araçlarıyla akıllı telefonlarından yapabilmektedir.  

Bu çalışmada, akıllı telefonlarda sık kullanılan sosyal medya araçlarından 
Facebook, Instagram, Twitter ve Whatsapp uygulamaları ele alınmıştır. Bu 
uygulamaların ortaya çıkması, geliştirilmesi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  

2. Amaç ve Yöntem 

Çalışmanın amacı, hem cep telefonlarında kullanılan sosyal medya araçlarını 
açıklamak hem de bu konuda yapılacak olan çalışmalara kaynak oluşturmaktır. 
Araştırmanın konusunu sosyal medya araçları oluşturmaktadır. Araştırmada akıllı 
cep telefonlarında en çok kullanılan sosyal medya araçlarından Facebook, 
Instagram, Twitter ve Whatsapp ele alınmıştır.  
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Tablo 1: Sayılarla Facebook, İnstagram, Twitter ve  Whatsapp (2020) 
Facebook İnstagram Twitter Whatsapp 

Facebook, 18 yaş ve 
üstü tüm dünya 

yetişkinlerinin üçte 
birine ve 18-34 

yaşları arasındaki 
tüm dünya 

yetişkinlerinin 
yarısından fazlasına 

erişim sağlıyor. 

Toplam kullanıcı 
sayısının yüzde 

38.2’sini 13-24 yaş 
grubundaki genç 

nüfus oluşturuyor. 

Twitter 
kullanıcılarının 

büyük bir çoğunluğu 
25-34 yaş 

aralığındadır. 

Genel olarak sosyal 
medya araçlarının 

kullanımı yaşla 
birlikte azalır. Ancak 
WhatsApp kullanımı 
30-49 yaş aralığında 

yaklaşık %5 
oranında 

artmaktadır. 

Dünya çapında 2.5 
milyar aylık aktif 

kullanıcı 
bulunmaktadır. 

Dünya 
genelinde İnstagram

 kullanıcılarının 
sayısı 1 milyar aylık 

aktif kullanıcı 
bulunmaktadır. 

Twitter’ın 339.6 
milyon kullanıcısı 

bulunmaktadır. 

Dünya genelinde 2 
milyar milyon 

Whatsapp kullanıcısı 
bulunmaktadır. 

Türkiye’de 37 
milyon kişi 
Facebook 

kullanmaktadır. 

Türkiye’de 33 
milyon kişi 
Instagram 

kullanmaktadır. 

Türkiye’de 11 
milyon 800 bin 

kullanıcı 
bulunmaktadır. 

Türkiye’de 49 
milyon 900 bin 

Whatsapp kullanıcısı 
vardır. 

Kullanıcıların 
çoğunluğu 

kadınlardan (%62) 
oluşmaktadır. 

Kullanıcıların 
%50.9’u kadınlardan 

oluşuyor. 

Twitter 
kullanıcılarının 

%62’si erkeklerden 
oluşmaktadır. 

Whatsapp’ın 
Türkiye’de toplam 

mobil kullanıcı 
sayısına oranı ise 

yüzde 87,1’dir. 
Kaynak: https://www.fundalina.com/2020-yili-global-dijital-raporu/ Erişim tarihi: 

18.05.2020. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, çalışmada incelemeye alınan sosyal medya araçlarından, 
dünya genelinde en çok aktif kullanıcı sayısı Facebook üyeliğinde bulunmaktadır. 
Daha sonra Whatsapp, İnstagram ve Twitter gelmektedir. Türkiye’de ise, diğer üç 
uygulama içerisinde Whatsapp kullanalar daha fazladır. Kullanıcıların cinsiyet 
özellikleri dikkate alındığında; Facebook ve İnstagram kullanıcılarının 
çoğunluğunu kadınlar oluştururken, Twitter’da erkek kullanıcı sayısı daha fazladır. 
Genel olarak bakıldığında, sosyal medya araçlarını gençler daha çok 
kullanmaktadır. Son olarak Whatsapp’ın Türkiye’de kullanıcı oranı % 87.1’dir. 

Çalışmada bilimsel araştırma yöntemlerinden literatür taraması yöntemi 
kullanılmıştır. Literatür taraması, mevcut kaynakları ve belgeleri inceleyerek bir 
konu hakkında veri toplama tekniğidir. Bu teknik, seçilmiş bir araştırma 
probleminin anlaşılmasına ve araştırmanın tarihsel bir zemine oturtulmasına 
yardımcı olmaktadır. 

3. Literatür Taraması 

3.1. Cep Telefonlarının Gelişimi 

İlk olarak büyük boyutlarda üretilen cep telefonları, şimdilerde daha küçük, 
taşıması daha kolay ve ince bir şekilde tasarlanmaktadır. Önceleri insanlar cep 
telefonlarını sadece iletişim kurma aracı olarak görmekteyken, şuanda teknolojinin 

https://www.fundalina.com/2020-yili-global-dijital-raporu/
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gelişmesiyle internete bağlanmak ve çeşitli uygulamalar sayesinde hayatı 
kolaylaştırmak için de kullanmaktadır. 

Teknolojik gelişmelerin etkisiyle şekillenen dünyada iletişim olgusu hızla 
değişmekte ve gelişmektedir. İlk insanlar iletişim kurmak için çizdikleri şekillerden 
yola çıkarak yazı ve alfabeyi geliştirdikleri zaman, dönemlerinin önemli bir keşfini 
yaptıklarından belki habersizlerdi. Ancak şimdiki bireyler, geçmişte yaşanmış olan 
her bir gelişimin izlerini sürerek günümüze olan yansımalarıyla birlikte üzerine 
katılanlarla sürekli olarak ilerlemektedir. Matbaanın bulunmasıyla ulaşılan kitlenin 
daha da büyümesi, McLuhan’ın değişiyle ‘matbaa, bireyciliğin teknolojisi’ şeklini 
almış ve elektronik kültüre geçişle beraber daha da ilerilere taşınırken, yine 
McLuhan’ın ‘global köy’ kavramı da her bir gelişimde biraz daha vücut 
bulmaktadır. Bu bağlamda, bireyselliğin globalleşme ile iç içe geçen bir kavram 
halini alması, iki zıt kutbun bir noktada buluşması halini alırken Castells’in de 
belirttiği gibi, bireyler küresel bir köyde değil, küresel olarak öğretilip yerel olarak 
dağıtılan, bireye özel kulübelerde yaşamaktadır (Ataman Yengin, 2016, s. 107). 
McDonaldlaştırılmış bir toplumun birçok özelliğinde aldatıcı ortamlar ve 
faaliyetler bulunmaktadır. Bunlar arasında paket tur, modern kamping, bilgisayarlı 
telefon santralleri sayılabilir. Bunlarla kastedilen, tüm sanayilerin gerçek-dışılık 
üretmeye ve pazarlamaya girişmesidir. Örneğin McDonald’s,  bireylerin 
eğlendikleri, bol patates kızartması aldıkları ve yiyeceklerini de indirimli aldıkları 
yanılsamasını yaratmaktadır (Ritzer, 2011, s. 189).  

Diğer yandan, Castells’e göre, teknoloji toplumu belirlememektedir ve toplum da 
teknolojik değişimin yönünü çizememektedir. Bunun nedeni, bilimsel bir keşfin, 
teknolojik yeniliklerin ve bunların toplumsal uygulanma süreçlerinin, kişisel 
yaratıcılık ve girişimcilik de dâhil olmak üzere, birçok etkenin bu sürece dâhil 
olmasıdır. Sonuçta, bu etkenler karmaşık bir etkileşim sürecine dayanmaktadır. 
Castells’e göre, ayrıca teknolojik belirlenimcilik ikilemi, büyük olasılıkla yanlış bir 
sorundur, çünkü teknoloji toplumu yansıtmaktadır (Castells, 2008, s. 6). 

Castells’in de belirttiği gibi, gelişen teknolojiler, içerisinde bulunduğu toplumun 
özelliklerini yansıtmaktadır. Çünkü üretilen her teknoloji, o toplumun 
ihtiyaçlarından doğmaktadır. Yapılan birçok yenilik ve değişim de dâhil, birçok 
teknolojik ilerleme genellikle toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. 

Günümüzde bireyler, pratikte bedeniyle yapabildiği her şey için uzantılar 
geliştirmektedir. Silahların evrimi dişler ve yumrukla başlamıştır, atom bombasıyla 
da sona ermiştir. Kıyafetler ve evler, bireyin biyolojik ısı denetim ihtiyaçlarının 
uzantılarıdır. Mobilyalar, çömelip, yere oturmanın yerini almıştır, para ise, emeğin 
karşılığıdır. McLuhan’a göre, bireyin yaptığı bütün maddi şeyler, bireyin bir 
zamanlar bedeniyle veya bedeninin ilgili parçasıyla yaptığı şeylerin uzantısı olarak 
bakmak mümkündür (McLuhan, 2014, s. 20). 

Buna göre cep telefonları, iletişimin sağlanması ihtiyacından doğan bir teknolojik 
üretim olarak kabul edilir. Bireyin başkalarıyla ve dış dünya ile iletişim kurmasını 
sağlayan, cep telefonları, günümüzde herkes için çok önemli ve her an yanında 
bulundurması gereken bir alet haline gelmiştir. 

İnternetin temsil etmiş olduğu ağlar oluşturma mantığı, elektronik ortamda 
bağlantının kurulabilir olduğu her faaliyet alanına uygulanabilir olmuştur. 
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, Finlandiya’da Nokia, İsveç’te Ericsson, 
Amerika’da Motorola’nın başını çektiği mobil telefonların yükselişi, internete 
seyyar aygıtlardan bağlanabilme imkânı yaratmıştır (Castells, 2008, s. 67). 

Cep telefonu teknolojileri sürekli ve hızlı bir biçimde değişmektedir. Bu değişimle 
beraber cep telefonunun kullanım alanları, biçimleri yeniden tanımlanmaktadır. 
Başlangıçta, cep telefonları kablosuz iletişim aracı olarak tanımlanırken, 
günümüzde internet bağlantısını, kısa mesaj servisi ile yazılı iletişimi, fotoğraf, 
video gibi görsel öğeleri de içeren kişiler arası bir iletişim aracıdır. Bunun yanı sıra 
her geçen gün cep telefonu cihazlarındaki değişim de dikkat çekmektedir. Cep 
telefonlarının teknolojik özellikleri geliştikçe boyutları da küçülmektedir 
(Özaşçılar, 2012, s. 46). 

Sonuç olarak, internetin cep telefonlarında kullanılmasını sağlayan akıllı telefonlar, 
teknolojinin gelişmesiyle icat edilmiştir. Bununla birlikte, cep telefonları, iletişim 
kurma aracı olmasının yanında, birçok işlevi içerisinde barındıran bir alet olma 
özelliği de göstermektedir. 

3.2. Akıllı Telefonlar ve Sosyal Medya Uygulamaları 

Akıllı telefon, internete bağlanabilme özelliği olan ve indirebilir bazı uygulamaları 
destekleyen mobil araçları tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Akıllı telefonlara entegre edilmiş kameralar,  fotoğraf makineleri ve indirilen çeşitli 
uygulamalar sayesinde,  her kullanıcı kendi içeriğini üreterek, yine akıllı telefonlar 
üzerinden bu içerikleri çeşitli toplumsal paylaşım ağlarında dolaşıma sokabilir 
(Özdemir, 2014, s. 3). 

Sosyal medya araçları, bireylerin diğer bireylerle iletişim kurmalarını sağlayan ve 
ayrıca birbirleriyle fotoğraf, yazı, video paylaşımı yapabildikleri uygulamalardır. 
Diğer yandan, bu araçların akıllı cep telefonlarında kullanılmaya başlanmasıyla 
büyük ölçüde yaygınlaştığı görülmüştür. Günümüzde hemen herkes, İnstagram, 
Twitter ve Facebook uygulamalarını çeşitli paylaşımlarda bulunmak için 
kullanmaktadır.   

Sosyal medya, bireylerin toplum içinde varlıklarını özgür bir biçimde 
kanıtlayabildikleri, kendilerini ifade edebildikleri ve sosyal ihtiyaçlarını bu şekilde 
karşılayabildikleri bir ortam olarak tanımlanabilir. Ayrıca bu ortam bireyler için 
eğlence aracı olmasının yanı sıra, sosyalleşme ortamının en geniş şekilde 
sağlayıcısı ve kimliklerin üretiminde bir temsil aracıdır (Işık ve Kaptangil, 2018, s. 
698). 

Günümüzde bireyler günlük yaşamının hemen her alanında sosyal medyayı yoğun 
bir şekilde kullanır hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında tüm son 
dakika gelişmeler ve yenilikler sosyal medya hesapları üzerinden 
paylaşılabilmektedir. İnternet ortamları eğlence, oyun, arkadaşlıklar kurma 
yönünde fırsatlar sunarken, sosyal ağlar üzerinde gerçekleşen paylaşımlar 
bireylere kimliklerini ispatlama yönünde fırsatlar sunmaktadır (Utma, 2019, s. 
121). 

Diğer yandan, sosyal ağ ortamları kişilerin sınırlı bir sistem içerisinde bir kamu ya 
da bireysel profil oluşturmalarına,  bağlantı paylaşabildikleri diğer kullanıcıların 
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bir listesini oluşturmalarına izin veren web tabanlı hizmetler olarak tanımlanabilir 
(Ellison, 2008, s. 211). 

Cep telefonlarının internete bağlanarak, uygulama indirebilmesi ve kullanıma 
sunulması, aslında çok uzun yıllar önce olmamıştır. Ancak bu olanağın elde 
edilmesinden sonra, teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, akıllı cep telefon 
uygulamaları birçok gelişim göstermiştir. 

Örneğin, 1999 yılında WAP (Wireless Application Protocol) teknolojisinin 
geliştirilmesiyle mobil telefonların ağ üzerinden internete bağlanabilmesi 
sağlanmış ve bu da mobil uygulamaların gelişmesinin önünü açmıştır. Bu gelişimle 
birlikte, akıllı telefonlar aracılığıyla internete bağlanma hızı ve kalitesinin 
yükselmesi ve sosyal ağların ortaya çıkması sonrası asıl gelişimini göstermiştir 
(Karatay, 2018, s. 42). 

Bu özelliklerin cep telefonlarında kullanılmaya başlanması, internet kullanımının 
yaygınlaşmasını sağlamıştır. Böylece telefon şirketleri internet kullanımına olanak 
veren akıllı cep telefonları üretmeye başlamışlardır. 

Bu bağlamda, 2007 yılı, akıllı telefonlar üzerinden internet kullanılması, önemli bir 
dönem geçirmiştir. Apple, iPhone telefonlarda mail gönderme, konum belirleme 
uygulamalarını Web 2.0 teknolojisini kullanarak, (The Guardian, 2005) cep 
telefonundan internete nitelikli bir bağlantının ilk özelliklerini duyurmuştur. 
Apple, 2008 yılında 552 uygulamanın bulunduğu App Store kullanıma sokmuş ve 
bu uygulamalar kısa süre içerisinde milyonlarca indirme sayılarına ulaşmıştır. Yine 
aynı tarihte akıllı telefonlarda kullanılan bir diğer işletim sistemi olan Android de 
uygulama indirilebilen Android Market’i devreye sokmuştur. 2009 yılında ise, anlık 
mesajlaşma sisteminde devrim yaratmış olan, günümüzün en popüler 
uygulamalarından biri Whatsapp uygulaması kullanıma sokulmuştur (Karatay, 
2018, s. 42). 

Akıllı telefonların hayatımıza giriş yaptığı 2007 yılından bu yana sabit hat abone 
sayısı 18,2 milyondan 11,5 milyona gerilemiştir. Cep telefonu abone sayısı ise 62 
milyondan 73,6 milyona çıkmıştır. Aynı dönemde internet abonelerinin sayısı da 
4,8 milyondan 48,6 milyona yükselmiştir (Kuyucu, 2017, s. 333). 

Böylece bireyler, telefonlarda var olan mesajlaşma uygulamasından çok Whatsapp 
uygulamasını kullanarak mesajlaşmaya başlamışlardır. Bu uygulamayla birlikte 
ayrıca bireylerin yazışma şekli de değişmiştir. Örneğin, emojilerin ortaya 
çıkmasıyla, bireyler duygularını bu şekilde anlatmaya çalışmaktadır ve böylece 
bireyler yeni bir takım alışkanlıklar edinmiştir. 

Bu yeni alışkanlıklardan birisi de sosyal medya olmuştur. Twitter, Facebook, 
Instagram, Swarm, Youtube, Whatsapp gibi sosyal medya araçları bunlardan 
bazılarıdır. Bu araçların radyo, televizyon,  gazete gibi geleneksel iletişim 
araçlarına göre en büyük avantajı, yoğun bir geribildirim alma durumunun 
olmasıdır (Çağlak, 2019, s. 627). 
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3.2.1. Facebook 

Facebook öncelikle 2004’te Harward Üniversitesi öğrencileri için kurulmuştur. 
Harward Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan bu sosyal 
medya aracına ilk zamanlarda sadece okulun e-posta adresiyle üye 
olunabilmekteydi. Daha sonra bu üyelik sistemine liseler ve bazı şirketler de 
katılmıştır. 2006 yılında ise, Facebook tüm herkesin kullanımına açılmıştır. 

Görsel 1: Facebook’un logosu 

Ayrıca aynı yıl, bu gün kullanılan günümüzde mobil Facebook sisteminin temelleri 
atılmıştır. Yine 2006 yılında Facebook’a not ekleme özelliği eklenmiştir. Bir sonraki 
yılda reklam sistemi eklenen Facebook, daha da yaygınlaşmıştır. 2008 yılında ise, 
sistem üzerinden kullanıcıları arasında iletişimi sağlayan sohbet özelliği 
eklenmiştir. Yine aynı yılda eklenen Facebook üzerinden diğer kullanıcılarla 
yarışma benzeri oyunlar ile sistem daha geniş kitleler tarafından kullanılır hale 
geldi.  2009 yılına gelindiğinde ise getirilen ‘like’ özelliğiyle kullanıcılar, paylaşılan 
not, video ve fotoğrafları beğendiğini belirtmeyi sağlayan özellikle tanışmışlardır. 
(Yılmazsoy, 2018, s. 42). 

Bu sistemde oluşturulan kimlikler, bir diğerinin beğenisine sunulmakta ve buna 
göre beğeniler şekillenmektedir. Bireyler, sosyal medya üzerinden beğen toplamak 
için fotoğraf, yazı ve video paylaşımı yapmaktadır. 

Facebook’ta insanlar,  diğerlerinin sorunlarından çok, paylaştığı fotoğraf, gezdiği 
yer, yediği yemek ve yaptığı imalı göndermelerle ilgilenmektedir. Böylece sanal 
ilgiler gerçekliğin kendisi gibi algılanmaya başlanmakta, birbirini sanal 
ortamlardan tanıyan ve birbirinin sorunlarına yabancılaşmış bireyler topluluğu 
ortaya çıkmaktadır (Akçay Bekiroğlu ve Hülür, 2016, s. 151). 

Facebook sistemine zamanla farklı özellikler de eklenmiştir. 2009’da farklı dil 
destekleri, 2010’da kurumlara kendi sitelerini oluşturabilme özelliği sunan Open 
Graph API sistemi, 2011’de zaman tüneli, 2012’de dürtme özelliği eklenen 
özelliklerden bazılarıdır. 2014 yılında ise, site günümüzdeki halini almıştır. 2016 
yılında ‘Canlı Yayın’ özelliği eklenen sistemde kullanıcılar canlı yayın kaydı 
gerçekleştirerek videolarını paylaşabilmektedir (Yılmazsoy, 2018, s. 42). 

Sonuç olarak, Facebook bireylerin birbirleriyle iletişim kurdukları, yazı, fotoğraf ve 
video paylaşımı yapabildikleri, diğer kullanıcıların paylaşımlarına yorum 
yapabildikleri, beğenip beğenmediklerini belirtebildikleri bir sosyal medya aracı 
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haline gelmiştir. Bu sistemde günümüzde medya araçları da katılmıştır ve böylece 
kullanıcılar bu medya araçlarının sayfalarını da takip ederek gündemden haberdar 
olabilmektedir. 

3.2.2. Instagram 

Instagram, 2010 yılının sonlarında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından, 
bireylerin birbirleriyle fotoğraf paylaşımı yapmasını sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. 

Instagram, fotoğrafların ve videoların paylaşımını sağlayan bir araç olmasının yanı 
sıra kullanıcıların akıllı telefon uygulaması olarak fotoğraflara dijital filtrelerden 
bir seçim uygulandıktan sonra fotoğrafların paylaşılmasını veya alınmasına olanak 
tanıyan bir sosyal ağ sitesidir (Tufan Yeniçıktı, 2016, s. 95). 

Görsel 2: Instagram’ın logosu 

Instagram’ın kullanıcılar arasında hızla yayılması Facebook’un dikkatini çekmiş ve 
2012 yılında Facebook, Instagram’ı satın almıştır. Böylece Facebook, Instagram’ın 
gelişmesini sağladı ve her geçen gün güncellenmesine yardımcı oldu. Zaman 
içerisinde android ve Webd e kullanılmaya başlayınca kullanıcı kitlesi daha da 
arttı. 

2015 yılından sonra Instagram’daki en büyük güncelleme, logosunun değişmesidir. 
Instagramda, eski logosundan esinlenerek oluşturulan yeni logoyla, daha çok yönlü 
bir kamerayı temsil etmek hedeflenmiştir. Logoda bulunan gökkuşağı ise, gradyan 
biçiminde Instagram’ın logosunun bir parçası olmaya devam etmektedir. Diğer 
yandan, kullanıcı arayüzü ve yazı tipinde, fotoğraf ve videoları daha çok ön plana 
çıkartacak değişiklikler yapılmıştır. 
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Görsel 3: Instagram’ın eski ve yeni logosu 

Görüldüğü gibi Instagram, zaman içerisinde gelişme göstermiştir. Bu gelişmeleri 
bir arada toplamak için şu şekilde bir tablo oluşturulabilir: 

Tablo 2: Instagram’ın kronolojisi  

 
2010 

Mart ayında, Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kuruldu. 
Kasım ayında, App Store’ye eklendi.  
Aralık ayında, bir milyon kullanıcıya ulaştı. 

 
 
 

2011 

Ocak ayında, kendi hashtaglerini üretmiş ve bireyleri ve fotoğrafları kolay bir 
şekilde bulunması sağlanmıştır. 
Mart ayında, beş milyon kullanıcıya ulaştı. 
Ağustos ayında, 150 milyar fotoğrafa ulaştı. 
Eylül ayında, Instagram 2.0 yayınlanmıştır. Böylece farklı filtreler getirildi ve 
daha canlı bir görüntü kalitesi sağlandı. 

2012 
Nisan ayında, 30 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Android tabanlı uygulaması 
yayınlandı. Facebook tarafından bir milyar dolara satın alındı. 

2015 Mart ayında, sponsorlu reklam uygulamasına geçilmiştir. 
Kaynak: Yaşa Özeltürkay, Boyiğit ve Gülmez, (2017, s. 178). 

Diğer yandan, literatürdeki eserlere bakıldığında, Instagram’la ilgili çok az 
çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu çalışmalar arasında McCune’un Instagram 
kullanıcılarının paylaşım motivasyonlarını ölçtüğü anket çalışması (McCune, 
2011), Hochman ve Lev Manovich’in (Hochman & Manovich, 2013) dünyanın farklı 
şehirlerinin fotoğraflarıyla oluşturdukları kültürel haritalama ile Silva ve 
arkadaşlarının (Silva vd., 2013) kültürel farklılıkları gözlemledikleri Instagram 
temalı çalışmalar ön plana çıkmaktadır (Kara, 2018, s. 13). 

3.2.3. Twitter 

Twitter, tweet adı verilen ve 140 karakterden oluşan, internetten kısa mesajların 
gönderildiği ve diğer bireylerin mesajlarının okunabildiği bir sosyal medya 
aracıdır. 

Twitter ile kullanıcılar, başkalarının yaptığı paylaşımlara katkı sağlayabilmekte, 
gündemde yer alan gelişmeleri takip edebilmekte ve böylece başka paylaşımlardan 
haberdar olarak hayata katılabilmektedir. 
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Görsel 4: Twitter’ın logosu 

İnsanların demokratik süreçlere katılımı ve bireyler arası ilişkileri 
güçlendirmesiyle Twitter, son yıllarda toplumun iletişim kurma alışkanlıklarında 
büyük dönüşüm yaratmıştır. Etkisi ticari, ekonomik, toplumsal yaşamda yoğun 
biçimde hissedilen Twitter, her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla da dünya 
toplumlarının her kesiminde yaygınlaşmaya başlamıştır. Etkileşim özelliği ve 
içeriği kullanıcılar tarafından belirlenmesiyle büyük önem kazanan araç, örneğin, 
2010 yılında yaşanan ve Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte özellikle 
toplumsal örgütlenme ve kitlesel eylemlerdeki etkisiyle de tüm dünyada önemli 
toplumsal olayların merkezinde yer almıştır. Böylelikle bir sosyal paylaşım ağı 
olmasının yanı sıra Twitter’a yüklenen anlam, toplumsal bir aktör niteliği 
olmuştur. Twitter’ın toplumsal olaylarda bir aktör olmasının yanında sosyal 
sorumluluk içeren etkinliklerde de önemli bir payı olmuştur (Yıldırım, 2014, s. 
235). 

Bir araştırmaya göre (Grosseck ve Holotescu, 2008) Twitter organizasyonlar 
tarafından şu amaçlarla kullanılmaktadır:  

 Blogların takipçi sayısını arttırmak,  

 Halkla ilişkiler ve pazarlama, siyaset, haberler ve fikirlerin tartışılması,  

 İletişim kurulması, 

 Gösteri ve etkinliklerin duyurulması,  

 İnternet sitelerindeki sayfalara erişimin sağlanmasıdır (Özsoy, 2012, s. 
1136). 

Medya araçlarının Twitter’a üye olmasıyla birlikte, bireyler gündemden haberdar 
olmak için ve etkileşim kurmak için bu sosyal medya aracını yoğun olarak 
kullanmaktadır. Çok geniş kitlelere hitap eden bu sistem, çok kısa zamanda 
dünyada birçok internet kullanıcısı arasında yaygınlaşmıştır. 

3.2.4. Whatsapp 

Whatsapp mesaj göndermek ve almak için kullanılan anlık mesajlaşma aracıdır. 
Dünya genelinde en popüler sosyal medya uygulamalarından biridir. Whatsapp ile 
kullanıcılar:  

 Telefon numaraları ile üye olmaktadır. 

 Mesaj gönderebilir ve alabilir.  

 Fotoğraf, video ve hatta ses dosyası gönderebilir. 
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 Görüntülü konuşma yapılabilir. 

 İsterlerse diğer kullanıcılar ile grup oluşturabilir ve konuşmalar o gruptaki 
kişiler arasında gerçekleşir. 

 Gönderdiği mesajların gidip gitmediğini ve karşı tarafın mesajı görüp 
görmediğini kontrol edebilir. Mesajların yanındaki tik mavi olduğunda, 
karşı taraf mesajı görmüştür. Ancak isterse kullanıcılar bu özelliği 
kapatabilir ve mesajın görülüp görülmediği belli olmaz. 

 Karşı taraf mesaj yazıyorken ‘yazıyor’ bildirimi ile mesajın o an yazıldığı 
görülebilir. 

 Karşı tarafın en son saat kaçta çevrimiçi olduğunu görebilir. Ancak yine 
kullanıcılar isterse bu özelliği kapatabilir. 

 Whatsapp’ın çok geniş bir emoji seçenekleri bulunmaktadır. Öyle ki, 
kullanıcılar daha çok yazmak yerine duygularını emojilerle göstermektedir. 

 Whatsapp’ta, tıpkı İnstagram ve Facebook’ta olduğu gibi anlık hikâye 
paylaşabilme özelliği bulunmaktadır. 

 Profil fotoğrafı oluşturabilir. Çeşitli duvar kâğıtları ile farklı bir görüntü elde 
edilebilir. 

 Mesajlar arşivde saklanır, geriye dönük mesajlar okunabilir. 

Görsel 5: Whatsapp logosu 

WhatsApp’ın ücretsiz olması; başka bir servise kaydolmayı gerektirmemesi basit 
mesaj gönderme, emoji kullanma ve fotoğraf ve video göndermeye imkân tanıması 
onu, diğer mesajlaşma yazılımlarından farklı kılmaktadır (Uzun ve Uluçay, 2017, s. 
222). 

İnternet bağlantısının var olduğu her yerde kullanılabilen Whatsapp akıllı 
telefonlara indirilebilen bir sosyal medya uygulamasıdır. Whatsapp daha önceden 
Yahoo çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından 2009 yılında ABD'nin 
Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentinde kurulmuştur. Daha sonra 2014 yılında 
Facebook Whatsapp’ı satın almıştır. 

4. Sonuç 

Sosyal medya araçları, kurulduğu ilk zamanlardan beri bireylerin hayatlarında 
önemli bir yer edinmiştir. Kullanıcılar, iletişim kurmak; gündemi takip etmek; 
fotoğraf, video ve yazı paylaşımı yapmak; diğer kişilerin yaptığı paylaşımları 
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görmek ve bu paylaşımlara yorum yapmak, paylaşımları beğenip beğenmediğini 
belirtmek için bu araçları kullanmaktadır.   

Bu araçlardan, Twitter 140 karakter ile daha çok fikirlerin paylaşıldığı ve diğer 
insanların nasıl paylaşımlarda bulunduklarını takip etmek için kullanıldığı 
bilinmektedir. Instagram’ın daha çok fotoğraf ve video paylaşımı yapmak ve 
yapılan paylaşımları görmek için kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Instagram 
üzerinden geliştirilen ve şu günlerde Facebook, Wathsapp ve Twitter üzerinden de 
yapılabilen anlık hikâye paylaşımı, bireylerin fazlasıyla ilgisini çekmiştir ve bu 
sayede Instagram’ın daha çok kullanıcı kitlesine ulaştığı söylenebilir. Anlık hikâye 
paylaşımı, kullanıcıların, o an yaptıklarını fotoğraf ya da video olarak 24 saat 
gösterilmesi için sosyal medya araçlarından paylaşması şeklinde 
gerçekleşmektedir. 24 saat sonra bu paylaşım silinmektedir. Bu özellik bireylerin 
dikkatini çekmiştir. Kısa bir süre sonra da Facebook, Whatsapp ve Twitter da bu 
özelliği bünyesine almıştır.  

Facebook, ilk zamanlarda iletişim kurmak üzerine kurulmuş, sonraları fotoğraf ve 
video paylaşımı da yapılabilmiştir. Ancak Instagram’ın sonradan keşfedilmesiyle 
birlikte bireyler fotoğraf ve video paylaşımı için daha çok Instagram’ı kullanmaya 
başlamışlardır. Şu günlerde Facebook daha çok gündemden ve başkalarının 
paylaşımlarından haberdar olmak için kullanılmaktadır.  

İncelenen sosyal medya uygulamalarından olan Whatsapp ise, internet bağlantısı 
sağlanmış olan telefonlarda iletişimi kolay bir şekilde sunmaktadır. Whatsapp ile 
kullanıcılar, yazı, video ve fotoğraf paylaşımının yanı sıra ses dosyası da 
paylaşılabilmektedir.  

Sosyal medya uygulamalarının kullanımlarının ücretsiz ve kolay olması, akıllı 
telefonlara indirilebilmesi, iletişimi görüntülü veya mesajlaşma şeklinde 
sağlayabilmeleri kullanıcıların ilgisini çekmiştir. Bu nedenlerle de bu sosyal medya 
uygulamaları dünyada birçok akıllı telefon sahibi tarafından kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, akıllı telefonlarda sıkça kullanılan sosyal medya araçlarından 
Facebook, Instagram, Twitter  ve Whatsapp uygulamaları incelenmiştir. Bu 
uygulamaların ortaya çıkması ve geliştirilmesi çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, bu dört sosyal medya aracı hakkında literatür 
taraması yaparak, bu alanda çalışmalar yapacak olan araştırmacılara katkı 
sağlamaktır. Çalışma, literatüre katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. 
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