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Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığı talebi ile, gençlerin sosyal 
medya kullanım davranışları ve tutumları çerçevesinde sosyal medya ve gençlik ilişkisi-
ni inceleyerek, Türkiye’deki gençleri daha yakından tanımayı ve anlamayı amaçlayan bir 
araştırma gerçekleştirmiştir.

Gençlik ve Sosyal Medya Araştırması, 15-29 yaş arası gençlerin Sosyal Medya ile ilgili 
tutum ve davranışlarını anlamak amacıyla, Temmuz – Eylül 2013 tarihlerinde niceliksel 
araştırma yöntemi kullanılarak online olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) İstatistiki Birim Bölge Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey (12 
Bölge) dağılımı kullanılarak, 15-29 yaş gençleri Türkiye düzeyinde temsil etmek üzere 
toplam 26 ilde toplam 2057 kişi ile görüşme yapılmıştır. TUIK 2012 ADNSK sonuçlarına 
göre Türkiye 15-29 yaş grubu nüfusu 18.306.341 kişidir. Araştırma evreni Internet Kulla-
nan Gençler olarak tanımlanmıştır; bu uzay. toplam hedef nüfusun %72’sini oluştur-
maktadır (IAB Internet ölçüm araştırması, Temmuz 2013).

Analiz ve tablolarda yaş, cinsiyet ve bölge bazlı temsiliyet açısından TUİK IBBS 1. Seviye 
nüfus verileri kullanılarak ağırlıklandırma yapılmış ve sonuçlar toplam 2000 kişi üzerin-
den verilmiştir. Bu örneklem %95 güven aralığında +/- %2,19 oranında temsil etmektedir.

Araştırmada yer alan gençlerin %77’si bekar; %14’ü çocuk sahibi; %40’ı çalışan; %14’ü 
lise öğrencisi; %7’si ev kadınıdır; bir diğer ifadeyle araştırma sadece üniversite öğrenci-
lerini değil çalışan, çalışmayan, evli-çocuklu gibi farklı genç profillerini kapsamaktadır.

İnternet kullanıcısı gençlerin çok büyük bir kesimi (%96’sı) sosyal medya kullanıcısıdır. 
Gençlerin yanı sıra ebeveynlerin de sosyal medya ile bir ilişki içinde olduğu görülmüş-
tür. Gençlerin %40’ının annesi; %47’sinin de babası sosyal medya kullanmaktadır.

Gençler sosyal medyaya en çok evlerindeki dizüstü bilgisayardan bağlanmaktadır 
(%62); her 2 gençten 1’i akıllı telefon üzerinden sosyal medyayı kullanmaktadır. Akıllı 
telefon kullanımının gençler arasında yükselen bir trend olduğu söylenebilir. Sosyal 
medya kullanmak için işyerindeki bilgisayarı kullananlar daha çok 25-29 yaş grubudur. 
Internet kafelerde sosyal medya kullanımı ise daha çok genç erkeklerde görülmektedir. 
İstanbul’da evde dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve işyerindeki bilgisayardan; Ege’de 
evde dizüstü bilgisayardan ve Doğu ve Güneydoğu bölgesinde internet kafelerden sos-
yal medyaya ulaşım Türkiye ortalamasının üstündedir.

Gençlerin sosyal medya kullanım sıklıkları, süreleri ve zamanları sosyal medya ile yakın 
bir ilişki içinde olduklarının ipuçlarını taşımaktadır. Gençlerin %86’sı sosyal medyaya 
günde en az 1 kere; %72’si ise her gün birkaç kere bağlanmaktadır. Her 3 gençten birisi 
sosyal medyada günde en az 3 saat geçirmektedir.

Özellikle 15-17 yaş grubu (%35), bekârlar (%31) ve ortaöğretim ve altı mezunlarda 
(%31) bu oran daha yüksektir. Sosyal medyada 6 saat ve üzeri vakit geçiren kesim evre-
nin %13’üdür. Gençlerin aktif olarak spor yapmaları ile sosyal medya kullanım süreleri 
arasındaki ilişki de incelenmiştir. Buna göre spor yapan ve yapmayan gençlerin sosyal 
medyada geçirdikleri sürelerde bir farklılık tespit edilmemiştir. Gençlerin günün 24 saa-
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ti sosyal medyaya bağlanabildikleri görülmektedir. Buna karşın, öğleden sonra ile gece 
yarısına kadar olan zaman diliminin biraz daha öne çıktığı ifade edilebilir.

Gençlerin sosyal medya kullanım şekillerine bakıldığında; en çok “sosyal medyada liste-
lerindeki kişi ve kurumların paylaştıklarını takip ettikleri” (%89) ve “arkadaşlarının pay-
laştıklarına yorum yaptıkları” (%88) görülmektedir. Sosyal medyada görsel yükleme, 
yazı yazma/tweet atma, ürün, marka / şirket hakkında yorum yazma gibi gençlerin ken-
di oluşturduğu içeriği başkalarıyla paylaşma davranışıyla yoğun bir şekilde karşılaşıl-
mıştır. Bir diğer ifadeyle; gençlerin çoğunun sosyal medyada pasif değil, aktif olduğu 
tespit edilmiştir. Buna karşın, gençlerinin çoğu mecra takip eden ancak yeni bir mecra 
yaratmayan bir profile sahiptir. Bu bağlamda, liderlik eğilimi olarak tanımlanabilecek, 
sosyal medya üzerinde etkinlik (%46) veya grup (%40) oluşturma oranları nispeten 
daha düşüktür, ancak yine de liderlik eğilimleri açısından önemli bir seviyedir.

Sosyal medya mecraları arasında Facebook, internet kullanıcısı 15-29 yaş grubunun en 
çok kullandığı sosyal medyadır (%89); Facebook’un farklı profillerden herkesin hayatına 
girdiğini tespit edilmiştir. Facebook’u ikinci sırada Youtube ve Instagram gibi görsel 
paylaşım siteleri takip etmektedir (%57). Sosyal medya mecraları arasında Twitter da 
popüler bir mecradır. Çalışmaya katılan 15-29 yaş grubundaki gençlerin %45’i Twitter 
kullanıcısıdır. Twitter kullanımının öğrenciler (%56), çalışanlar (%47), yükseköğretim 
mezunları (%49) ve bekarlarda (%49) daha yüksek olduğu not edilmelidir. Ege (%57) ve 
İstanbul (%52) Türkiye ortalamasına kıyasla Twitter’ı daha fazla kullanılırken, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu (%33) daha az kullanmaktadır. Sosyal medyada bu 3 mecrayı sıra-
sıyla Sözlükler, Wiki’ler, bloglar, interaktif online oyunlar, lokasyon paylaşımları, profes-
yonel iş ağları ve sanal yaşam alanları izlemektedir.

Gençler takip edecekleri kişilere karar verirken en çok o kişinin profilini inceleyerek 
(%76) karar vermektedir. Sadece kendileriyle benzer düşüncelere sahip olan kişileri 
(%70) değil farklı düşüncelere sahip olanları da (%42) takip etmektedirler. Yaş ilerledik-
çe takip edeceği kişinin arkadaşı olması kriteri daha önem kazanmaktadır. Takip edile-
cek kişinin ünlü olması kararda etkili olan unsurlardan birisidir, bu kriter 15-24 yaş gru-
bundaki gençlerin ve öğrencilerin yarısı üzerinde etkilidir.

Gençlerin yarısı (%50) sosyal medyada tartışmaya/polemiğe en az bir kere girmiştir, 15-
17 yaş grubu, erkekler, öğrenciler ve bekarlarda bu oran daha yüksektir. En az birkaç kez 
böyle bir durumu tecrübe edenler ise daha çok genç erkekler (%22), bekarlar (%18) ve 
Twitter kullanıcılarıdır (%20).

Gençler sosyal medyayı en çok eğlence(%60) ve bilgi alma/sağlama (%59) amacıyla kul-
lanmaktadır. Buradan yola çıkarak, sosyal medyanın gençler açısından sadece eğlence 
değil, aynı zamanda geleneksel medyanın alternatifi olduğu söylenebilir. Sosyal medya 
gençlerin yaklaşık yarısı için aynı zamanda serbest zaman geçirme (%54), iletişim kurma 
(%53), gündemi takip etme/gündem yaratma (%51) ve eğitim-öğretim-araştırma (%47) 
anlamına gelmektedir.

15-17 yaş grubu karşı cinsten biriyle duygusal ilişki kurmak (%14); 25-29 yaş grubu bilgi 
(%64) ve gündem (%58); 18-29 yaş grubu araştırma (%49) ve kampanya/etkinlik başlat-
ma (%16) konularında diğer yaş gruplarına kıyasla sosyal medyada daha aktiftir. Günde-
mi takip etme/gündem yaratma (%60), serbest zaman geçirme (%57), eğitim-öğretim-
araştırma (%55) ile kampanya ya da etkinlik başlatma (%20) konularında yükseköğretim 
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mezunları; karşı cinsten biriyle duygusal ilişki kurmak için kullanımda ortaöğretim me-
zunları daha ön plandadır (%14).

Gençlerin sosyal medyada en çok yorum yaptığı ilk 3 konu günlük olay ve durumlar 
(%60), müzik-film- TV-dizi yorumları (%55) ile toplumsal konu ve olaylardır (%43). Erkek-
lerde ilk iki sırayı spor (%47) ve teknoloji (%46) takip ederken; kadınlarda moda ve alış-
veriş (%51) gelmektedir. Toplumsal konu ve olaylar, politika, günlük olay ve durumlar, 
kültür sanat etkinlikleri, yeme-içme mekanları, moda ve alışveriş ile beslenme konuları 
yaş ilerledikçe, spor ise en çok 15-17 yaş grubunda konuşulmaktadır. Evli gençler top-
lumsal konu ve olaylar, moda ve alışveriş, din ve beslenme konularını; bekarlar ise sos-
yal medyada müzik-film-TV –dizi yorumları, teknoloji, kültür sanat etkinlikleri ve spor 
konularında daha aktiftir. İstanbul’da toplumsal konu ve olaylar (%48) ile yeme-içme 
mekanları (%25); Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise din konusu ülke ortalamasına 
göre gençler tarafından daha fazla konuşulmaktadır (%29).

Gençler için sosyal medyadaki en önemli olan konu özgürlüktür (%37); öğrenciler, be-
karlar ve Twitter kullanıcıları için bu konu daha da önemlidir (sırasıyla: %43; %39; %44). 
Bu konuları güvenirlik (%34), dürüstlük (%32) ve paylaşımcılık (%30) takip etmektedir.

Gençlerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarını anlamak amacıyla çeşitli ifadelere katılıp 
katılmadıkları sorulmuştur. Sorulan 41 ifade arasında gençler en çok “sosyal medyada 
gerçek adımı kullanıyorum” ifadesine katılmaktadır (%62). Sosyal medya kullanan genç-
lerin en çok katıldıkları diğer ifadeler ise “sosyal medyadaki etkinlikleri desteklerken 
seçici davranırım” (%60), “sosyal medyada Türkçe’yi düzgün kullanmaya özen gösteriyo-
rum” (%58), “çevremde sosyal medya bağımlısı olduğunu düşündüğüm birçok arkada-
şım vardır” (%57).

Gençlerin sosyal medyayı çeşitli açılardan politik/toplumsal bir platform olarak gördü-
ğü söylenebilir. Örneğin, gençlerin yarısı “sosyal medyanın kitleleri harekete geçirme 
gücü olduğu”(%56) düşüncesindedir. Sosyal medyanın bir medya kanalı olmasına iliş-
kin irdelenen “sosyal medyanın geleneksel medyanın alternatifi olduğu” (%56) ve “ana 
akım medyada yer verilmeyen haberlere ulaşmayı sağladığı” (%55) ifadelerine gençle-
rin yarısından fazlası katılmaktadır. Sosyal medyanın güvenirliğine ilişkin sorulan “Sos-
yal medyadaki yazışmalar birileri tarafından izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır” 
ifadesine katılanların oranı da oldukça yüksektir (%46). Gençlerin yaklaşık yarısı ayrıca 
“sosyal medyayı bir sosyalleşme ortamı” olarak tanımlamaktadır (%50). Hukuksal dü-
zenlemelere ilişkin olarak; gençlerin %54’ü “sosyal medyada sadece hakaret, şantaj, teh-
dit içeren ifadelere karşı yasal düzenleme yapılması gerektiğini” düşünmektedir, buna 
karşın %16’sı aynı fikirde değildir. Her iki gençten birisi günün her anında sosyal medya-
ya ulaşmak istemektedir (%45); bir diğer ifadeyle gençler kendini sosyal medyaya yakın 
hissetmektedir.

Gençlerin sosyal medyada etik bulmadıkları unsurların başında “kötü söz, hakaret veya 
küfür içeren mesajlar yazma” (%41) gelmektedir. “Ses veya video kayıtlarının izinsiz ola-
rak paylaşılması” ise gençler açısından sosyal medyada etik bulunmayan unsurlar ara-
sında en sonda yer almıştır; bir diğer ifadeyle kayıtların izinsiz olarak paylaşılmaması 
gerektiği düşüncesi gençlerde öne çıkan bir görüş değildir. Bu da gençlerin sosyal med-
yada kendilerini daha özgür hissetme isteklerini doğrulamaktadır.

Gençlerin sosyal medyaya yönelik tutumlarını belirlemek amacı ile sorulan 41 adet fark-
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lı tutum ifadesinden hareketle benzer tutumları sergileyen gençlerden çeşitli alt gruplar 
oluşturulmuştur. Buna göre sosyal medyaya yönelik tutumlarına göre toplam beş 
“gençlik alt grubu” ortaya çıkmıştır: 1-Erkek rasyoneller (%16,4); 2- Kadın rasyoneller 
(%24,0); 3-Aktivistler (%20,2); 4-Özdeşleşenler (%9,5); 5- Kuşkucular (%16,9).

Erkek Rasyonellerin diğer gençlerden ayrıştıkları özelliklerin başında sosyal medyaya 
yönelik düşünce ve tutumlarında rasyonel ve kontrollü, hatta seçici olmaları gelmekte-
dir. Gerçek isimlerini kullanmak, etkinliklerde seçici davranmak, Türkçe’yi düzgün kul-
lanmak gibi hususlara özen göstermektedirler. Sosyal medyayı temel olarak bilgi alma 
ve sosyalleşme amaçlı kullanmaktadırlar. Sosyal medyada spor ve teknoloji konuları 
üzerine diğer kümelerdeki gençlerden daha çok yorum yapmaktadırlar.

Erkek Rasyonellerin sosyal medyaya genel profile benzer şekilde evdeki dizüstü bilgisa-
yarlarından bağlanmaktadırlar. En çok kullandıkları mecralar genel profil ile benzerlik 
göstermektedir; bununla birlikte her ne kadar Sözlükler ve Wiki’lerin kullanımı daha az 
yaygın olsa da diğer kümelerdeki gençlerden daha fazla kullanmaktadırlar; bu bulgu 
söz konusu kümenin sosyal medyayı bilgi alma ve iletişim kurma amaçlı kullanımının 
göstergeleri arasında sayılabilir.

Kadın Rasyonellerin sosyal medya tutumlarında Erkek Rasyonellerde olduğu gibi seçici-
lik ve özen ön plandadır; diğer bir ifadeyle tutumları “rasyonellik” boyutunda yoğunlaş-
maktadır. Erkek Rasyoneller kümesinden bazı sosyal medya davranışlarında farklılık 
göstermektedirler. Kadın Rasyoneller için de başlıca ve ayrıştırıcı sosyal medya kullanım 
amaçları bilgi alma ve sağlamadır. Yine bilgi alma ile ilişkili olan gündemi takip etme ve 
eğitim – araştırma konularında diğer kümelerdeki gençlerden ayrışmaktadırlar. İletişim 
kurma ve eğlence de önemlidir. Rasyonel kadınlar sosyal medyada başta güven ara-
maktadırlar, bunu özgürlük ve paylaşımcılık takip etmektedir.

Aktivistler için sosyal medya öncelikle “özgürlük” anlamına gelmektedir. Özellikle politik 
/ toplumsal gündem ve sosyal medyanın gücüne ilişkin alanlarda güçlü bir tutum sergi-
lemektedirler. Örneğin, sosyal medyanın bireysel ve toplumsal bellek görevi gördüğü; 
provokasyon amaçlı kullanılabildiği ve kamu yetkililerinin sosyal medyanın gücünü ye-
terince kavradıkları gibi ifadelere katılım düzeyleri diğer kümelerdeki gençlere göre 
daha yüksektir. Takipçisi oldukları kişileri rahatça eleştirebilen bu gençler, sosyal medya-
yı toplumsal muhalefet zemini olarak algılamaktadırlar. Aktivistler genel eğilime benzer 
şekilde en çok günlük olay ve durumlar ile müzik, film, TV, dizi yorumları konularında 
konuşmaktadır, ancak “toplumsal konu ve olaylar” hakkında sosyal medyada konuşma 
ve yorum yapma eğilimi daha yüksektir.

Aktivist gençlerin cinsiyet ve yaş dağılımı diğer kümelerdeki gençlere benzerdir. Oran-
sal olarak yükseköğretim mezunlarının en fazla olduğu kümedir. Aktivistler arasında 
akıllı telefon ile sosyal medyaya bağlanma oranı daha yüksektir; günde birden fazla kez 
sosyal medyaya bağlanmakta ve ortalama 1-6 saat arasında vakit geçirmektedirler.
Özdeşleşenler, tüm kümeler arasındaki en küçük gruptur. Özdeşleşenler sosyal medya-
da kendilerini özgür hisseden ve bir gruba ait olmaktan güç alan bir tutum profili sergi-
lemektedirler. Bu kümedeki gençler sosyal medyayı, kendilerini çevrelerine ve topluma 
kabul ettirmenin bir aracı olarak görmekte ve kişiler arası iletişimin sosyal medya aracı-
lığı ile kuvvetlendirilebileceğine inanmaktadırlar. Sosyal medyada paylaşılanlarla top-
lumda farkındalık yaratılacağını düşünmektedirler.
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Sosyal medyayla kendilerini Özdeşleştiren bu gençler için günün her anında sosyal 
medyaya erişebilir olmaları çok önemlidir. Özdeşleşenler, sosyal medyayı aktif bir şekil-
de kullanmaktadır ve yeni sosyal mecra yaratmaya daha yatkınlardır. Örneğin, sosyal 
medya üzerinde grup oluşturma açısından diğer tüm kümelerdeki gençlerden ayrış-
maktadır. Özdeşleşenler kümesinde en sık kullanılan sosyal medya mecraları genel pro-
file benzerdir. Ancak sanal yaşam alanları, Friendfeed gibi diğer sosyal ağların kullanım 
oranı çok yüksek olmamakla birlikte diğer kümelerdeki gençlerden daha fazla oranda 
kullanmaktadırlar.

Beşinci küme olarak tanımlanan Kuşkucular baskın ve ayrıştırıcı bir şekilde sosyal med-
yada kontrol ve sansür /kısıtlama yanlısı bir tavır sergilemektedirler. Sosyal medyadaki 
hesapların çoğunun sahte olduğunu, gençlerin yanlış yönlendirildiğini, haber ve bilgi-
lerin güvenirlik derecelerinin düşük olduğu kanısındadırlar. Sosyal medya için dürüst-
lük algısı, belki de beklentisi Kuşkucular tarafından en sık belirtilen ve öne çıkan sıfattır. 
Bunu güvenirlik takip etmektedir. Kuşkucular en sık günlük olaylar ve durumlar ile ilgili 
konularda yorum yapmakta, spor, moda ve yeme – içme mekanları ile ilgili konularda 
konuşma ile diğer kümelerdeki gençlerden ayrışmaktadır.

Kuşkucular kümesinde evli olanların ve çalışmayanların oranı diğer kümelerden (Erkek 
Rasyoneller ve Özdeşleşenler) daha yüksektir. Bu kümedeki gençler sosyal medyada 
daha az vakit geçirmektedir. Sosyal medyayı güvensiz bulmalarının da bir yansıması 
olarak genellikle kendilerine benzer kişilerle iletişim içinde olmayı tercih etmektedirler.
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